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Sammanfattning 

Uppsatsen är till formen en reflekterande vetenskaplig essä som undersöker 

akutsjuksköterskans yrkespraktik. Den egna erfarenheten gestaltad i form av en berättelse från 

ett arbetspass på sjukhuset är i fokus och undersökningen tar sitt avstamp i den. Det som 

belyses är de olika kunskapsformer som akutsjuksköterskan lutar sig mot när hon använder 

sin ”kliniska blick”och hur de samverkar och är beroende av varandra. Kunskapsformerna är 

hämtade från Aristoteles kunskapsbegrepp och stort utrymme ges till den praktiska kunskapen 

och den praktiska klokheten, som av Aristoteles benämndes fronesis. Texten undersöker också 

det för sjuksköterskan centrala begreppet omvårdnad utifrån den egna erfarenheten. 

Omvårdnadsbegreppet diskuteras ur ett fenomenologiskt perspektiv. Det är tolkandet, 

omsorgstiden, det etiska medvetandet och känslornas kunskap och dess påverkan på 

omvårdnaden som belyses. Undersökningen visar att det är det är det personliga 

engagemanget, nyfikenheten och motivationen som är den kraft som kan och lotsa 

sjuksköterskan genom vårdens svåra utmaningar och som kan hjälpa sjuksköterskan att stå 

upp för den goda omsorgen och omvårdnaden i en allt mer slimmad och pressad 

vårdorganisation.  

Nyckelord: praktisk kunskap, fronesis i omvårdnadsarbetet, omvårdnad, omsorg, kallet. 

 

The knowledge, wisdom and commitment 

An investigative essay about being a nurse i emergency care 

Abstract 

This reflective scientific essay examines emergency-care nurse's professional practice. The 

nurse's personal experience is in focus and is portrayed in a narrative from an evening shift at 

the emergency hospital. The narrative serves as a foundation from where the reflective 

process forms it's content. The subjects explored are the different forms of knowledge that 

emergency-care nurse's uses when she uses her "clinical gaze" and how they interact and are 

interdependent. The theories of knowledge are taken from Aristotle's philosophy and great 

space are given to the practical knowledge and skill and practical wisdom, phronesis. The 

essay also examines the emergency-care nurse's central concept of nursing and caring. 

Nursing concept is discussed from a phenomenological perspective. The ability to interpret, 

the experience of time in nursing care, ethical awareness and emotional knowledge and its 

impact on the care are investigated. The essay shows that it is the personal commitment, 

curiosity and motivation, that can guide the emergency-care nurse through the challenges of 

everyday work and help the nurse to ensure that human dignity in nursing care stays as a main 

value and quality in the discipline despite  increasingly lean and tight healthcare 
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organizations. 

Key words: practival knowledge, phronesis in nursing care, nursing, caring, personal commitment. 
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Inledning 

De allra flesta människor har någon gång i sitt liv mött en sjuksköterska. Det kan ha varit som 

mycket liten barn, för att mätas och vägas eller vaccineras, eller som våghalsig tonåring på 

akutmottagningen efter ett benbrott i skidbacken eller kanske mitt i livet, på sjukhemmet 

tillsammans med åldrande föräldrar. Vissa av oss möter sjuksköterskan i allvarliga situationer, när  

våra närmaste, mest älskade drabbas av livshotande sjukdomar eller när vi själva plötsligt blir svårt 

sjuka.  

 

Vårt behov av omsorg följer oss från vaggan till graven. Ingen klarar av att leva ett helt liv utan 

andra. Vårt behov av den professionella omsorgen, den som bland andra sjuksköterskan ger,  

uppstår när vi är som allra svagast, då vi inte förmår ta hand om oss själva och då resurser och 

kunskaper hos våra närmaste inte räcker till. Det är svårt att vara sjuk. Det är ingenting vi kan 

förbereda oss på. Vi vet inte hur det känns, hur vi reagerar eller ens om vi blir friska. Eftersom vi 

inte längre har någon kontroll över vad som händer oss, är vi tvingade att ta emot hjälp från 

främmande människor. Dessutom måste vi lita på att dessa främmande människor vet vad de gör. 

