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Sammanfattning 

I form av en vetenskaplig essä undersöker jag vad som kan påverka patientens och min roll 

vid vårt första möte och på vilket sätt mötet påverkas av var det sker. Den egna 

yrkeserfarenheten som sjukgymnast gestaltas med hjälp av två berättelser från patientmöten 

där samtalen flyter trögt och den känsla av samförstånd som jag eftersträvar inte uppstår. 

Med hjälp av filosofer, författare och forskare försöker jag undersöka och reflektera kring 

vad min praktiska klokhet och kunskap innebär och hur den kan utvecklas. Essän visar olika 

syn på vad förlust av hälsa innebär för en person och hur det bidrar till det ojämlika mötet 

mellan patient och vårdgivare. Samtal är en del av behandlingen och vid upprättande av 

gemensamma mål för rehabiliteringen är det viktigt att även anhöriga deltar i samtalet. 

Genom att i essän ta med olika infallsvinklar på det mellanmänskliga mötet mellan mig och 

patienter vill jag utveckla det som Aristoteles beskriver som fronesis, konsten att kunna 

handla med gott omdöme i stunden. 

  

Nyckelord: praktisk kunskap, fronesis, sjukgymnast, förlust av hälsa, läkekonst, samtal, 

anhöriga  

 

Through doubt comes wisdom – reflections on a physiotherapist´s 

professional encounters 

Abstract 

By using the scientific essay as a method, I explore what facts affect the roles of me, the 

professional, and the patient during our first interaction. I also explore in which way the 

interaction could be affected by its location. My own professional experience as a 

physiotherapist is portrayed by two examples of patient-therapist interaction where the 

dialogue is “slow” and a sense of consensus, which is my goal, does not occur. Philosophers, 

authors and scientists help me to explore and reflect about my practical knowledge and how 

it can be developed. The essay shows different aspects on what losing health is about and 

how it influences the inequality in the interaction between the patient and the healthcare 

provider. Dialogue is a part of the treatment and when establishing a plan of rehabilitation it 

is important to get the relatives involved. By using different aspects of interpersonal 

meetings between me and the patient in this essay I want to develop the art of acting wisely 

in the moment, phronesis, which is the term philosopher Aristoteles created. 

 

Keywords: practical knowledge, phronesis, physiotherapist, loss of health, art of medicine, 

dialogue, relatives 
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1. Inledning 

Jag arbetar som sjukgymnast på en mottagning dit patienter med neurologiska skador 

och sjukdomar söker för hjälp med sin rehabilitering. De kan ha rörelsehinder med 

förlamningar och stelhet men också svårigheter med sin tankeförmåga, sin kognition 

om skadan sitter i hjärnan. Eftersom många av de neurologiska skadorna är obotliga 

kan patienterna vara i en livskris.  

I mina berättelser i den här uppsatsen uppstår dilemman vid det första mötet 

med patienter inför en rehabiliteringsperiod. Det första mötet med en patient innebär 

många frågor. Frågorna ställs mest av mig och arbetsterapeuten som ingår i det team 

som möter patienten vid det första besöket. Patienter frågar oftast inte mycket då, 

deras frågor brukar komma lite senare under rehabiliteringsperioden. Teamets frågor 

ska uppmuntra patienten till att berätta sin anamnes. Inom vården kallas det att man 

tar anamnes när patienten berättar sin sjukdomshistoria. Att lära sig att ta anamnes är 

en viktig del inom många vårdyrken. Jag tänker att det är mer något som patienten 

delar med sig av, ger oss. Det är en konst att få patienter att berätta och berätta det vi 

behöver veta.  Vi i vårt team frågar mycket om följder efter skadan och om hur 

patientens vardag påverkas. Mina frågor som sjukgymnast handlar om på vilket sätt 

nedsatt styrka, nedsatt balans och rädsla påverkar. Arbetsterapeuten frågar hur 

aktiviteter i vardagen påverkas och våra frågor vävs ofta in i varandra. Ibland kan vi 

göra upp en rehabiliteringsplan vid första mötet men oftast får den vänta till ett 

senare möte. En rehabiliteringsplan innebär att arbetsterapeuten och jag tillsammans 

med patienten gör upp en plan med patientens egna mål och med de planerade 

åtgärder som arbetsterapeuten och/eller jag kan medverka i, något som kallas 

patientcentrerat arbetssätt.  

Dilemman har uppstått när patienterna önskar och förväntar sig något helt 

annat av mig än vad jag kan erbjuda som sjukgymnast. Vad är det som påverkar 

mötet?  

 

2. Berättelse om ett första möte 

2. 1 Olle 

“Olle?” säger jag frågande. Arbetsterapeuten och jag kommer ut från expeditionen 

direkt in i väntrummet. Där sitter en man i rullstol med en kvinna vid sin sida. Vi 

försöker fånga mannens blick. Kvinnan reser sig genast och vrider rullstolen i rätt 
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riktning mot oss. “Här!”, säger hon. Först tänker jag att det är precis som hon vill 

lämna över honom till oss, men hon menar nog bara att de sitter just där. Att skaka 

hand blir svårt. Olle håller sina händer samlade intill bröstkorgen, som om han håller 

något han vill ha för sig själv. Jag och arbetsterapeuten försöker, en i taget, att åter 

fånga hans blick men den ser oss bara flyktigt medan vi hälsar och kramar hans 

högra hand utanpå. Han tycks inte kunna röra sina armar. Överrapporteringen från 

rehabiliteringsavdelningen berättar något annat.  

 Olle drabbades av en skada på ryggmärgen i nacken när han föll på 

golfbanan. Nackkotor krossades och tryckte in nervbanorna som går till armar, bål 

och ben. Ryggmärgen gick inte av men skadades så att endast vissa signaler för 

rörelser och känsel kan komma förbi. Hans nackkotor stadgades med metallstag via 

operation. Olyckan hände för ett halvår sedan och Olle har vårdats på sjukhus och 

tränat på rehabiliteringsavdelning tills nyligen. Under tiden har bostaden anpassats så 

att han kan komma hem. Han har varit hemma några dagar. 

 Vi går mot samtalsrummet. Hustrun kör Olle raskt och målmedvetet i 

rullstolen framför sig, Olle sitter stilla i samma kroppsställning och tittar rakt fram. 

När jag och arbetsterapeuten turas om att ställa frågor om hur det går hemma är det 

hustrun som svarar och beskriver hur Olle inrättar sin dag. Han har hjälp av 

hemtjänstpersonal. De kommer hem till honom fyra gånger per dag för att hjälpa 

honom med allt. Hustrun har sitt yrkesarbete men är aktiv i omvårdnaden när hon är 

hemma. Vi försöker ställa frågorna direkt till Olle och vi förstår att vi måste tala 

högt, hörapparaten fungerar inte. Han svarar fåordigt och hustrun tar snart över.  

 “Vad har du för förväntan idag?” En fråga vi alltid ställer till våra patienter. 

Hustrun svarar i Olles ställe: “Att ni lägger upp ett ordentligt program”. På den 

rehabiliteringsavdelning som Olle kommer ifrån, är det fullt av aktiviteter att delta i 

utöver de individuella behandlingarna av sjukgymnast och av arbetsterapeut. 

Programmet kan innebära att i grupp träna att skriva, att spela spel, att gåträna och 

att utföra yoga. Hustrun önskar att det ska fortsätta på ett liknande sätt nu. Jag tänker 

att vi aldrig kan leva upp till de förväntningarna. Vår mottagning erbjuder mer den 

individanpassade träningen som strävar mot individuella mål och det finns inte 

utrymme för grupper med mer allmänna mål. 

Hemma tycks Olle vara passiv. Han sitter i rullstolen och väntar på att 

hemtjänsten ska komma. Min erfarenhet säger att hans förlamning i armarna ger 

muskelspänningar och att han behöver använda och röra på armarna så mycket som 
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det går och så ofta som möjligt, spända muskler får inte stelna till och förkortas! 

Svagheten i benen måste också motverkas med att han står upp ofta och rör på benen 

när han sitter, så att inte spända muskler där stelnar. I rapporten från 

rehabiliteringsavdelningen beskrivs att han kan köra rullstolen korta sträckor 

inomhus med armarna och gå med rollator om han har någon person bredvid sig. 

Varför gör han inte det hemma? Jag och arbetsterapeuten försöker ställa frågor så att 

vi ska förstå. Olle berättar enstavigt att personer från hemtjänsten hjälper honom 

med ett träningsprogram för armar och händer. Han säger att han också passar på att 

gå några steg med rollator då. Det blir några minuter per dag. Han rullar inte sin 

rullstol själv. Han använder inte sina händer för att t ex styra sin reglerbara säng, 

läsa, lösa korsord eller skriva på dator. Jag funderar på om han sitter och väntar. 

Väntar på att bli bättre. 

Jag tänker att Rehabplanen, som vi brukar upprätta vid starten av en 

rehabiliteringsperiod hos oss, kanske kan ge honom tankar. Kanske kan den få 

honom att förstå hur vi kan hjälpa honom. Är det för tidigt att diskutera den redan 

nu, vid första besöket? Jag ställer frågan högt medan jag plockar fram underlaget. 

Arbetsterapeuten hänger på. Vi börjar fråga honom om övergripande mål, 

hinder/problem, tillgångar och delmål med planerade åtgärder. Vi tittar alla fyra 

gemensamt på Rehabplanen och följer strukturen när vi skriver in Olles idéer och 

svar och våra förslag på åtgärder. Kanske visar den nu oss vad Olle verkligen vill, 

vad som är meningsfullt för honom. Och visar honom vad jag och arbetsterapeuten 

kan erbjuda för stöd för att han ska uppnå sina mål. Samtalet går trögt. Hustrun drar 

sig tillbaka. Arbetsterapeuten och jag turas om att ställa frågor. Olle är tyst en stund 

innan han svarar och ibland får vi fråga om. Svårt att veta om det är hans nedsatta 

hörsel, om han är långsam eller han inte riktigt är närvarande. 

