
❙ ❙  I raden av konsultationer minns jag en
gjuteriarbetare från ett järnbruk. Han
försökte ta livet av sig då gjuteriet skul-
le läggas ner. Hans identitet som skick-
lig gjutare/yrkesman skulle försvinna
och därmed grunden för hans liv och ex-
istens. Oavsett vilket jobb han skulle er-
bjudas så var förlusten av yrkesrollen ett
faktum. 

Är detta vad som håller på att ske med
läkarkåren? Har läkarrollen i grunden
ändrats så att vi inte känner igen oss och
därmed inte kan handla efter vårt tidiga-
re mönster och omdöme, vår intuition,
kunskap och läkekonst? Tvivlar läkaren
på kartan som han skall orientera efter
och litar han därför inte längre på sina
beslutsvägar?

Patienten fru A
Låt mig ta ett exempel. Patienten, 85-
åriga fru A, som jag känner sedan många
år, utvecklar successivt tecken på de-

mens. Symtom noteras subjektivt samt
objektivt. Nu skall hon flytta till annat
boende. Områdets biståndshandläggare
skall prioritera rätt patient utifrån ett
ändligt utbud av boende, lämpligt för
den åldriga patienten med minnesstör-
ningar. 

Läkarens kliniska bedömning eller
patientens sammantagna sociala behov
räcker inte för att handlägga ärendet.
Man kräver datortomografi av skallen,
laboratorieutredning, minnestestproto-
koll samt cerebral flödesmätning för att
underlaget skall vara fullständigt för det
administrativa beslutet. 

Det är inte för den medicinska hand-
läggningens eller för behandlingens
skull som utredningen görs. Den kan
egentligen göras av biståndshandlägga-
ren eftersom den endast kräver remissi-
fyllande och vårdprogramseffektuering. 

Konsultationen åsidosatt
Konsultationen i sig, dvs det goda sam-
talet som leder till en bedömning med
för patienten optimal åtgärd, gäller inte
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Kan läkarens yrkeskunnande
ersättas med en diskett?
Varför orkar läkarna ej längre med? Varför ser vi ökad utslagning och
ökad sjukskrivningsfrekvens bland läkare? Jobbar dagens läkare
mer än tidigare kolleger eller är det förutsättningarna i yrkesrollen
som ändrats? Sannolikt arbetar vi mindre än våra företrädare. San-
nolikt har yrkesrollen ändrats. Här vill jag presentera några reflexio-
ner baserade på 30 års erfarenhet av möten med patienter – cirka
100 000 konsultationer – samt dialogseminarium med professor Bo
Göranzon, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
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specialist i allmänmedicin, RiddarHus-
Läkarna, Västervik; ordförande i lokala
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Patologiskt biljud?
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Just nu hör vi i sjukvårds-
orkestern huvudsakligen de
taktfasta tonerna från far-
makologin och de skärande
dissonanserna från högtek-
nologin och datoriseringen,
medan tonerna från de hu-
manistiska värdena, konsul-
tationskonsten och yrkes-
kunnandet blivit ett stilla
syntbrus i bakgrunden. Mår
patienten bättre av detta på
bekostnad av läkarens 
hälsa?
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längre. Läkekonsten och de humanistis-
ka mjuka data har inte längre den plats i
vår yrkesroll som vi är vana vid. Kartan
stämmer inte längre med terrängen. 

Påståendekunskapen har uppvärde-
rats på bekostnad av förtrogenhetskun-
skap och färdighetskunskap. Detta sker
samtidigt som läkarkåren blir äldre och
visare vad avser de två sistnämnda kun-
skapsformerna.Tryggheten i vår yrkes-
roll utvecklas inte som vi förväntat oss.

Vad gäller?
Vem berättar för läkaren vad som gäller?
Är det sjukvårdshuvudmannen, Trend-
Nisse eller HSAN? Har någon läkare
någon gång blivit fälld av ansvarsnämn-
den för att ha använt för många tekniska
utredningar eller för ett omhändertagan-
de endast utifrån naturvetenskapliga be-
dömningar, som kan ha gett skadlig so-
matisering och förstärkt sjukrollen?

Utbildning och poängtering av inne-
hållet i konsultationen och vården har
under de senaste åren prioriterats bort till
förmån för kontrollen, dokumentationen
och administrationen. 

Medikalisering av patientmötet
Vårdprogram har medikaliserat patient-
mötet till en receptförskrivningsproce-
dur som en farmacept eller en diskett
kanske skulle klara av. Paketet som så-
dant med »de granna banden« har varit
föremål för sjukvårdens insatser snarare
än paketets innehåll. 

Ogenomtänkt datorisering , blankett-
ifyllande och s k kvalitetssäkringsritua-
ler har tvingat läkaren bort från patient-
arbetet. Det har gett upphov till frustra-
tion då det rimmar illa med yrkesroll,
yrkeskunnande och yrkesstolthet.