 

Sjukhuset, söndag i november 

Det är söndagskväll och lugnt på avdelningen. Jag sitter på en av sjuksköterskornas expeditioner 

och förbereder morgondagens utskrivningar. Middagsvagnen har kommit. Det luktar mat. Jag hör 

slammer från porslin som plockas fram. Jag reser mig för att gå ut och hjälpa till. I korridoren möts 

jag av en vaktmästare med en bårvagn. På vagnen ligger en ung kvinna. Jag väntar en patient, en 

kvinna från akuten om en dryg halvtimme. Det måste vara hon som redan är här. Jag går fram till 

bårvagnen för att ta emot henne. Hon är smal och finlemmad, kallsvettig om händerna Hennes blick 

är glansig och matt. Runt ögonen har hon mörka ringar. Hon orkar knappt titta på mig, inte heller 

ställa sig upp, inte ens sätta sig på sängkanten. Hon mår sämre än jag förväntat mig. Efter den 

preliminära bedömningen som akutläkaren gjort misstänker man att kvinnan har en infektion i 

njurbäckenet och bakterier i blodet som kommer från urinvägarna. Hon har också ett oväntat och 

ovanligt lågt blodvärde och måste få transfusioner så fort som möjligt. Hennes avvikande blodbild 

får avdelningens helgjour läkare att kalla henne ”ett spännande fall”. Jag blir själv nyfiken. 

 

Jag kallar på en kollega och vi lyfter tillsammans över henne från bårvagnen till sängen. Vi kör 

sedan in henne i patientsalen. Där ligger redan tre andra patienter som är så gott som klara för  

utskrivning. Den unga kvinnan har kissat på sig. Vi tvättar henne och sätter på henne rena kläder 

och bäddar till sängen Då märker jag att hon har svårt att lyfta ena benet. Hon grimaserar när hon 
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försöker och måste hjälpa till med båda armarna för att lyfta sitt ben. Hon har haft smärtan i ett par 

veckor, berättar hon. Akutläkaren nämnde att hon hade ont i benet, men inte så här ont. Det var inte 

så jag uppfattade det hela. Ryggsmärta hade jag väntat mig, men inte smärta i ljumskar och lår. 

Hennes blodtryck har sjunkit sedan jag fick rapporten från akuten. Hennes infart, den plastkanyl  

som sitter i en av underarmens vener, som man använder för att administrera intravenösa läkemedel  

har glidit ut och slutat fungera. Den intravenösa vätskan hon borde ha fått från akuten hänger i 

sängens droppställning. Flaskan är så gott som full. Den borde varit tom. Jag ökar tempot, sätter två 

nya infarter, en för antibiotika, en för  intravenös vätskebehandling. Jag hänger ett nytt dropp och 

ger antibiotikan. När jag går för att försöka få tag på inskrivande läkare på akuten för att prata om 

bedömningen av smärtan i kvinnans ben och ljumskar möter jag avdelningens helgjour som inte har 

hunnit hem än. Jag ber honom titta på patienten.  

 

Han följer med mig. Vi står på varsin sida om kvinnans säng. Han undersöker henne utan att säga så 

mycket. Jag hjälper henne att flytta sig i sängen. Han ställer några korta frågor och berättar med låg 

och lugn röst för henne vad han gör. Hon svarar. Hon är trött, men verkar inte vara orolig. Jag är 

tyst. Läkaren och jag har arbetat tillsammans i många år. Jag vet att det han säger till henne också är 

riktat till mig för att jag ska kunna följa hans tankegång och kommentera där det behövs. Det är 

mörkt i rummet. Lysrören i taket är släckta. De stora fönstren mot Årstaviken är svarta. Patienterna 

har sina läslampor tända, läser eller löser korsord. Någon prasslar i en tidning. Det är väldigt stilla.  

 

Jouren ordinerar ytterligare antibiotika innan han säger hejdå för den här helgen. Jag ökar takten lite 

till. Hon måste få sin första påse blod. Jag ringer till transfusionslaboratoriet. Transfusionen är klar 

att hämtas. Laboratoriet ligger i andra änden av sjukhuset. Det tar en stund att gå dit. Jag ber en av 

mina kollegor som har haft sin middagsrast att gå. Jag står hos kvinnan, plockar bort förpackningar 

jag använt, torkar av bordet, då jag hör barnröster i korridoren. En man i fyrtioårsåldern kommer in 

i rummet med två småflickor. Den ena flickan ser ut att vara sex eller sju år gammal. Den andra lite 