Som övergripande mål sätter Olle upp att han önskar slippa hemtjänsten. Ett 

mål som stämmer bra in i mitt uppdrag att hjälpa personer att åter bli självständiga. 

Ett av fem delmål som Olle också sätter upp är att “Knyta en slips”. När han uttalat 

det målet hör vi hur hustrun suckar och vrider sig i stolen. Hon protesterar. Jag blir 

också överraskad av målet, som jag upplever är långt ifrån Olles nuvarande förmåga. 

Jag förmodar att det inte är något som han brukar göra så ofta och det är knappast 

kopplat till att slippa hemtjänstens insatser. Olle håller fast vid målet, han hör nog 

inte sin hustrus protest och jag lyssnar på honom. Målet har en mening för honom. 
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Både arbetsterapeuten och jag kan se att den träning som behövs för att knyta en 

slips kan användas till andra aktiviteter som också kan leda till självständighet. 

Vi bokar in återbesök och avslutar. Olle erbjuds att komma till oss tre gånger 

i veckan, vilket hustrun tycker är för lite. Olle kommenterar det inte. 

Jag och arbetsterapeuten reflekterar tillsammans efter mötet. Varför är Olle 

så passiv hemma? Varför släpper inte hustrun fram Olle mer i samtalet under första 

delen av vårt möte? Varför är han så inåtvänd och avskärmad? Beror det på hans 

nedsatta hörsel eller är han nedstämd? Varför drar sig hustrun undan vid 

diskussionen av rehabiliteringsmål? Behöver hustrun samtalsstöd i de nya situationer 

som uppstått nu när Olle kommit hem? Hur är deras relation? 

Jag ringer upp hustrun och frågar om hon önskar samtalsstöd av vår kurator. 

Hustrun berättar att hon redan har stödsamtal på sin vårdcentral men att hon tror att 

Olle behöver stöd. Jag lovar att fråga honom. Han tackar ja till samtalsstöd när jag 

träffar honom nästa gång. 

  

2.2 Lägesbeskrivning 

Olle har vistats på sjukhus i sex månader. På sjukhuset blir man patient, har speciella 

kläder, delar sin dag med personer man inte känner och utför helt andra sysslor än 

vad man är van vid. Omvandlingen från en frisk person med ett eget liv till en patient 

instängd på en avdelning kan ske plötsligt och utan förvarning. Efter sex månaders 

vård är risken stor för att anpassningen till livet på sjukhuset blir en hospitalisering, 

ett sätt att bli van vid den tillvaron. 

 Jag eftersträvar att mitt patientmöte ska vara öppet och inkännande. Även 

om jag har makten att bestämma mötets ramar; början, slut och innehåll så önskar 

jag att ha en delaktig patient. Det är en patient som delar med sig av sina tankar om 

sjukdomen som har drabbat hen, sina tankar om framtiden och sina förväntningar på 

vad vi på mottagningen kan bidra med. Hur klarar jag av att vara hundra procent 

uppmärksam och plocka fram olika delar av mitt jag för att ge rätt ingång för 

patienten? Vid de flesta av mina möten öppnar sig patienter och delar med sig av 

sina upplevelser av det som drabbat dem, sin sorg över förluster och sina 

förväntningar på framtiden. Mina frågor och mitt intresse av att lyssna på svaren 

brukar kunna öppna upp till ett bra möte. När en patient är inåtvänd, inte berättar och 

inte tycks lyssna till mina frågor och till min information så är det svårt att få ett 

möte som jag kan känna mig nöjd med. I det här mötet ger mina frågor korthuggna 
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svar, inga frågor ställs tillbaka och min information väcker inte några reaktioner. Jag 

känner mig otillräcklig 

 Olle är passiv hemma. Han sitter alldeles stilla i sin stol eller vilar på sängen 

och väntar att hemtjänst ska komma och erbjuda honom aktivitet. Han har under sex 

månader varit i en värld med dagsschema och där aktiviteter har föreslagits. Kanske 

har schemat bidragit till att ge dagarna mening och motivation. 

Efter flera månaders vårdtid har han kastats tillbaka till sin gamla värld, med 

en ny kropp och nya begränsningar i vad han kan göra. I hans hem har det skett 

förändringar för att anpassa till hans rörelsehinder. Han kan inte sova i sitt sovrum på 

övervåningen utan sover i vardagsrummet, i en speciell vårdsäng som ska underlätta 

för hemvårdspersonalen att hjälpa honom. Inte ens hans gamla värld är sig helt lik! 

När han och hans hustru kommer till öppenvårdsmottagningen där jag jobbar, 

förväntar de sig, åtminstone hustrun, en fortsättning på den rehabilitering som de 

vant sig vid, ”ett program”, ett schema, att hänga på. I min yrkesroll som 

sjukgymnast försöker jag locka fram Olles egna mål för att hitta en drivkraft till att 

öka hans rörelseförmåga. Drivkraften, motivationen, behöver han för att röra sig, 

trots att det är svårt. Min erfarenhet är att rörelse är nödvändig och jag möts nu av en 

passiv man som inte rör sig i den omfattning han kan. En omtumlad man som inte 

för sin egen talan, som tittar på en punkt framför sig och som inte ställer några 

frågor. Han kan formulera mål men han och hustrun är inte överens om målens 

rimlighet. 

Att begära av personer som drabbats av en livsomvälvande olycka att hen ska 

förstå vilken vård eller träning som är bäst, vilka mål som är rimliga i situationen är 

mycket begärt. För Olle kan det vara svårt att vara rationell och logisk i sina beslut 

när han inte har landat i sin situation. Hans och hustruns förväntan är att vi som 

vårdar och rehabiliterar ska veta bättre och ta ansvar, presentera ett program. 

Filosofen Fredrik Svenaeus ifrågasätter vårdens förväntan på autonomi hos patienter. 

Han ser ett hot i de nyliberala marknadsidealen där patienten ska kunna välja sin 

vård. Han skriver att patienter inte alltid förstår vad som är den bästa vården. Det kan 

vara ett sätt från vårdens sida att inte ta ansvar för god vård genom att låta patienten 

bestämma innehållet. Det är dessutom svårt för en sjuk person att vara stark, 
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oberoende och rationell i sina beslut, fastslår Svenaeus1. I Rehabplanen som vi i 

teamet brukar upprätta tillsammans med patienten begär vi inte att patienten ska 

välja vilken träning vi ska ge. Det väljer vi i teamet. Vi önskar dock att hen anger sitt 

personliga mål för träningen. Patientens mål är ofta orealistiska till en början under 

rehabiliteringsperioden men blir alltmer adekvata med tiden. Orealistiska mål kan 

vara “bli som förut”; att kunna utföra avancerade rörelser med förlamade armar och 

händer såsom att spela gitarr igen eller knyta en slips. Ett mer realistiskt mål som kan 

växa fram med tiden kan vara att kunna dra sig upp till stående med de delvis 

förlamade armarna eller köra en rullstol. Vi träffar patienter som haft sin 

skada/sjukdom i flera veckor, ibland månader och de flesta har börjat återta 

kontrollen över sina liv igen. Rehabiliteringsperioden hos oss sträcker sig över 

veckor och månader. Att med egen kraft klara av sin situation är något som brukar 

växa fram under rehabiliteringstidens gång och som innebär olika faser. 

 

2.3 Reflektion över mötet med Olle 

Personer som jag möter på mottagningen kan vara i så olika faser av sin bearbetning 

av vad som har hänt dem. När jag nu ser tillbaka på det första mötet med Olle och 

vet lite mer om honom, så hade det blivit mindre frustrerande för mig och 

arbetsterapeuten om vi ställt frågor om varför han inte rullade sin rullstol med sina 

ben eller använde händerna mer. Något som vi undrade över men en stämning i 

rummet med den kritiska hustrun och patientens tröghet till att svara bromsade. Vi 

hade kunnat ställa frågor om vad han upplevde för skillnad med att vara hemma 

jämfört med att vara på sjukhus. Kanske hade han då kunnat sätta ord på sin 

upplevelse och vi hade kunnat se tillsammans på hur lätt det är att bli van att vara på 

sjukhus. Eller så hade det kommit fram att han får ont, brännande smärta efter 

rörelser i de muskler han använt. Något som han och jag konstaterar senare, efter att 

ha träffats många gånger. Att han också är så oerhört trött, blir trött av att åka 

färdtjänsttaxi till oss, somnar till flera gånger under dagen och även vid våra möten. 

Han tror själv att alla mediciner bidrar. Han har flera andra sjukdomar att behandla 

och ta hänsyn till. Vad är det i det första mötet med Olle som berör mig och gör att 

händelsen” skaver” efteråt?  

                                                
1  Fredrik Svenaeus “Autonomi och empati: två missbrukade och missförstådda ideal ”ur Omtankar: 

Praktisk kunskap i äldreomsorg, red, Alsterdal, Lotte, Södertörn studies in practical knowledge 5, 

Stockholm 2011, s.196-197. 
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3. Syfte 

För att förstå mina patientmöten bättre, både bra möten och möten som jag inte är 

nöjd med, så vill jag undersöka vad som påverkar oss i vår omvandling från person 

till patient vid ett möte med vårdgivare, i det här fallet en sjukgymnast. Jag vill också 

utforska hur den omvandlingen påverkar mitt patientmöte och hur jag deltar, i min 

yrkesroll som sjukgymnast, i omvandlingen. 