Journalen som rättsligt dokument
Utvecklingen har också bidragit till att
man har stulit journalen först från dok-
torn och sedan från patienten. Doktorns
minnesanteckningar är numera sjuk-
vårdshuvudmannens egendom och ett
rättsligt dokument som skall hålla i en
juridisk process. 

Detta litterära hastverk skall författas
på några minuter och signeras för att
sedan aldrig kunna ändras av författaren
eller verkets huvudrollsinnehavare. Do-
kumentationskravet har dessutom tids-
mässigt inskränkt konsultationen. Vi
måste nu spela ett musikstycke på halva
den tid som kompositören tänkt sig då
han skrev noterna! Kan vi må bra av det?

1500-talsfilosofen Montaigne ut-
trycker i en av sina essayer, »Om
konsten att samtala«:

»Att frukten av en läkares erfarenhet
inte är historien om hans behandlingar
och minnet av att han har botat fyra pest-
smittade och tre giktbrutna om han inte
förmår utvinna något ur den erfarenhet
som kan utveckla hans omdöme och han
kan visa oss att han av detta har blivit
klokare i sitt yrke. Det är som när instru-
ment spelar tillsammans, man hör inte en

luta, en spinett och en flöjt, man hör en
samlad harmoni, den samlade effekten
av alla de sammanförda delarna.«

Skärande dissonanser
Just nu hör vi i sjukvårdsorkestern hu-
vudsakligen de taktfasta tonerna från
farmakologin och de skärande dissonan-
serna från högteknologin och datoriser-
ingen, medan tonerna från de humanis-
tiska värdena, konsultationskonsten och
yrkeskunnandet blivit ett stilla syntbrus
i bakgrunden. Mår patienten bättre av
detta på bekostnad av läkarens hälsa?

Så länge sjukvårdens resurser är änd-
liga måste läkekonsten åter uppvärderas,
därför att det först som sist är konsulta-
tionen som skall avgöra hur den fortsat-
ta handläggningen av tröst, lindring, ut-
redning och behandling skall se ut. 

Detta kan inte göras av en diskett utan
av en läkare med yrkeskunnande. Låt
alla goda krafter samarbeta angående
detta faktum.
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Om livsduglighet 
– ett inlägg i abortdebatten

❙ ❙  Så småningom brukar också åsikts-
utbytet avstanna, inte sällan med ett kon-
staterande att abortlagen nog ändå är
ganska bra men att tillämpningen kan bli
bättre.

Det kan därför vara klokt att i den nu
uppflammade debatten hålla fast vid
själva utgångspunkten, nämligen att vis-
sa läkare anser att gränsen för fostrets
livsduglighet kan sänkas ända ned till 20
havandeskapsveckor. Det är också den-

na infallsvinkel professor Hugo Lager-
crantz väljer i sitt tänkvärda inlägg i DN
Debatt den 30 januari. Det blir då inte
fråga om något allmänt tyckande om
aborter utan om tillämpning av nu gäl-
lande rätt. 

Kvinnan har själv det yttersta ansvaret
Gällande rätt säger att kvinnan själv i
princip har det yttersta ansvaret för när
abort skall få ske, och att det bara är vid
de s k senaborterna (efter artonde gravi-
ditetsveckan) som hennes rådighet är be-
gränsad och det fordras särskilt tillstånd
av Socialstyrelsens rättsliga råd. Och

just när det gäller livsdugligheten heter
det i 3 § första stycket Abortlagen att så-
dant tillstånd inte får lämnas om det
»finns anledning antaga att fostret är
livsdugligt«. 

Lagen vill lösa den svåra avvägning-
en mellan det allmänna intresset att
gynnsamt pågående graviditeter kan av-
slutas genom att barn blir födda, och
kvinnans intresse av ett avbrytande. Det
senare måste som bekant vara så behjär-
tansvärt att det ryms under uttrycket
»synnerliga skäl« för aborten (3 § första
stycket). 

Hur starka dessa synnerligen skäl än
är, blir det alltså ingen abort om det finns
anledning anta att fostret är livsdugligt.
Självklart är detta ofta en grannlaga upp-
gift för den suveränt dömande instansen,
dvs Socialstyrelsens rättsliga råd. 

I sin legitima strävan att rädda livs-
dugliga foster får rådet således ändå inte
gå så långt att man varje gång livsduglig-

Att abortlagstiftningen är ett allvarligt och ofta återkommande dis-
kussionsämne som river upp sinnena är i hög grad förståeligt. Sam-
tidigt visar det sig, att ämnet är så besvärligt och politiskt kontrover-
siellt att inget politiskt parti för närvarande tycks vara berett att dis-
kutera en genomgripande reform av lagstiftningen.
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