
❙ ❙ »Jag förstår hur det känns«, säger vi
kanske ibland till våra patienter. Ibland
stämmer det inte alls. Den ofattbara
smärtan kan vi inte förstå, det inser vi
doktorer ofta, men då och då kan vi inte
heller förstå den måttligt plågade patien-
ten. Anledningen är ofta att vi tror att vi
förstår därför att vi tar avstamp i våra
egna erfarenheter och kunskaper. 

Ansluter sig till aktuellt tema
I Läkartidningen 34/2002 (sidorna
3329-30) återkommer Olle Hellström
till det tema som allt fler anslutit sig till
under senare tid, nämligen att det ökade
antalet sjukskrivna inte alls beror på
ökad sjuklighet utan på ökad vantrivsel,
ändrad inställning till sjukskrivning och
brist på mening i livet. Han gör dessutom
anspråk på att fördjupa debatten efter-
som han sitter inne med kunskaper om
vad patienterna egentligen har för be-
hov.

Olle Hellström håller på att slutföra
en undersökning av hur allmänläkare
upplever sina möten med huvudsakligen
friska patienter som vill bli sjukskrivna.
Med utgångspunkt från denna undersök-
ning hävdar han att patienterna skulle
må bättre av att doktorn, istället för att
rikta in sig ensidigt på sjukdomssymtom
och diagnos, istället borde söka efter
vad patienternas sjukdomsupplevelser
egentligen innebär.

Vilka är de »friska« patienterna?
Eftersom han påstår att stress, social
fobi, fibromyalgi, utbrändhet och elal-
lergi är »begreppsliga nödlösningar«
som vi läkare använder oss av för att
göra det lättare för oss att hitta en mening
med våra möten med patienterna kan jag
inte låta bli att undra över vilka de pati-
enter är som betecknas som »huvudsak-
ligen friska« i hans undersökning? Är
det patienter med begreppsliga nödlös-
ningar som fibromyalgi och utbrändhet?

Eller är det möjligtvis patienter med
ångestsyndrom med symtom som yrsel,
hjärtklappning, oro och sömnstörning-
ar? Är patienter med psykiska symtom
egentligen »huvudsakligen friska«?

Plikttrogna som inget annat vill än arbeta
Jag kan förstås se nödvändigheten med
det som Hellström beskriver, nämligen
att införa alternativa tolkningar till de
gängse medicinska, men jag blir påtag-
ligt misstänksam mot att det kopplas
ihop med den ökade sjukskrivningen. 

Min erfarenhet av att möta patienter
med utbrändhet, utmattningsdepression
och fibromyalgi är att det ofta rör sig om
utomordentligt plikttrogna människor
som ser friska ut och strävar efter att se
friska ut därför att de bär på en djup skam
över att inte kunna fungera och inte kun-
na arbeta. 

De vill inget hellre än att fortsätta sina
arbeten och deras problem är inte att de
saknar mening med sina liv utan saknar
sin arbetsförmåga och sina arbetspresta-
tioner och sin status som arbetande och
dugliga människor. De känner sig djupt

kränkta över att inte bli trodda. Jag vet
att de patienter jag träffar är selekterade.
Det är inte ett allmänläkarklientel, men
det är också poängen med mitt resone-
mang. Människor är unika.

Utgå från patienternas symtom
Om vi utgår ifrån att våra patienter alltid
söker en annan mening med sitt läkarbe-
sök än det de säger, riskerar vi att krän-
ka dem. Vi måste naturligtvis utgå från
deras symtom och ta dessa på allvar. An-
nars kränker vi dem och riskerar att de
inte känner sig förstådda.

Om vi utgår från den tanke som Olle
Hellström har, nämligen att vi genom
vår klokhet ska »hjälpa patienterna att
tona ner behovet av att vara yr«, då är vi
inne på farliga vägar som leder till att pa-
tienterna till varje pris måste visa hur
sjuka de är för att doktorn äntligen ska
förstå. Det finns påtagliga risker med det
gamla hysteribegreppet och somatise-
ringstänkandet. Vem har behov av att
vara yr? Vem har behov av att få reda på
att doktorn tror att jag har behov av att
vara yr? Vem hjälper det?

Skapa inte nya hinder för mötet
Jag håller fullständigt med Hellstöm om
att vi som läkare måste bli klara över
våra egna behov av medicinskt me-
ningsskapande åtgärder – receptblocket,
sjukskrivningsvapnet och diagnostän-
kandet – men vi ska inte skapa nya hin-
der för det empatiska mötet med våra pa-
tienter.

Vad vi behöver – och inte behöver
Jag tror att det vi behöver är mera tid,
mera kunskaper om stressjukdomar,
mindre medicinskt överjag, större be-
redskap att lära av våra patienter, större
ödmjukhet inför att vi inte kan förklara
alla sjukdomar och större benägenhet att
också lyssna efter den existentiella pro-
blematiken för att vi ska kunna hjälpa till
synes friska människor med sjukskriv-
ningsbehov. Bevare oss däremot för den
förutbestämda förståelsen. •
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Bevare oss för den 
förutbestämda förståelsen

Jag kan förstås se nödvändigheten av det som Hellström beskriver,
nämligen att införa alternativa tolkningar till de gängse medicinska,
men jag blir påtagligt misstänksam mot att det kopplas ihop med den
ökade sjukskrivningen, skriver Bengt Annebäck i polemik mot ett tidi-
gare inlägg av Olle Hellström om den aktuella sjukskrivningsdebatten.

BENGT ANNEBÄCK
psykiater, Hälsonätet Psykosomatiskt
Centrum AB, Stockholm
bengt.anneback@telia.com

Det finns påtagliga risker
med det gamla hysteribe-
greppet och somatiserings-
tänkandet. Vem har behov
av att vara yr? Vem har 
behov av att få reda på att
doktorn tror att jag har 
behov av att vara yr? Vem
hjälper det?