 Filosofen Annemarie Mol beskriver omvandlingen till patient som en 

juridisk förändring i samband med inträdet i mottagningsrummet. Ett underförstått 

kontrakt skrivs mellan vårdgivare och patient. Vårdgivaren accepterar patientens 

behov av hjälp och patienten är öppen och säger sanningen kring det som är relevant 

för sin sjukdom.2 I mötet med Olle upplever jag en brist på gensvar och en brist på 

den information som jag förväntar mig. Följer han inte de “regler” som gäller när vi 

blir patienter och träder in på mottagningen? Filosofen Hans Georg Gadamer 

betraktar omvandlingen till patient som att vi förnekas vår existens som person. Vi 

plockas ihop i patientrollen utifrån en samling symptom och medicinska 

undersökningar. För att återfå hälsa, jämvikt i tillvaron, är dock personens egen 

anpassning tillbaka i sin egen tillvaro nödvändig.3 Gadamer ser läkarens konst, 

yrkesskicklighet, som fullbordad när man som yrkesutövare kan träda tillbaka och 

frigöra den andre, patienten.4 Jag tolkar att patienten då åter blir en person, en 

individ, i sin egen tillvaro. Inom rehabilitering i öppenvård kan vi i teamet vara 

delaktiga i den processen. Vid det här första mötet med patient Olle har processen 

knappast börjat. Genom att ställa många frågor försöker jag ta reda på var patient 

Olle är i sina tankar, det ingår i min yrkesroll, men vid det här patientmötet finns det 

frågor som aldrig ställdes. Frågorna ska hjälpa mig i min yrkesroll att hitta rätt nivå 

på de rörelser, den träning, de hjälpmedel och den information som en patient 

behöver för att uppnå sina mål. Vid ett första möte initialt i en rehabiliteringsperiod 

brukar jag och patienten komma fram till en slags överenskommelse vad det kan 

handla om. Ibland nedskrivet och formulerat som en plan redan vid det första mötet 

men oftast bara något som vi samtalat kring. Påverkades jag vid det här mötet av 

omgivningen, stämningen i rummet med den frustrerade hustrun, så att mötet inte 

                                                
2 Annemarie Mol, Omsorgens logik, Lund: Arkiv förlag, 2011, s. 53. 
3 Hans-Georg Gadamer, Den gåtfulla hälsan, Ludvika: Dualis förlag, 2003, s. 97-98. 
4 Ibid., s. 180. 
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blev som jag önskade? Påverkades Olle och hans hustru av att vi träffades på 

mottagningen, på ett sjukhus? Påverkades jag i min yrkesroll av att vi träffades i den 

lokalen? 

Frågeställningar jag önskar få svar på är: Vad påverkar patientens och min 

roll vid ett möte? På vilket sätt påverkas mötet av var det sker? 

Jag utgår från vad jag tänker och känner i min roll som sjukgymnast i mötet. 

Jag försöker också leva mig in i vad den andre, patienten, tänker och känner vid vårt 

möte.  För att utveckla min praktiska kunskap reflekterar jag djupare kring vårdens 

etik med hjälp av teorier inom filosofi och i den vetenskapliga litteratur som finns 

publicerad kring professionella relationer mellan sjukgymnast och patient. 

 

4. Metod 

Jag vill i uppsatsen berätta om ett patientmöte där det uppstår ett dilemma i rollerna 

som sjukgymnast och patient och senare i uppsatsen berätta om ett annat möte där 

mötesplatsen hindrar oss att erbjuda den hjälp vi i teamet skulle kunna ge. Genom att 

reflektera kring mötena i dialog med olika filosofer, forskare och författare försöker 

jag fördjupa förståelsen kring vad som händer. Berättelserna skildrar dilemman där 

jag har ställts inför olika handlingsalternativ. Handlingsalternativ där jag valt bort att 

ställa viktiga frågor eller inte erbjudit ett nytt möte på mottagningen för att nå ut med 

viktig information.   

Metoden att skriva för att utforska olika händelser och fenomen har sitt 

ursprung i 1500-talets Essayer, essäer, som skrivs av juristen och författaren Michel 

de Montaigne. Han skriver ner sina tankar kring olika ämnen och prövar tankarna 

mot andra tänkares tankar. Han bemöter deras tankar genom att ställa frågor, hålla 

med eller argumentera emot.5 Ordet essäs ursprung är just “försök, prov” enligt 

Svensk ordbok. Det är ett sätt att skriva som jag nu ska prova på.  

Vid centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola har en särskild 

form av essäskrivande prövats ut för att användas i magister- och examensarbeten. 

Den är indelad i tre delar: berättelse om ett dilemma, egna tankar och frågor kring 

det samt införande av perspektiv utifrån.6 Det innebär för min del att titta på det 

självupplevda, subjektiva, ur olika synvinklar. Att reflektera över mina tankar och 

                                                
5 Michel Montaigne, Essayer, Stockholm: Atlantis,1986, s. 102-123. 
6 Lotte Alsterdal, “Essäskrivande som utforskning”, Konst och lärande: essäer om estetiska 

lärprocesser, red Anders Burman, Huddinge: Södertörns högskola, 2014, s. 52-53. 
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vad jag tror att den andre i mötet tänker och känner. Att sedan föra in perspektiv och 

teorier utifrån, kring det tänkta, med hjälp av några forskande sjukgymnaster, 

författare och några filosofer så att det blir ett objekt. Filosofen Vilem Flusser 

beskriver att det finns en risk med att skriva en essä kring ett ämne; risken att förlora 

sig själv i ämnet och att förlora ämnet. Han beskriver att sättet att närma sig ämnet 

via essän blir mer omfattande än en avhandling. Risk finns att identifiera sig med 

ämnet och på så sätt förlora det. Eller att identifiera sig med flera aspekter och på sätt 

förlora sig själv.7 När jag ser tillbaka på mötena i mina berättelser får jag allt fler 

tankar och öppningar till ny förståelse till varför det blev som det blev. Det är lätt att 

komma på fler frågeställningar och komma ifrån mitt syfte med uppsatsen. Jag ska 

försöka att inte låta mig hamna där.  Skrivandet av en berättelse med en början, en 

mitt och ett slut ger, enligt Maria Hammarén, docent i yrkeskunnande, gestalt till 

erfarenhetens mångskiftande natur.8 Det är just min praktiska yrkeserfarenhet som 

sjukgymnast som jag vill gestalta och undersöka. Jag börjar med att undersöka några 

begrepp som är viktiga. 

 Ett grundläggande begrepp som jag vill diskutera är fronesis, något som 

Aristoteles beskriver som att handla med ett syfte som är gott för människan.9 

Fronesis är ett praktiskt förhållningssätt där själva handlandet är det viktiga. Det 

handlar om vad som är bästa praktiska handlandet, en praktisk klokhet i en viss 

situation. Filosofen Lotte Alsterdal diskuterar praktisk klokhet när hon skriver 

“Konsten och svårigheten ligger i att väga in många olika aspekter och handla med 

gott omdöme i stunden”.10 Fronesis bygger på erfarenhet, är något man kan resonera 

och överlägga om. Aristoteles beskriver att den som överlägger, den söker något och 

resonerar.11 Kanske det samma sak som att vi reflekterar. Förståelse, syggnome, är en 

nödvändig del av fronesis, enligt Mårten Ringboms översättning av Aristoteles text12 

I en nyare översättning kallas samma sak för förmåga att visa medkänsla.13 Jag ser 

där en likhet med empati. För mig är det viktigt att kunna möta en utsatt person med 

empati. Att jag, enligt filosofen Fredrik Svenaeus definition av empati, förstår hur 

                                                
7 Vilem Flusser, University of Minnesota 2002, Essayes, s. 194. 
8 Maria Hammarén, Skriva - en metod för reflektion, Stockholm: Santérus, 2005, s. 23. 
9 Aristoteles, Den nikomachiska etiken.3.uppl., Göteborg: Daidalos, 2012, s.168. 
10 Alsterdal, s. 57. 
11 Aristoteles, s. 172-175. 
12 Ibid., s. 179. 
13 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, bok IV, (översättning Charlotta Weigelt). Stockholm: 

Södertörns högskola, 2014, s.55. 
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personen har det, vad hen upplever med sin skada eller sjukdom och också om jag 

kan hjälpa till att lindra följderna av det14. Empati beskrivs också som förmåga att bli 

berörd av den andres känslor utan att skiljelinjen mellan den andra personen och mitt 

jag suddas ut. Det är en förståelse av den andres känslor utan att ha samma känslor 

själv. Att känna empati är att ha förmågan som ger “tillgång till andras 

erfarenhetsvärld”, enligt Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen i boken Etik i 

arbete med människor.15 

Min kunskap om neurologiska sjukdomar och skador och symtom är viktig. 

Min praktiska kunskap, empati och klokhet hur jag ska möta personen som drabbas 

är minst lika viktig.    

 Svenaeus kopplar fronesis till sjukvården i det efterord han skriver till boken 

Den gåtfulla hälsan av Hans-Georg Gadamer:  

Det kunnande som verkar ligga närmast kärnan i det medicinska idealet är i själva verket det 

som Aristoteles beskriver som praktisk visdom - fronesis. Den praktiska visdomen är ett 

kunnande om det goda livet som utövas i mötet med den andra människan, där det gäller att 

hjälpa henne i situationer där varken vetenskapens eller filosofins sanningar erbjuder några 

uttömmande svar. Den praktiska visdomen är en kunskap om människan och det 

mellanmänskliga, om det goda och det rätta för denna människa i den här situationen just 

nu.16 

 

Ett annat begrepp som jag kommer att återkomma till är god omsorg inom 

sjukvården som filosofen Annemarie Mol resonerar kring i sin bok Omsorgens logik. 