äldre. Kvinnan i sängen ropar på dem. Våra blickar möts en kort stund. Jag bäddar snabbt in alla 

synliga slangar och slätar till lakanen. Jag hälsar på mannen och flickorna. Besökstiden är 

egentligen slut. Jag tar fram små pallar till dem att sätta sig på och sen lämnar jag dem. När jag går 

in i journalen för att skriva in henne på avdelningen märker jag att hennes blodvärden ytterligare har 

försämrats. Provsvaren är inte signerade av någon läkare än vilket betyder att ingen sett dem. Jag 

höjer min inre beredskap. Det är som en rysning, en djupandning. Hon blöder inte någonstans och 

hon har ett visserligen lågt, men stabilt blodtryck. Hon måste få sin transfusion nu. Jag sätter mig 

och ringer jouren som just gått och meddelar provsvaret. 
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Jag går in till kvinnan igen. Den yngsta flickan naglar fast mig med sina mörka ögon. Hon ställer 

sig framför mig med händerna i sidorna. Hon liknar min egen dotter slår det mig. Kavat, men så 

väldigt liten. Hon frågar om mamma ska sova över. Ja, svarar jag. Flickan stampar i golvet och 

frågar vem som har sagt det. Jag svarar att det är jag som bestämt det. Det är mig hon ska vara arg 

på. Hon får gärna vara arg. Jag skulle bli väldigt arg och ledsen om någon tog min mamma 

försäkrar jag. Hon gråter och sträcker ut tungan till mig i smyg från tryggheten i pappas knä. Den 

äldre flickan är knäpptyst. Hon håller sin mamma i handen. Släpper henne inte med blicken.  

Mannen verkar lugn. Han ställer frågor. Jag svarar så gott jag kan om vad vi tror och om vad vi 

kommer att göra det närmaste dygnet. 

 

Blodet har äntligen kommit. Jag gör i ordning transfusionen i läkemedelsrummet. Jag börjar känna 

ett visst stresspåslag nu. Jag vill sätta i gång, men samtidigt inte oroa barnen för mycket. Jag måste 

be dem att gå hem. Jag går in till dem, byter några snabba ord med mannen, säger hej då och vinkar 

till dem där de står i dörren. Den lilla flickan håller sin pappa hårt med den ena handen. Hon lyfter 

den andra i en tveksam vinkning. Den andra flickan, den äldre, har händerna djupt i jackans fickor. 

Hon tittar på mig utan att röra en min. De lämnar avdelningen. 

 

Jag kopplar på transfusionen. Kvinnan har aldrig fått blodersättning tidigare. Jag sitter hos henne i 

tio minuter. Allt verkar gå bra. Jag känner mig lättad. Jag kan själv sätta mig ner och ta en kort 

middagsrast. När jag sitter och äter larmar det från kvinnans rum. Hon har börjat svullna mellan 

fingrarna, Hon har röda fläckar på armar och på bröstkorg och har en stor röd fläck på ena sidan av 

ansiktet. Hon säger att det kliar i hela kroppen och att hon håller på att få panik. Hon 

hyperventilerar och pratar snabbt. Jag ser att hon är rädd. Hon verkar ha fått en kraftig allergisk 

reaktion. Är det antibiotikan? Eller blodet? Har jag gett fel blod? Tankarna virvlar i huvudet. Kan 

det ha skett en förväxling? Men jag ”kollade” ju, men tänk om jag ändå glömde någonting? Snabba 

bilder av katastrofscenarier dyker upp i mitt huvud. Jag tränger bort tankarna. Den allergiska 

reaktionen måste dämpas. Fort. Jag får inte tag på min egen jourläkare på en gång. Jag gör i ordning 

kortisonet i läkemedelsrummet, konfirmerar ordinationen med jouren och vi bestämmer 

tillsammans en handlingsplan. Jag tänker hela tiden. Det är inte ofta man reagerar på 

blodersättningsprodukter, men det kan hända, förväxlingar inträffar. Antibiotika är däremot 

vanligare att patienter reagerar på, men sällan så kraftigt och sällan på det här sättet. Vad kommer 

att hända om inte den allergiska reaktionen hävs? Än så länge är hennes andning opåverkad, men 

vad händer om hon inte kan få i sig resterande mängd blod? Hon har fått sitt kortison, jag kan bara 

observera just nu, inte så mycket annat. Jag går tillbaka till läkemedelsrummet. Jag går igenom alla 

transfusionsdokumenten. Ett papper fattas! Det pappret med den giltiga antikroppsscreening-testet 
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som görs på varje blodpåse. Var är pappret? Laboratoriet skulle aldrig lämna ut blod utan giltig 

antikroppsscreenings-test. Det vet jag. Men vad har jag gjort av dokumentet? Har jag ändå inte 

kollat allt? Jag märker att jag har svårt att tänka klart. När jag sätter mig för att ringa 

transfusionslaboratoriet ser jag dokumentet. Det ligger vid telefonen, inte i läkemedelsrummet.  

