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❙ ❙ Ett ökande intresse för ett humanis-
tiskt komplement till den naturveten-
skapliga utbildningen för läkarstuderan-
de kan noteras både i Sverige och inter-
nationellt. Till skillnad mot andra ämnen
inom läkarutbildningen kan inte huma-
nism med självklarhet kallas en veten-
skap som bygger på en hypotetiskt de-
duktiv modell. Humanism är inte ett helt
entydigt begrepp. Hos en av humanis-
mens portalfigurer, Francesco Petrarca
(1304–1374), finner vi tankar om »män-
niskans värdighet, egenvärde, positiva
utvecklingsmöjligheter och autonomi«. 

Mot denna relief kan humanism sna-
rare uppfattas som en normativ positio-
nering, som egentligen inte säger någon-
ting om vilka specifika normer som skall
vara vägledande för ett humanistiskt för-
hållningssätt. Det enda som egentligen
förenar humanister är enigheten om att
man har sin gemensamma utgångspunkt
i renässansens nytolkning av de antika
(grekiska) idealen, samt att begreppet
humanism därefter under historien ge-
nomgått tidsberoende transformeringar
och polariseringar särskilt i sitt förhål-
lande till synen på ett gudomligt väsen.

Humanism i praktiskt agerande
Steen Wackerhausen, lektor i filosofi
vid Århus universitet i Danmark och
med mångårig erfarenhet av olika aspek-
ter av sjukvård och pedagogik, diskute-
rar i sin bok »Humanisme, professions-
identitet og uddanelse – i sundhetsområ-
det« hur humaniora kan implementeras
såväl i utbildningen av sjukvårdsperso-
nal som i det dagliga arbetet med patien-

ten. Wackerhausens huvudtes är att även
om vi bekänner oss till humanismen – 
ingen torde vara förespråkare för en inhu-
man sjukvård – som en gemensam värde-
grund, med uttryck i en rad förhållnings-
sätt och strävanden, betyder inte det med
nödvändighet att det blir tydliggjort i vårt
praktiska agerande. Som ett exempel på
detta anförs att samtal med patienten be-
gränsas av såväl explicita som implicita
relevanskriterier, dvs faktorer som den
ena parten (läkaren) i samband med den
traditionella konsultationen anser vara av
relevans för diagnos och behandling. Det
ligger i sakens natur att fokusering oftast
sker på det kvantifierbara, varav följer att
avvikelserna från normalitetsbegreppet
på ett avgörande sätt definierar relevans-
kriterierna för samtalet. Att vara medi-
cinskt kunnig, vänlig, hövlig och korrekt
i mötet med patienten är ingen garanti för
att humanistiska värderingar på ett avgö-
rande sätt innefattas i själva förståelsen av
patientens sjukdom eller symtom.

Förslag till förändringar
Vilka förslag till förändringar har då
Wackerhausen? Han menar att det är en
förpliktelse bland dem som säger sig om-
fattas av ett humanistiskt synsätt att stän-
digt analysera, demaskera och ifrågasätta
de rådande förhållandena, handlings-
mönstren, arbetsrutinerna, metoderna för
såväl samtal som undersökning inom
sjukvården. Detta gäller såväl gentemot
patienter som inom arbetsgemenskapen.
Det kräver en kontinuerlig självreflexion
men även en anpassning till tidsandan och
till människors aktuella livsförhållanden
och livsvillkor. För att kunna se det som
sker i det som till synes sker krävs en ge-
nomgripande förändring av dagens ut-
bildningssystem. Humaniora får inte bli
någon form av garnering (»humanistiskt
pynt«), som fläckvis läggs på – men utan-
för – den naturvetenskapliga utbildning-
en. Humaniora måste bli fullt integrerad i
utbildningen och löpa som en betydelse-
bärande del genom hela utbildningens
olika kursavsnitt. Den skall ingå i den kli-
niska kontext inom vilken fysiologiska
och kliniska data tillägnas och på det sätt
patienten undersöks och behandlas. 

Rekommenderas för läsning
Wackerhausens argumentation för att ett
humanistiskt perspektiv konsekvent och
fullvärdigt integreras inom ramen för de
naturvetenskapliga ämnesområdena, och
fullföljs i den praktiska, kliniska verk-
samheten, har särskild aktualitet i dessa
dagar då en ny läkarutbildning diskuteras.
Boken rekommenderas till läsning inte
endast för prekliniska och kliniska lärare
inom medicinarutbildningen utan särskilt
till dem som har fått till uppgift att se över
och definiera denna nya läkarutbildning.
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