Hon försöker ringa in god omsorg på flera sätt. Hon kallar det en pågående process.17 

En del av processen är att göra livet mer uthärdligt för personer med kroniska 

tillstånd.18 En annan del av god omsorg är “något som människor formar, uppfinner 

och bearbetar gång på gång i vardagens praktiker”.19 Även hon undersöker det 

praktiska handlandet, precis som Aristoteles, och beskriver i sin bok hur det 

tillämpas inom vården. Hon letar inte efter fall som ska bli universellt giltiga utan 

önskar att hennes fallbeskrivningar kan inspirera till nya idéer, teorier och 

förändring. Hon anser att fallbeskrivningar kan öka vår känslighet, får oss att ställa 

frågor som hjälper oss att se vad som förändras från en situation till nästa i ett 

                                                
14 Svenaeus, s. 204. 
15 Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen, Etik i arbete med människor, Lund: 

Studentlitteratur, 2013, s. 108-110. 
16 Gadamer, s.206. 
17 Mol, s. 35. 
18 Ibid., s. 23. 
19 Ibid., s. 27. 
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möte.20 Jag hoppas att de berättelser och fallbeskrivningar jag presenterar här, också 

kan bidra till det.  

 Behovet av omsorg diskuteras vidare i Henrikson och Vetlesens bok. Omsorg 

beskrivs som svaret på den andres sårbarhet. När behovet av omsorg uppstår, när en 

person måste ta emot professionell hjälp för något som hen inte klarar av själv, så 

uppstår en ett asymmetriskt förhållande mellan omsorgsgivare och omsorgstagare. 

Det kan vara mellan en sjukgymnast och en patient. Enligt Henriksen och Vetlesen 

finns detta strukturella drag i varje omsorgsrelation.21 Det ojämlika förhållandet kan 

leda till överkörning och kränkning om inte omsorgsgivaren respekterar mottagarens 

autonomi, självbestämmande.22 För mig som sjukgymnast gäller det i mötet att hitta 

balansen mellan patientens autonomi och behovet av min omsorg. 

Jag vill också undersöka på vad som har forskats och publicerats inom 

fysioterapi när det gäller professionella möten med patienter. För att ta reda på det 

har jag utfört sökning via sjukhusbibliotekets databas. De sökord som jag har använt 

har varit kombinationen av “physical therapist and professional-patient-relations”. 

Några av artiklarna diskuterar sjukgymnastens roll, professionella utveckling och 

även mötesplatsens betydelse. Professionell utveckling är något som jag önskar att 

min uppsats bidrar till och här kommer andras undersökning av det.  

 

5. Professionell utveckling 

En artikel, en svensk studie av PhD fysioterapeut Anna F. Pettersson23, beskriver 

lärande och professionell utveckling hos 12 erfarna sjukgymnaster genom analys av 

intervjuer. Fyra teman kommer fram. Professionell utveckling sker när 

sjukgymnasten tar itu med utmaningar som att fördjupa sig i ett visst arbetsområde 

man vill bemästra. Det sker också vid möten av nya perspektiv som kan ske vid 

diskussioner i interprofessionella team eller reflektioner med kollegor. Ett tredje 

tema är att utveckling sker när sjukgymnasten ta vara på patienters berättelser och 

vad de visar för att kunna föra de erfarenheterna vidare. Det sista temat är att 

utveckling sker efter personliga erfarenheter utanför arbetet, t ex att bli förälder eller 

                                                
20 Ibid., s.32. 
21 Henriksen och Vetlesen, s. 83. 
22 Ibid., s.87. 
23 Anna F. Pettersson, “Physiotherapists´stories about professional development”, Physiotherapy 

Theory and Practice,2015;31(6). 
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själv skada sig och som även kan ge en personlig utveckling inom yrket. Jag 

upplever att artikeln är ett försök att beskriva praktisk kunskap hos sjukgymnaster 

men att den missar den utveckling som problematiska patientmöten ger. Hur det som 

inte känns bra efter ett patientmöte, ger en lust att hitta kunskap och förståelse för 

vad som påverkat mötet.  

Utveckling genom fördjupning i ett arbetsområde ser jag för min del i denna 

uppsats när jag ser närmare på mina professionella möten. Jag känner igen mig i hur 

reflektion med kollegor och diskussioner i interprofessionella team ger tankar och 

nya perspektiv på patientmöten. I det beskrivna mötet med Olle reflekterar 

arbetsterapeuten och jag över vad som skedde. Vi har uppmärksammat olika saker 

vid mötet och tolkar lite olika vad det kan bero på. Det ger nya tankar och väcker 

frågor.  

Vi diskuterar vidare i teamet tillsammans med neuropsykolog. 

Kännetecknande för neurologisk rehabilitering är just interprofessionella team och 

planeringsmöten under månadslånga rehabiliteringsperioder. Teammötena ingår i 

arbetsuppgifterna för sjukgymnasten.  

I min professionella utveckling kan jag också se hur min erfarenhetsbank har 

vuxit genom åren med alla de patienter jag träffat och deras erfarenheter som de 

delat med sig av. I mötet med Olle är hans förlamningar inte okända för mig och jag 

har mycket av andra patienters tips och råd att dela med mig av. Han frågar inte efter 

det vid det första mötet. Någon personlig erfarenhet av egen förlamning har jag inte, 

men jag har själv varit patient i möten med vårdgivare. Jag aldrig haft i så stort 

omsorgsbehov som mina patienter har i det ojämlika mötet. Hur lär jag mig att 

hantera det? 

Ingela Josefson, professor i arbetslivskunskap, beskriver professionell 

utveckling och kunnande i boken Läkarens yrkeskunnande. Där diskuterar en grupp 

läkare hur deras yrkeskunskap ökar. En av dem framför en äldre kollegas tal: 

Läkekonsten skapas i mötet med patienten och ett instrument är språket. Våra 

livsuppfattningar, våra värderingar och vår personlighet styr våra svar på patientens önskan 

om läkedom. Vad är förutsättningarna för att växa i yrket? Svaret blir: Lär känna dig själv, 

som en grund för allt annat. I vår personlighet kopplat till patientens behov ligger en 

möjlighet att utveckla läkekonsten.24 

 

                                                
24 Ingela Josefson, Läkarens yrkeskunnande, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 81. 
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Även om sjukgymnastik/fysioterapi inte är samma sak som läkekonst så ingår 

läkekonst i sjukgymnastens yrkesroll. Sjukgymnasten ska bedöma, bota, förebygga 

eller lindra sjukdomar i muskler, leder, skelett och nerver. Detta ska skapas genom 

möten med patienter. I min personliga utveckling, inom ramen för min yrkesroll och 

med hänsyn taget till vad patienten önskar, finns en möjlighet att förbättra 

patientmötet och på så sätt förbättra resultatet av mötet. Jag har en önskan att 

förbättra min förståelse av mötet med Olle eftersom det känns som ett misslyckat 

möte. Läkarna i Josefsons bok beskriver att det är vid misslyckande som reflektion 

behövs. Författaren påpekar att detta synsätt påminner om det som i Michel de 

Montaigne beskriver i Essayes: Genom att studera exempel på svårigheter i 

utförandet utvecklar vi vår skicklighet att göra omdömesgilla bedömningar25 När jag 

nu tittar närmare på svårigheterna i mötet med patienten Olle kan jag undra över 

rehabiliteringens mål och mitt uppdrag. Innebär självständighet och att slippa 

hemtjänst förbättrad livskvalitet för Olle? 

  

6. Patientens och min målsättning 

En artikel från Nya Zeeland av PhD fysioterapeut David A. Nicholls, beskriver hur 

sjukgymnaster har ett ökat intresse för nya modeller och nya koncept som möter upp 

behovet hos dagens patienter.26 Författaren redovisar de tankar som ett internationellt 

nätverk av sjukgymnaster arbetat fram under året 2014-2015. Det handlar om att 

med hjälp av filosofiska idéer förändra och utveckla ett fenomenologiskt 

förhållningssätt. Artikeln ifrågasätter om livskvalitet är samma sak som 

självständighet då allt och alla ändå är beroende och bundna till varandra. Att 

undersöka denna anknytning är ett sätt att undersöka hur vi existerar; Vi är både 

subjekt och objekt i en värld där vi agerar med andra människor och ting för att ge 

mening åt vår existens, enligt citerad filosof Maurice Merleau-Ponty. I min roll som 

sjukgymnast ingår det att uppmuntra till självständighet och till minskat beroende av 

hjälp. I fallet Olle, som jag beskriver, blir jag glad när Olle sätter upp målet att slippa 

hjälpen från hemtjänst. Nu efteråt kan jag undra om hans livskvalitet verkligen blir 

bättre av att han utför morgonbestyren självständigt, med möda och under lång tid, 

istället för att ta hjälp från hemtjänst, få sällskap och få mer tid till annat. Artikeln av 

                                                
25 Josefson, s. 55. 
26 David A. Nicholls, “Connectivity: An emerging concept for physiotherapy practice”, 

Physiotherapy Theory and Practice, 2016;32(3). 