 

Det har blivit hög tid att ägna sig åt de andra sju patienterna. Jag har knappt sett dem under kvällen. 

De behöver sina läkemedel som de skulle haft klockan åtta. Klockan börjar närma sig nio. 

Kontroller av vitalparametrar borde jag också ta. En av patienterna, en man som vårdats för en 

infekterad knäprotes i nästan en hel månad, lovade jag tidigare under kvällen att prata igenom 

morgondagens utskrivning med. Jag inser att jag inte kommer att hinna. Jag behöver fortsätta 

fokusera på transfusionerna. Ringa läkare, ringa transfusionslaboratoriet, efterforska vad som kan 

ha hänt med blodet innan jag vågar ge henne nästa blodpåse. Jag ber mina kollegor om hjälp med 

läkemedelsutdelning till patienterna i de andra salarna. Mimmi den unga undersköterskan som jag 

jobbar tillsammans med den här kvällen känner patienterna väl. Jag litar på henne då jag vet att hon 

berättar för mig om det är något. Jag prövar att sätta den andra påsen blod och övervakar reaktionen 

mycket noga. Jag är på helspänn. Går det inte måste jag försöka få tag på medicinjouren och 

patienten kommer att behöva flytta till en annan avdelning eller till ett större sjukhus. Kortisonet 

verkar dock ha hjälpt. Klådan inifrån är mindre panikartad och kvinnan känner sig faktiskt lite 

piggare. Svullnaden i händerna är kvar. Hon ber om att få en kopp te och en skorpa. Ett gott tecken. 

 

Mannen vid dörren jämrar sig hör jag plötsligt. Jämrar och ojar sig. Jag inser att jag glömt honom. 

Jag har ett svagt minne av Mimmi sa till mig, när jag höll på att ringa till jouren om blodvärdet att 

han, mannen vid dörren ville prata och att han ville ha sina värktabletter i tid. Jag minns att jag sa 

till Mimmi att jag skulle fixa det sen. Men sen kom den allergiska reaktionen och jag glömde 

honom. Jag blir arg på mig själv. Jag som dessutom har varit avdelningens smärtombud och aktivt 

arbetat för att förbättra kunskapen om smärta på avdelningen. Egentligen vill jag inte gå ifrån 

transfusionen eftersom den nya påsen precis börjat droppa in, men jag skyndar mig att springa och 

hämta hans tabletter. De ligger kvar i blisterförpackningen. Jag lägger dem snabbt på hans bord och 

ursäktar dröjsmålet. Jag skyndar mig tillbaka till transfusionen. Hon har lite klåda precis vid 

infarten. Den behöver bytas. Det tar en stund. 

 

Då hör jag mannen som har sängen vid dörren prata i telefon. Det verkar som om han talar med  

sin fru. Han berättar om den nonchalanta sjuksköterskan. Han berättar hur skönt det är att 

sjuksköterskan snart ska gå hem. Hoppas att han slipper se henne igen. Vart är vården på väg? Ska 

sjuksköterskorna kasta tabletter på patienterna? Hur många gånger måste man säga till. Men det 
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spelar väl ingen roll, ingen lyssnar på en gamma gubbe. Jag förstår att det är mig han menar. Jag går 

till honom, tar med mig min pall och sätter mig bredvid honom. Han är arg, besviken. Kallar mig 

elak, okänslig och inkompetent. Jag säger inte så mycket. Ursäktar mig och är väldigt irriterad på 

mig själv för att jag inte tog mig tid. Jag visste att han ville prata. Så mycket bättre det hade varit 

om jag gjort det.  Det hade inte tagit många minuter. Jag ger honom rätt i allt han säger och ger 

honom några receptfria värktabletter som han kan dosera själv när han börjar få ont på natten. Han 

är nöjd med det. Han vill prata om sin utskrivning. Han har varit på avdelningen i en hel månad, 

opererat knät flera gånger. Det är en omställning att skrivas ut efter en sjukhusvistelse. Nu är han 

orolig och vill försäkra sig om att de gånghjälpmedel han fått utskrivna får plats i transporten hem 

och att bilen verkligen är beställd. Vi pratar, jag berättar om de förberedelser vi gjort inför 

utskrivningen. Mannen känner sig lite lugnare. Vi tar varandra i hand och önskar godnatt, men jag 

känner mig ändå inte nöjd. Under delar av vårt samtal har jag en del av min uppmärksamhet riktad 

på kvinnan med transfusionen. Det verkar gå bra. Ingen ytterligare reaktion. Jag kan lämna 

patienterna och rapportera över till nattsjuksköterskan. 