Nästa sida:
Olle Hellström svarar.
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Debatt

❙ ❙ En metafor med andligt inslag kan bi-
dra till att göra det lättare att förstå att
också vuxna kan använda kroppen för att
få struktur på sina alltid unikt organise-
rade meningssammanhang. 

Karin och Abel
Lilla Karin, fem år, har just fått en bror,
Abel. I fem år har hon varit ensam med
sin mor, Eva, allmänläkare (fadern,
Adam, är sällan hemma). Karin har
märkt att mamman inte är sig lik, men
förstår ändå inte vad som har hänt. Hon
försöker ge uttryck åt sin förvirring, men
saknar orden. 

Karin har hamnat i en existentiell
krissituation. Hennes värld är i upplös-
ning. När hon nu gör som hon alltid gjort
får hon inte längre moderns förväntade
gensvar. En skrikande varelse har kom-
mit emellan dem. 

Karins språk har utvecklats ur krop-
pen, framför allt genom moderns svar på
hennes uttryck. Språkets ursprung är
kroppen. Hennes försök att orientera sig
tar sig direkta kroppsuttryck. När Karin
gör på sig kommer modern som förr. Ka-
rin fortsätter göra på sig.  

Eva inser att Karin inte är sjuk. Hon
ska inte primärt ha en diagnos (en-
kopres). Den är inte förenlig med den
närhet ur vilken Karin kan återvinna sin
hälsa. Hon behöver hjälp att återfinna sig
i den värld som hon inte längre känner
igen. 

Orsak och verkan
Eva inser att hon åsidosatt Karin. Hon
kan anlägga en biomekanistisk förkla-
ringsmodell och börja tänka diagnostiskt
i termer av orsak och verkan. Det ligger
emellertid en risk i att handla som om
Karins okontrollerbara tarmrörelser är
orsakade av stress eller andra begrepps-
konstruktioner. Karin menar något med
sitt exponerade illaluktande tarminne-
håll. Hon behöver modern som sam-

arbetspartner i arbetet med att rekonstru-
era sitt meningssammanhang. För att
kunna hjälpa Karin bör Eva i bästa fall
förhålla sig till avsikten i – inte orsaken
till – Karins uttryck. 

Vuxnas försök att återvinna balansen
Karins försök att finna sig själv kan vi se
spår av också i vuxenvärlden. Ibland
uppstår konflikter mellan våra föreställ-
ningar och den värld vi har att orientera
oss i. Vi gör inte på oss, men kan i otänk-
bart svåra situationer exponera vår för-
virring med kroppen på mer sofistikerat
sätt. De som väljer läkare för att få hjälp
kan bli missledda om deras uttryck för
försök att – som Karin – återfinna sin ba-
lans missförstås som tecken på sjukdom.

Vägar ur känslan av hjälplöshet
När vi läkare känner oss förvirrade,
hjälplösa och vanmäktiga inför det som
hotar våra invanda handlingsmönster är
det bra om vi kan stanna upp och påmin-
na oss att vår tro på det objektiva, det
kontrollerbara, det diagnostiserbara inte
hjälper oss att – i tillämpliga fall – förstå
unika människors strävanden att återfin-
na sin förlorade känsla av sammanhang
och mening. Då behöver vi inte botten-
skrapa den härva av teoretiska nödlös-
ningar som nu räddar oss från att upp-
leva saknaden av en mer humanmedi-
cinskt orienterad handlingsvägledning.

Diagnosen får inte bli ett värn
Jag känner mig nödsakad att också skri-
va att jag naturligtvis inte avfärdar dia-
gnosen som ett av våra väsentligaste ar-
betsinstrument. Men den får inte bli till
ett värn mellan mig och de patienter som
primärt behöver bli sedda. Precis som
Bengt Annebäck skriver ser jag kritiskt
på framför allt min egen praktik. Därur
växer min kunskap om mänskliga mö-
ten. Den som är upptagen av att sätta dia-
gnos blir duktig inom motsvarande del-
område av helheten. 

Sjukskrivningsblanketten som tillflykt
Eftersom jag inte önskar ställa diagnos
på Bengt Annebäck och hans text är jag
hänvisad till att försöka förstå vad han

vill säga. Här har jag glädje av att ha fun-
derat över mina egna rika misslyckan-
den. Det är påfrestande att få ens hand-
lingsstrategier ifrågasatta. Själv lider jag
inte, som tidigare, av att veta att också
jag kan använda olika flyktstrategier när
jag inte vet någon levandes råd, när pati-
entens livssituation till exempel är så
komplex att mitt enda sätt att tillfälligt-
vis hantera den är sjukskrivnings-
blanketten. Den självinsikten har hjälpt
mig att ibland, alternativt, i möten med
patienter försiktigtvis smyga mig lite
utanför det biomedicinska kunskaps-
monopolets begränsningar. •

Replik:

Barn gör på sig – hur gör vuxna? 

Bengt Annebäck menar att jag tillskriver mina patienter det jag för-
domsfullt vet att de lider av. Lite senare i samma artikel talar han
själv om vad långtidssjukskrivna lider av och behöver, skriver Olle
Hellström i sitt svar till Bengt Annebäck. 

OLLE HELLSTRÖM 
med dr, distriktsläkare, Vansbro, forsk-
ningshandledare, Centrum för klinisk
forskning Dalarna, Falun
olle.hellstrom@ltdalarna.se

De som väljer läkare för att
få hjälp  i otänkbart svåra
situationer kan bli missled-
da om deras uttryck för för-
sök att återfinna sin balans
missförstås som tecken på
sjukdom.