16 

Nicholls ifrågasätter också hur vi i samhället sätter etiketter på vad som är onormalt, 

avvikande och funktionshinder. Hur vi t ex gör skillnad på personer som tar hjälp av 

sjukgymnast att träna balans och andra personer som tar hjälp av en tränare för att 

förbättra simteknik. Balansträningen är ett bekymmer, ett problem som tas itu med, 

medan simträningen är att förbättra något bra som kan bli bättre. Hur upplever jag 

min roll som sjukgymnast? Är jag en coach/tränare som tänker att jag hjälper till 

med något bra som kan bli bättre under rehabiliteringen? Vid många av mina möten 

senare under rehabiliteringen då träning är i fokus upplever jag mig som en personlig 

tränare mer än en sjukvårdspersonal. Enligt filosof Maurice Merleau-Ponty är 

sjukdom inte bara ett begränsat sätt att leva utan också en tillvaro med möjligheter. 

Pedagogen Jan Bengtsson beskriver Merleau-Pontys idéer om hur hjälpmedel blir en 

förlängning av kroppen och hjälper personen att erfara världen.27 Han har som ett 

exempel den blinde som använder käppen som förlängning av sin kropp för att 

kunna känna sig fram när synen inte är till hjälp. Han beskriver också hur en bil blir 

vår förlängda kropp när vi kör den. Vanan att använda hjälpmedel blir, enligt 

Merleau-Ponty, att den införlivas med kroppen och är “varken objektiv kunskap eller 

ren automatism” Hjälpmedel är inte något negativt utan något moraliskt neutralt och 

som ger oss möjlighet att vara och agera i tillvaron när begränsningar finns. Här ser 

jag likheten till de hjälpmedel som erbjuds förlamade patienter för att kunna klara 

sina förflyttningar i sin nya tillvaro. I mina arbetsuppgifter ingår att “sälja in” alla 

möjliga hjälpmedel genom att berätta och visa vilka möjligheter de ger till att vara 

aktiv igen efter en skada/ sjukdom. Kanske tänker inte Olle på rullstolen som en 

förlängning av hans förlamade kropp utan något som andra hjälper honom att 

förflyttas i. Det skulle kunna förklara en del av hans passivitet, att han inte försöker 

köra rullstolen med sina händer. Då finns det en likhet med Merleau-Pontys 

beskrivning av att vara passagerare (till skillnad mot förare) i en bil utan att ha 

möjlighet att själv styra över samspelet med omgivningen. Något som inte är 

angenämt. Olle är passagerare i rullstolen. Det kan förekomma att jag frågar och 

informerar om hjälpmedel vid ett första möte med en patient, men oftast sker det 

senare under rehabiliteringen. I den här och min kommande berättelse fick det vänta 

till senare möten. Merleau-Ponty ger mig ytterligare infallsvinklar och argument till 

förståelse och att motivera användandet av hjälpmedel. 

                                                
27 Jan Bengtsson, Sammanflätningar, Göteborg: Daidalos, 2001, s. 80-81. 
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Livskvalitet, självständighet och att hitta hjälpmedel som främjar det är en 

del av målen i rehabiliteringen vid neurologiska skador. Målen kan vara flera och 

andra. 

Filosofen Hans-Georg Gadamer beskriver i sin bok Den gåtfulla hälsan att 

målet för läkekonsten är att försöka återställa “hälsans naturliga jämvikt”.28 “Hälsan 

är livets rytmik, ett oavbrutet skeende i vilket jämvikten hela tiden på nytt 

stabiliseras”.29 När återställande av hälsa inte kan uppstå, som hos de patienter som 

har kroniska tillstånd och som jag träffar, blir målet att hitta en slags jämvikt i den 

nya situationen. Det är inte samma hälsa som förut men heller inte sjukdom utan ett 

liv med funktionshinder, som ska bli så lite hindrande som möjligt. Gadamer 

beskriver läkarens uppgift såsom att återge den sjuke sin “enhet med sig själv” 

utöver återställningen av hälsan.30 Kanske är det vad vi kallar livskvalitet. Gadamer 

använder sig av filosofen Heideggers bestämning av att vara frisk såsom “ens i-

världen-varo och samvaro med andra människor, att i arbete och glädje vara uppfylld 

av det egna livets uppgifter”31. När ens tillvaro plötsligt slås sönder av en olycka, 

som för Olle, förändras det egna livets uppgifter. Hur kan vi i team med Olle hjälpa 

honom till att hitta tillbaka till en meningsfull tillvaro?  Gadamer tar kortfattat upp 

att läkarens uppgift vid kroniska sjukdomar är att minska lidandet32 Jag tycker att 

han plötsligt begränsar läkarens insats där. Varför skulle inte läkarens samtal med 

den obotliga patienten kunna bidra till att hen hittar en jämvikt i tillvaron, på en ny 

nivå? Kanske tänker Gadamer på progressiva sjukdomar där en ständig försämring 

sker, men även där tror jag att ett sätt att hantera en sådan sjukdom är just att försöka 

hitta en balans, en jämvikt i tillvaron.  

Fredrik Svenaeus beskriver begreppet hälsa såsom ett slags 

“bakgrundsackord mot vilka livets melodier kan utveckla sig” i sin bok Sjukdomens 

mening.33 Sjukdom beskrivs som en form av hemlöshet i tillvaron och där kroniska 

sjukdomstillstånd ses som en svårare form av hemlöshet.34  Både beskrivningen 

förlorad jämvikt i tillvaron och hemlöshet kan stämma på Olle och på andra patienter 

                                                
28 Gadamer, s. 171. 
29 Ibid., s. 21. 
30 Gadamer, s. 79. 
31 Ibid., s. 20. 
32 Ibid., s.74. 
33 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening, Stockholm: Natur och Kultur, 2003, s. 58. 
34 Ibid., s. 61. 
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jag möter som drabbats av sjukdom eller olycka. För Olles del kan det vara en 

existentiell hemlöshet men också bokstavligt att han inte känner sig hemma i sin 

kropp då han inte kan hålla balansen i sittande eller stående och känner sig hemlös 

med den bostadsanpassningen som gjorts i hans hem.  

Vid sjukdom som leder till en funktionsbegränsning finns det behov och 

förutsättningar till att hitta en ny tillvaro. Svenaeus beskriver rehabilitering såsom att 

patientens tysta bakgrundskunskap byggs upp steg för steg för att åter kunna förflytta 

sig, handla och tänka igen.35 Jag tror att teamets uppgift vid neurologisk 

rehabilitering kan vara just det, att bidra till att hitta en ny jämvikt i den nya 

tillvaron, så att patienten återfår en god livskvalitet. Annemarie Mol beskriver att vid 

kroniska sjukdomar blir målet “ett bra liv” och ersätter sjukvårdens traditionella mål 

“hälsa”. Vägen dit går via god omsorg med en strävan att förbättra, eller åtminstone 

hindra en försämring av patientens situation.36 

Läkekonsten, som även ingår i min yrkesroll, beskriver Gadamer som den 

enda av vetenskaperna om naturen som inte kan framställa något, den typ av 

framställande vetenskap som betecknas techne på grekiska, utan snarare en förmåga 

återställa (hälsa).37 Han ser i föreningen mellan diagnos och behandling, samtal och 

patientens medverkan, en anpassad vakenhet till situationen som bevis för fronesis.38 

För att förstå varandra krävs ett samtal. Enligt Platon skall ett samtal, lett av 

Sokrates, “leda den andre till att se med egna ögon.”39 Gadamer beskriver också att 

läkarens samtal öppnar vägen till behandling och vägleder botande. Han beskriver 

vidare svårigheterna att få till ett samtal inom dagens vård där litet utrymme finns för 

den tid som krävs för ett bra samtal och miljön på ett modernt sjukhus hindrar 

(rummets betydelse). Samtalet är inte bara inledning och förberedelse till behandling 

utan en del av den. Han tar upp begreppet “terapi” (vanligtvis tolkat som behandling, 

min egen anmärkning) som kommer ifrån det grekiska ordet therapeia som betyder 

tjänst. Tjänstvillighet är något läkaren bör känna och patienten själv bidra till.40 Mitt 

yrkesområde fysioterapi, ihopsatt av grekiskans “natur” och “tjänst” ges här en 

djupare mening där jag ser tjänstvillighet som en del i mitt utövande av läkekonst.  

                                                
35 Svenaeus, s.63. 
36 Mol, s. 43. 
37 Gadamer, s.169. 
38 Ibid., s.61. 
39 Ibid., sid. 60. 
40 Ibid., s. 49-51. 
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Mol beskriver att god omsorg är att utöva läkekonst. Hon beskriver det som 

“att vara kunnig, noggrann och skicklig” samt utöver det “att vara uppmärksam, 

uppfinningsrik, uthållig och barmhärtig”.41 Är det något jag kan uppfylla i min 

yrkesroll när jag utövar läkekonst? Det borde stå i min arbetsbeskrivning. Som tur är 

beskriver Mol vidare att ett team, som inkluderar patienten, krävs i 

omsorgsprocessen och uppgifterna delas mellan teammedlemmar under former som 

ständigt förändras.42 På vår mottagning sker det första mötet med en patient oftast i 

team, vi är flera. Här kommer ännu en berättelse om ett första möte med en patient 

och där samtalet med oss i teamet ger en oväntad vändning och ger mig nya tankar 

om vad som påverkar mötet och tankar om platsens betydelse. 

 

7. Berättelse om ett första möte med en annan patient 

7:1 Fahdi 

Vi sitter på yttersta soffkanten; arbetsterapeuten, tolken och jag. Det är ett sparsamt 

möblerat vardagsrum med en alldeles ny soffa och ett soffbord. Fahdi sitter framför 

oss i en karmstol och hans hustru kommer och går från köket medan vi intervjuar 

honom. Han inger respekt och utstrålar en slags stolthet trots att det överskuggas av 

sorgen över sjukdomen. 