 

Syfte 

Jag arbetar som sjuksköterska inom akutsjukvården på ett stort sjukhus i Stockholm. På avdelningen 

där jag arbetar vårdas patienter med svåra infektionssjukdomar och andra allvarliga 

sjukdomstillstånd. Där finns både unga och gamla människor, i grunden friska eller med en eller 

flera kroniska sjukdomar förutom den aktuella infektion de vårdas för. Det gemensamma för de 

flesta är att de är mycket sjuka när de kommer till avdelningen och att de tillfrisknar under 

vårdtiden för att sedan gå hem och fortsätta sina liv helt återställda. Det är tillfredsställande att 

kunna se så tydliga resultat av sitt arbete. Men arbetet på avdelningen ställer höga krav på 

beredskap, kunskap och flexibilitet. Livshotande försämringar kan komma plötsligt. Förändringar i 

patienternas tillstånd överhuvudtaget, livshotande eller inte, oförutsägbara händelser, oväntade 

reaktioner, oroliga närstående till patienterna, alltid inträffar något som sjuksköterskan inte kunnat 

förbereda sig på. Hon eller han måste vara beredd att ompröva sina beslut och sina prioriteringar 

angående patienterna.  

 

Sjuksköterskeyrket har genomgått stora förändringar under de närmare 150 år som yrket har funnits. 

Omvårdnad är en stor del av sjuksköterskans arbetsområde tillika sjuksköterskans akademiska 

forskningsämne.
1
 Nya landvinningar inom den medicinska forskningen såväl som ekonomin som 

                                                 
1
 Omvårdnad är huvudämnet för grundutbildningen av sjuksköterskor, ett kunskapsområde och en vetenskaplig 

disciplin. Det är också ett verksamhetsområde, definierat i styrdokument och författningar. Men sjuksköterskans 

arbete är inte liktydigt med omvårdnad. Sjuksköterskan anvarar också för ledning av vårdarbete, och administration, 



10 

styrmedel för vården förändrar sjuksköterskeyrket och det vi gör, omvårdnaden. Vården är en nutida 

samhällsspegel. Bilden av den svala handen mot den feberheta pannan räcker inte för att beskriva 

sjuksköterskans arbete och funktion i dag. Yrket har förändrats, men till vad? Jag har ur minnet 

nedtecknat ett av mina arbetspass i från november förra året Det var en vanlig söndagskväll då jag 

ställdes inför många oförutsedda händelser och utmaningar och då min omdömesförmåga sattes på 

prov. Kvällar med liknande utmaningar förekommer ofta där jag arbetar. Anledningen till att jag 

valde just den kvällen är att minnet av den gnagt och skavt en längre tid. Det var en kväll då jag var 

både nöjd och missnöjd med vad jag gjorde.  

 

Syftet med denna essä är att försöka beskriva hur sjuksköterskeyrket för en sjuksköterska på en 

vårdavdelning i akutsjukvården ser ut, genom att försöka ta reda på och definiera några av de 

kunskaper och förmågor som krävs i det dagliga arbetet. ”Den kliniska blicken” är en av dessa 

förmågor som jag önskar att undersöka. I relation till detta syfte blir det nödvändigt att undersöka 

begreppet tillika handlingen omvårdnad som är central för sjuksköterskeyrket. Frågeställningar jag 

önskar söka svaret på är; Vilka kunskaper krävs för en god klinisk blick? Finns det förutom 

kunskaper andra faktorer som påverkar den kliniska blicken? Vad innebär omvårdnad? Hur kan 

omvårdnadshandlingar tolkas och förstås? Kan den tolkningen hjälpa oss att förstå hur 

sjuksköterskeyrket förändrats och vad som förväntas av en sjuksköterska? Hur påverkar ett 

sjuksköterskeyrke i förändring omvårdnadens innehåll?  