– Finns det ingen medicin som jag blir bra av? säger han. 

– Du har ju träffat en neurolog som givit dig den medicin som ska lindra symptomen. 

Något botemedel känner man inte till idag, säger jag. Hans fråga är inte ovanlig hos 

den som drabbas av en neurologisk sjukdom. Det finns ett hopp och en önskan om en 

undermedicin som ställer allt tillrätta igen. Jag svarar honom rakt och ärligt, är det 

svårt för honom att ta det beskedet? Förstår han vilka vi är i teamet, vilken roll vi har 

i vården? 

– Jag har så svårt att röra mig som jag vill. Känner mig stel och svag. Vad ska jag 

göra? fortsätter Fahdi. 

– Det är viktigt att röra på sig och hålla igång så mycket som man kan, inte bli 

sittande, svarar jag. 

Här ges vi i teamet en öppning att berätta om symptomen vid sjukdomen och hur de 

kan bekämpas. Fahdi är nedstämd och tycks uppgiven efter mitt svar att ingen tablett 

                                                
41 Mol, s. 82. 
42 Mol, s. 42. 
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finns. Det är att hålla igång i sin vardag som är ett av råden vi sjukgymnaster ger vid 

obotliga, långsamt framskridande sjukdomar. Försämringen går inte att stoppa men 

kanske att bromsa något. Det gäller att bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga. 

 Vi fortsätter samtalet med den kartläggning vi i teamet brukar göra, där 

patienten får beskriva hur en vanlig dag ser ut. Arbetsterapeuten och jag turas om att 

ställa detaljerade frågor hur det går att klara av allt ifrån att kliva upp ur sängen, gå 

in i badrummet och alla vardagliga sysslor som kan förekomma. Tolken översätter 

och långsamt växer en bild fram hur Fahdi får hjälp med det mesta. Han beskriver 

hur hustrun finns till pass och lägger fram hans kläder, hjälper till med påklädning, 

serverar hans mat och till och med skär upp maten. När jag och arbetsterapeuten hör 

det tänker vi båda att det blir svårt att förmedla målet med rehabilitering, som är att 

vara så självständig som möjligt. 

 Vi försöker beskriva hur de vardagliga rörelserna blir träning när krafterna 

minskar. Att det är så bra med det man utför i sitt vardagliga liv, eftersom det blir av 

regelbundet. Att klä på sig blir rörelser för hela kroppen. Att det är viktigt att klara 

sig själv. När vi säger det och tolken tystnat så blir det tyst en stund. 

– Min hustru älskar mig. Hon vill hjälpa mig, säger Fahdi. Jag och arbetsterapeuten 

blir överrumplade och svarslösa. Jag vet inte vad arbetsterapeuten tänker, jag vågar 

inte titta på henne av rädsla att börja skratta för att det uppstod en så oväntad 

situation. I mitt huvud går tankar kring vad kärlek kan vara för olika personer. Är det 

av kärlek hustrun hjälper honom så mycket? Vi människor reagerar ofta med att 

hjälpa till när någon i vår närhet plötsligt får svårt att utföra en vanlig handling. Eller 

är det mannen som bestämt att hon ska hjälpa honom, att det är hennes plikt? Vad 

kan all den här hjälpen leda till i längden? Det är skillnad på hjälp till självhjälp och 

att hjälpa till för mycket. Jag känner att jag måste i tanken komma tillbaka till 

situationen och möta mannen där han befinner sig. 

– Jag vill ha ett träningsprogram så att jag blir starkare, fortsätter han. Strax efteråt 

hjälps vi åt att flytta soffbordet åt sidan. Mannen lägger sig ner på mattan och jag 

visar styrketräning av de viktigaste muskelgrupperna som brukar bli svaga vid hans 

sjukdom och han får övningar med kroppen som motstånd. Programmet skriver jag 

ner med streckgubbar och tar hjälp av tolken och Fahdi för att kolla att de är 

förståeliga. Han visar att han klarar att utföra övningarna. Själv känner jag att de är 

meningslösa om inte musklerna sedan används i det dagliga livet. Jag säger 

ingenting om det. Det är som om jag inte riktigt vågar då Fahdi markerat så tydligt 
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att kärlek är att hjälpa varandra och att om han tränade att utföra alla dagliga sysslor 

så skulle inte hustrun hjälpa honom lika mycket. Inte få visa sin kärlek lika mycket. 

Vi lämnar lägenheten. 

 

7:2 Reflektion över mötet med Fahdi 

När jag och arbetsterapeuten skriver journalen tillsammans efter besöket är det 

mycket som vi inte dokumenterar. Saker som inte går in under rubriker och sökord. 

Vi talar med varandra om intrycken vi fick och vad vi tror om fortsatt utveckling av 

Fahdis situation. Vi har tidigare sett hur passivitet givit extra stelhet och 

initiativlöshet hos patienter och hur slitna anhöriga kan bli av att driva på och sköta 

om. Vi reflekterar också över att ett hembesök ger andra ramar kring ett patientmöte 

än vad ett besök på vår mottagning ger. I hemmet är vi både gäster och 

professionella, patienten sätter villkoren. I det här fallet var det Fahdi som lät hustrun 

vara i bakgrunden när han träffade oss. På mottagningen är ramarna bestämda av oss 

och redan i kallelsen står att närstående gärna får delta vid besöket. De närstående 

deltar då i samtalet och kommer ofta med kompletterande uppgifter kring hur 

patienten klarar sin vardag. Vi hade kanske då kunnat be hustrun att berätta och att 

kommentera vad hon gör och vad hon tänker om det. Kanske hade vi då fått en 

annan bild av situationen, om Fahdi hade släppt fram sin hustru. Vi vet inte hur den 

bilden skulle vara. Det kan ju vara så att kvinnan utför dessa handlingar för att hon 

blir irriterad på mannen när han försökte göra det själv för att det då tar längre tid 

och inte blir på det sätt hon önskar ha det. Hon hjälper honom kanske för att hon 

skäms över att han inte längre gör det på det sätt som han brukade göra förr. 

 

7:3 Vad som hände sedan 

Två år senare kommer Fahdi, hans hustru och deras son i 20-årsåldern på ett 

återbesök. Denna gång sker besöket på öppenvårdsmottagningen. Vi är samma team 

av sjukgymnast och arbetsterapeut. En tolk finns med. Fahdi går, kutryggig och 

snubblande, stödd av sin hustru när de kommer in. Den här gången är det hustrun 

som för talan. 

- Jag klarar inte det här längre! Jag får göra allting. Jag klär på, matar, tvättar och 

sköter om min man på alla sätt. Han ropar på mig när jag inte är vid hans sida. Han 

talar så otydligt, jag hör inte alltid vad han säger. Ska jag gå och handla så måste jag 

skynda mig, jag kan inte lämna honom ensam mer än tio minuter! Jag måste få hjälp! 
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utbrister hon. Jag känner en sorg över att det blev såhär. Tänk om hon hade kunnat få 

ställa frågor och diskutera sin situation vid det första mötet, som helt styrdes av 

hennes make. Den hjälp vi nu kan erbjuda är telefonnummer till biståndshandläggare 

som avgör vilka insatser som paret kan få från hemtjänsten. Sonen, som kan svenska, 

frågar oss vad det kan innebära med hjälp från hemtjänsten. Det blir han som 

kommer att kontakta biståndshandläggare och föra sina föräldrars talan. Någon 

rehabilitering med insatser från oss är inte aktuellt. Nu handlar det om omvårdnad 

och inte rehabilitering. 

 

8. Platsens betydelse för mötet 

Mötet jag beskriver här sker i Fahdis hem. Mötet med Olle skedde på en 

öppenvårdsklinik. Omvandlingen från person till patient i mötet med praktiserande 

sjukgymnaster på öppenvårdskliniker i Danmark, har beskrivits av sjukgymnast 

Jeanette Praestegaard43. Hon har intervjuat 21 sjukgymnaster och sedan analyserat 

resultatet. Hon försöker se på omvandlingen med filosofen Michael Foucaults 

perspektiv, via hans teorier om relationen mellan makt och kunskap och hur de 

används av sociala institutioner som en form av social kontroll. Hon beskriver först 

hur miljön på kliniken möter personer med ett väntrum med anatomiska planscher, 

hälsoinspirerande tidningar och vatten att dricka. En miljö som signalerar vad 

sjukgymnastik handlar om. Det är sjukgymnasten som bestämmer tidpunkten och 

längden för mötet, hen har makten. Vid det fysiska mötet, när sjukgymnasten iklädd 

personalkläder, möter upp patienten i väntrummet och tillsammans går till 

behandlingsrummet, blir skillnaden i rollen som sjukgymnast och patient tydlig.   

I samma artikel av Jeanette Praestegaard beskrivs de intervjuade 

sjukgymnasternas upplevelse av hembesök hos patienter44. Sjukgymnasterna 

upplever att deras ramar för behandling ändras när de ska försöka förena sin 

arbetsplats med patientens dagliga liv och heminteriör och att det sker under 

premissen att vara gäst i hemmet. Författaren beskriver också hur sjukgymnasterna 

upplever att behandlingen övergår till att vara omvårdnad istället för behandling.  

                                                
43 Jeanette Praestegaard “Physiotherapy as a disciplinary institution in modern society - a  

Foucauldian perspective on physiotherapy in Danish private practice”, Physiotherapy Theory and 

Practice, 2015; 31(1). 
44 Ibid., s.22. 
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I mötet med Fahdi och hans hustru i deras hem upplever jag att ramarna för 

mötet blir annorlunda än vad det skulle kunna vara på mottagningen. Fahdi styr 

innehåll och tid. Hans förväntan är en botande tablett som ska ge honom hälsa. Hälsa 

som frånvaro av sjukdom. När vi försöker presentera vad vi kan erbjuda med råd och 

stöd och hjälpmedel blir vi avbrutna med att hustrun älskar honom. Hon ger 

omvårdnad av kärlek. Hustrun kommer inte till tals. Hembesök brukar kunna ge en 

ökad förståelse för hur bostaden kan anpassas till rörelsehinder och ge idéer till 

träning. Oftast sker de besöken när relationen till patienten har hunnit bli etablerad, 

senare under rehabiliteringen. Mötet med Fahdi var tidigt i en planerad 

rehabiliteringsperiod, det första mötet. Den i artikeln beskrivna förvandlingen av 

sjukgymnastens insats till att bli omvårdnad kan jag inte se vid mina hembesök. Vid 

det här hembesöket hade hustruns hjälp redan förvandlats till omvårdnad, enligt vad 

Fahdi berättade. Arbetsterapeuten, tolken och jag hade våra civila kläder på oss. Vi 

signalerade inte vård eller rörelse med några personalkläder. Jag funderar över om 

mötet hade blivit annorlunda om det hade skett i besöksrummet på vår mottagning. 

Rummet på mottagningen, som ligger på ett sjukhus och där första samtalet 

brukar ske, är ett litet rum med fönster, ett runt bord och minst tre stolar. Är det flera 

anhöriga vid mötet så hämtar vi snabbt in fler stolar och om patienten sitter i rullstol 

finns det plats för den vid bordet. Vi möter upp patient och anhöriga i väntrummet 

och går tillsammans till besöksrummet. En timmes tid brukar vara avsatt, vilket är en 

lång tid inom öppenvård. Oftast räcker tiden till och samtalet avslutas med en slags 

planering av fortsatta rehabiliteringsinsatser och tider för återbesök. Ibland hinner vi 

också med att visa patient och anhöriga våra lokaler med träningskök, 

träningsredskap och tränande patienter som kan bidra till att informationen om vad 

rehabilitering kan innebära blir tydligare. 

Vikten av ett samtalsrum som är avskärmad från sjukhusets avdelning och 

där ett samtal kan ske i en mindre grupp framhålls av vårdpedagogen Håkan 

Sandberg i boken Pedagogik för sjuksköterskor. Det är då lättare för patienter och 

närstående att ställa frågor och reflektera.45 Sandberg poängterar en lugn miljö vid 

samtal, även när samtalet sker i hemmiljö. Han tar inte upp att problem kan uppstå 

med de förändrade rollerna för sjuksköterskan och patienten när samtalet sker 

                                                
45 Håkan Sandberg, Pedagogik för sjuksköterskor, Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 259. 



24 

hemmiljön där sjuksköterskan blir en besökare, en gäst. Vid mitt hembesök hos 

Fahdi och hans hustru var miljön lugn men samtalet blev ändå inte bra.  

För Olle och hans hustru i den första berättelsen kan besöksrummet på 

mottagningen ha bidragit till att Olle åter blev den patient han just hade varit under 

sin långa sjukhustid. Arbetsterapeuten och jag mötte upp i arbetskläder som 

signalerar sjukhus och rörelse. Det föll sig naturligt för hustrun att fråga efter schema 

och aktiviteter att delta i. Det var den typ av rehabilitering de kände till och den roll 

Olle hade haft det senaste halvåret.   

För Fahdis del i den andra berättelsen där mötet skedde i hans hem blev 

resultatet efter vårt möte fortsatt omvårdnad. Omvårdnaden utförs av hustrun och 

kan inte kallas rehabilitering eller god omsorg. Här vill jag göra skillnad mellan god 

omsorg, enligt Mols beskrivning ovan och omvårdnad, som ingår i sjuksköterskans 

yrkesroll. Omvårdnad är “åtgärder individen själv skulle utföra om han hade 

erforderlig kraft, vilja eller kunskap”46 I det här fallet utförs omvårdnaden av hustrun 

då Fahdi saknar vilja och/eller kunskap om vikten av att utföra de dagliga bestyren 

själv. Min bedömning är att han vid vårt besök egentligen har den fysiska kraften, 

muskelstyrkan. Mol beskriver i sin bok om god omsorg att om patienten är passiv 

kan inte de professionella göra något heller. Patienten måste kunna söka hjälp och 

vilja ha hjälpen för att ta del av god omsorg. Det är också omöjligt att ta hand om 

människor som inte försöker ta hand om sig själva, det krävs en aktiv patient.47 I de 

båda mötena jag beskriver är patienterna passiva. Arbetsterapeuten och jag försöker 

få dem aktiva och reflekterande över sin tillvaro genom att ställa frågor. 

 

9. Min roll som den som ställer frågor 

Vid ett första mötet med en patient inför en rehabiliteringsperiod ställs många frågor. 

Det är en viktig del i den vård vi erbjuder. Arbetsterapeuten och jag ställer frågorna 

för att öppna till ett samtal och för att få veta hur patienten påverkas av sin sjukdom. 

Filosofen Hans-Georg Gadamer beskriver vikten av frågandet med orden, “utan en 

frågande aktivitet gör man inga erfarenheter”. Han hänvisar till Platons beskrivning 

av Sokrates frågande när han påstår att frågandet är svårare än svarandet. Man måste 

vilja veta för att fråga och då också inse att man inte vet.48 Jag brukar inleda mina 

                                                
46 V. Henderson, Grundprinciper för patientvårdande verksamhet, Solna: Almqvist & Wiksell, 1991. 
47 Mol, s. 111. 
48 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod, i urval, Göteborg: Daidalos, 1977, s.173-174. 
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första möten med patienter med att informera om vi kommer att ställa många frågor 

och att vi hoppas att patienten ställer frågor tillbaka. Ofta har patienten med sig en 

anhörig, som också blir delaktig i samtalet. Frågorna vi ställer är personliga och 

utgår från den berättelse vi uppmanar patienten att ge: “Berätta hur en dag kan se 

ut!”. Det handlar om hur patienten klarar av sin dag, alltifrån när hen stiger upp ur 

sängen på morgonen till det är dags att lägga sig. Fokus för mina frågor är om hen 

behöver hjälp, använder hjälpmedel, är rädd eller om det tar lång tid att utföra de 

dagliga sysslorna. Frågorna vi ställer kan ibland avbryta patientens berättelse för att 

komplettera eller bara uppmuntra till att den fortsätter. Gadamer beskriver att 

frågandets konst också är tänkandets konst eftersom det är konsten att fråga vidare. 

Han beskriver att det så är så man för ett verkligt samtal.49 Oftast upplever 

arbetsterapeuten och jag att samtalet vid det första mötet blir bra. Alla samtal är 

unika, inget är det andra likt. 

I uppsatsens första berättelsen, berättelsen om Olle, är det svårt att få igång 

ett samtal. Han tycks ha svårt att höra. Hustrun svarar först på våra frågor i hans 

ställe och tar inte med honom i samtalet. Det är först när vi tar fram ett underlag, ett 

papper med rehabiliteringsplan som han kan se, som han börjar tala och svara. 

Hustrun drar sig då åt sidan, tar inte del av planen utan snarare suckar för sig själv en 

bit bort i rummet när hon hör vilka mål han sätter upp. Vi har inte förmågan att ta in 

henne i samtalet igen. 

I den andra berättelsen, hemma hos Fahdi, använder vi tolk i samtalet. Där får 

vi en bild av Fahdis tillvaro genom hans svar och hans berättelse via tolken men hans 

intresse för vår hjälp slocknar när vi inte kan erbjuda något botemedel mot 

sjukdomen. Han lyssnar inte till vad vi informerar om. Han ser själv inte några 

problem med att hustrun hjälper till så mycket, för mycket enligt vårt sätt att se. Vi 

saknar hustrun i samtalet, hon passar upp i bakgrunden i deras hem och bjuds inte in. 

Vi är deras gäster och det finns inte utrymme för att styra upp så att hustrun kommer 

till tals. Något nytt möte bokas inte in med mannen då han upplevs helt ointresserad 

av vad vi kan erbjuda. 

I båda berättelserna saknar jag att få den anhöriga, i båda fallen en hustru, 

mer delaktig i samtalet. I den första berättelsen blir följden att paret inte är överens 

om vilka delmål som är realistiska, hustrun deltar inte i samtalet utan blir irriterad 

                                                
49 Gadamer, s.178. 
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och vi upplever att mötet inte blir bra. I den andra berättelsen blir följden att hustrun 

inte kommer till tals alls, inte får tillfälle att beskriva sin roll och hur hon upplever 

den. Sandberg beskriver att de närstående ofta söker efter sin egen roll som 

anhörig.50 Sökandet är något som tar tid och kraft och där omgivningen är viktig. En 

“arbetsallians” mellan patient, anhörig och vårdpersonal är eftersträvansvärt 

eftersom det har visat sig ge goda behandlingsresultat. Välbefinnandet hos både 

patient och närstående påverkas då positivt och på så sätt sparas “vårdens resurser”.51  

Vid de två möten jag beskriver upprättas inte det samarbetet, den alliansen mellan 

oss. Patienterna själva bjuder inte in sina hustrur till ett gemensamt samtal. Det är 

annars vanligt att patienter söker bekräftelse hos sina anhöriga i sin berättelse. Jag 

funderar över om Olle och Fahdi saknar insikt i sin situation. 

  

10. Förnekelse 

Som patient inom neurologisk rehabilitering förväntas man vara aktiv, en aktiv 

medlem i teamet. Målet är alltid någon typ av förbättring och utveckling. Det kräver 

att patienten har insikt om att något behöver förbättras, att jämvikten är i obalans. 

Enligt Mol är så intresserar sig team inom god omsorg just för problem och 

störningar i tillvaron.52 Om patienten är helt passiv kan vi i teamet inte göra något 

heller.  

Om patienten inte har insikt i sin sjukdom, i sin funktionsnedsättning, är det 

omöjligt att sätta upp realistiska mål för rehabiliteringen. Gadamer beskriver hur 

sjukdom alltid innebär ett slags “uteslutande ur livet” och att vi människor strävar 

efter att bibehålla vår balans, ibland genom självbedrägeri och förnekande av 

sjukdom.53 Sjukdomsinsikt är inte bara kunskapen om ett faktiskt förhållande utan, 

som all insikt, något som är svårt att ta till sig och som möter ett inre motstånd. 

Bortträngande av sjukdomsinsikt genom att glömma bort eller bedöva det störande 

spelar, enligt Gadamer, en grundläggande roll i människors liv.54 

 Kan Olles passivitet i vårt möte också vara en bristande 

sjukdomsinsikt? Han haft sin skada i sex månader men behöver inte ha kommit till 

                                                
50 Sandberg, s. 265. 
51 Ibid., s. 269. 
52 Mol, s. 117. 
53 Hans-Georg Gadamer, Den gåtfulla hälsan, Ludvika: Dualis förlag, 2003, s. 193. 
54 Gadamer, s. 190. 
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insikt vilka funktionshinder och begränsningar i tillvaron framåt i tiden det kommer 

att innebära. Hans val av målet ”att knyta en slips” skulle också kunna vara ett bevis 

på det.  

Fahdi som lät sin hustru utföra allt av kärlek, slipper utsättas för upplevelsen 

att han inte själv kan utföra rörelser lika smidigt som förut. Hustruns omvårdnad kan 

hjälpa till att tränga bort och glömma sjukdomen. Han får en jämvikt i tillvaron med 

hjälp av hustruns insatser och behöver inte bli påmind om sin sjukdom genom att 

själv utföra aktiviteter.  

Patienter berättar aldrig om sin förnekelse utan det är något som kan “läsas 

mellan raderna” i en deras berättelse 

 

11. Att få en annans berättelse 

Jag inledde denna essä med att presentera min upplevelse av att få en patients 

berättelse, anamnes, och inte ta anamnesen såsom begreppet är inom vården. Vid 

mina professionella möten har jag fått ta del av många olika människoöden via deras 

egna berättelser. Berättelserna växer fram under de professionella samtalen och 

under den dialog som uppstår. Svenaeus beskriver att syftet med samtalet och att 

lyssna inom vården är att hjälpa just den person som berättar.  Det är inte att låta sig 

underhållas eller ändra sitt eget perspektiv på livet.55 Han poängterar att samtalet ger 

en förståelse för patienten och har målet att ge ett friskare liv. Själva mötet kan ha en 

helande kraft som ger effekt på tillfrisknandet.56 

 Henriksen och Vetlesen belyser också vikten av patientens egen historia inom 

vården. De talar om att “vara sin historia” och att när patienten berättar så sker det 

både som den som historien handlar om och som den som berättar, både objekt och 

subjekt. När vi alla berättar om våra liv berättar vi också om vilka vi vill vara och vi 

väljer själva vad vi berättar.57 Vi som lyssnar till berättelserna kan stöta på frågor 

eller svar som kolliderar med våra egna föreställningar, värderingar eller 

livserfarenhet. Då tvingas vi fundera, reflektera och kanske ändra våra 

ståndpunkter.58  

                                                
55 Svenaeus, s. 138. 
56 Ibid., s. 110. 
57 Henriksen och Vetlesen, s. 141-142. 
58 Ibid., s.144. 
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Jag upplever att det är just detta som ger mig arbetslust inom min profession. 

Att få utmana mina förväntningar, få ändra mina ståndpunkter, tvingas fundera över 

varför ett professionellt möte blir så fantastiskt vid ett tillfälle och så svårt att förstå 

sig på vid ett annat. 

 

12. Avslutning  

De möten jag har beskrivit i de två berättelserna är ett “första besök” med två helt 

olika personer. Det finns en likhet i mötena med att båda personerna jag möter är 

patienter i relation till mig som sjukgymnast och att deras anhöriga finns med vid det 

beskrivna mötet. När jag nu, med distans till mötena, ser tillbaka så är det svårt att 

tänka sig att de två patienterna skulle kunna ha öppna sig och ge sina berättelser vid 

detta första besök, som påverkas av så mycket. Det jag har sökt svar på i böcker och 

artiklar har ruskat om och har givit mig en ökad förståelse för hur min livsvärld som 

sjukgymnast och personens livsvärld som patient kan skiljas åt. Att så många av 

mina professionella möten vanligtvis går bra och ger en känsla av samförstånd kan 

nu tyckas obegripligt när det finns så mycket som kan påverka mötet. 

Våra roller är inte jämlika i mötet. Jag är vårdgivare och jag möter en 

vårdtagare som mot sin vilja har förlorat sin jämvikt i tillvaron och känner en 

hemlöshet efter att ha drabbats av förlamning efter en olycka eller efter att ha fått en 

obotlig neurologisk sjukdom. Vi är alla teammedlemmar i den patientcentrerade 

vården, men har patienterna förståelse för vad det innebär när vi upprättar en 

rehabplan? De anhöriga i berättelserna är inte delaktiga och kan inte bilda den 

samarbetsallians som skulle kunna existera tillsammans med oss vårdgivare och 

patienten. Samtalet mellan oss saknas. 

Samtalet är en viktig del i min yrkesroll som sjukgymnast och ett bra möte 

med en patient (och med anhöriga) kan öppna vägar mot förbättring. Gadamer 

uttrycker det som att språket utgör en viktig del i det mänskliga samhälle och “vi är 

ett samtal och kan lära av varandra”.59 I det första mötet har patienten nedsatt hörsel 

och en anhörig som går in istället och företräder. I det andra beskrivna mötet talar vi 

olika språk och samtalet sker via en tolk. Språket och samtalet flyter trögt. Min roll 

är att ställa frågor som ska uppmuntra patienterna att berätta. I den första berättelsen 

tappar jag lusten att ställa frågor när hustrun svarar och inte Olle. I den andra 

                                                
59 Gadamer, sid. 68. 
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berättelsen avbryts samtalet och mina frågor med att Fahdi säger att hans hustru 

älskar honom. Samtalet tar plötsligt en ny vändning och min roll som frågeställare 

skakas om. 

Min och patientens roll påverkas också av de förväntningar vi har på 

varandra. Patienterna förväntar sig insatser för att bli friska igen, det kan vara som 

för Olle att få ett koncept med schemalagd träning dagligen eller som för Fahdi att få 

en tablett för att bli botad. Jag förväntar mig att få hjälpa patienterna att hitta en 

jämvikt i sin nya tillvaro. Att med information, hjälpmedel och träning få bidra till 

att förhindra försämring. Att få hjälpa till att bygga upp det som Svenaeus kallar 

bakgrundskunskapen i tillvaron. Patienterna jag möter här är inte beredda att ta emot 

den tjänsten, terapin.  

Patientrollen kan ibland innebära förnekelse av sjukdomen, av den skada som 

drabbat personen. En bristande sjukdomsinsikt kan ha bidragit till det orealistiska 

målet Olle satte upp i den första berättelsen och till att Fahdi i den andra berättelsen 

lät hustrun sköta omvårdnaden.  

Mötesplatsen har betydelse. Mottagningen där jag arbetar ger signaler till 

patienterna vad de kan förvänta sig. Min klädsel med arbetskläder som tillåter rörelse 

ger signaler och bidrar till min roll som tränare och coach. En lugn, avskild 

möteslokal kan inbjuda till samtal men ibland, som i min första berättelse, är det inte 

tillräckligt. Vi som möts behöver bjudas in av varandra i samtalet. Sker besöket i 

hemmet, som i min andra berättelse, så finns det en risk för att min roll ändras från 

vårdgivare till gäst och ramarna för mötet sätts av patienten. Då blir våra roller 

oklara och jag kan inte utföra mitt professionella arbete när jag är gäst. 

Metoden att skriva ner, tänka och med hjälp av filosofer, författare och 

forskare föra in teorier kring det mellanmänskliga mötet inom vården har bidragit till 

att jag (och förhoppningsvis mina läsare) har fått en ökad förståelse för vad som är 

speciellt just i det mötet. Kanske kan uppsatsen bidra till att vi tränar upp vår 

känslighet och ger oss en beredskap för vad som påverkar situationen i mötet mellan 

en vårdgivare och en vårdtagare. 

När jag nu ser på några av alla de faktorer som kan påverka mitt 

professionella möte med en patient så har min förståelse ökat för varför och hur det 

kan kännas fel efteråt och då bli ett dilemma för mig. 

Att utöva läkekonst är inte bara en konstart för läkare utan för hela 

vårdteamet. Det är en styrka att arbeta i team och dela på det ansvaret. Då blir det 
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lättare att leva upp till den innebörd av utövandet som Annemarie Mol beskriver som 

att vara uppmärksam, uppfinningsrik, uthållig och barmhärtig utöver kunnig, 

noggrann och skicklig.60  

Det är den praktiska klokheten, fronesis, som jag vill eftersträvar att ha i 

mina professionella patientmöten. Ibland tvivlar jag att jag någonsin uppnår det. 

För att citera författaren Tage Danielsson - Utan tvivel är man inte klok. 

  

                                                
60 Mol, s. 82. 
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