 

Metod 

Hur kan jag nå fram till svaren på mina frågeställningar? Hur ska jag gå tillväga? Att reflektera över 

min egen yrkespraktik är en del av metoden jag kommer att använda. Ordet reflektera kommer från 

latinets reflectere som betyder återkasta.
2
 När vi reflekterar över någonting prövar vi våra tankar 

kritiskt och bidrar på så sätt till en kunskapsprocess. Reflektionen kan både fungera som ett 

praktiskt redskap för förståelse och som en teoretisk utgångspunkt. Reflektionen ger också en 

möjlighet till självförståelse och självförverkligande eller ett skapande av oss själva som forskaren 

Kristina Fjelkestam säger i inledningen till antologin Reflektionens gestalt. Hon säger att:  

”Vi människor skapas och skapar oss själva i reflektionen, som utgörs av ett slags ständigt pågående 

inre dialog där tidigare erfarenheter relateras till nuet – men även till en möjlig framtid. I det 

sistnämnda ryms den emancipatoriska potential som medieras just genom den reflexiva akten.”
3
 

                                                                                                                                                                  
Aina Willman, Peter Stoltz och Christel Bahtsevni, Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk 

verksamhet, Lund 2011, s, 47. 
2
 Kristina Fjelkestan, Reflektionens gestalt, red. Kristina Fjelkestam, Huddinge 2009, s. 7.  

3
 Ibid.  
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En reflektion kan göras på många olika sätt. Jag väljer att använda essäskrivandet som min form för 

reflektion. Skrivandet är en långsam process. Ord väljs ut och synas, meningar mejslas fram. 

Tankarna, orden och meningarna får en egen gestalt, på ett papper. En tillräcklig distans för att nya 

meningar och betydelser ska få träda fram och återkastas till tanken. En erfarenhet kan sällan mätas 

eller vägas eller generaliseras. Den är bunden till en person eller till en situation. En metod för att 

gestalta erfarenhet är att skriva fram den i en berättelse som kan undersökas  

 

Jag använder den vetenskapliga essän som form för min undersökning. Ordet essä (från franskans 

essai) betyder prov, test, prövning, utprovning. och började användas som beteckning på den 

litterära stil som utvecklades av Michel de Montaigne i slutet av 1500 talet i Frankrike.
4 

Essäisten 

Merete Mazzarela skriver en inspirerande och mycket personlig betraktelse om essäskrivandet i 

essän Att leva essäistiskt. Hon menar att skrivandet av en essä är en utmärkt form för kritiskt 

tänkande och reflektion.
5
 Essän ger en möjlighet att släppa fram den egna personliga rösten i texten. 

En röst som förmedlar angelägenheten i det som kommer att undersökas och som bjuder in läsaren 

till att själv nysta i de tanketrådar och frågor som ställs. Essän ska vara öppen i sin karaktär och 

behöver inte driva någon tes, utan kan röra sig i ett område som behöver undersökas enligt 

Mazzarella.
6 

Jan Stolpe som skrivit förordet till den svenska utgåvan av Montaignes Essayer, 

beskriver Montaignes sätt att skriva som ett dynamiskt, oroligt och mångförgrenat tankeflöde, en 

slags ”metodisk tankspriddhet”.
7
 Centralt i denna prövande och spanande och skenbart nyckfulla 

verksamhet är omdömet.8 Där finns en förutsättningslöshet och frihet. Omdömet släpps löst och 

nosar likt en hund på det som verkar intressant. Utmaningen blir att våga följa den egna tanken och 

att pröva det egna omdömet i förvissningen om att det som behöver berättas kommer att berättas. 

Den vetenskapliga essän skiljer sig från den rent litterära i det att omdömet verkligen ska prövas. 

Mina tankar och erfarenheter ska prövas mot de teorier och tänkare som lämnat intressanta bidrag 

till forskningsfältet.  

 

När det gäller frågan om vilka kunskaper sjuksköterskan behöver kommer jag att knyta an till 

filosofen Aristoteles tankar om kunskap. Den vetenskapliga kunskapen och den tekniska; den som 

                                                 
4
 Michael de Montaigne, (1533-1592), lämnade sin befattning vid domstolen i Bordeaux år 1570 för att skriva. 

Skrivandet varavades med resor, förhandlingsuppdrag i religionskrigens Frankrike och tjänst som borgmästare i 

Bordeaux. Resultatet av hans författarverksamhet blev Essayer. Se: Michel de Montaigne, Essayer, förord av Jan 

Stolpe, s. ix-xxv. Stockholm 2012. 
5
 Merete Mazzarella, ”Att leva essäistiskt”, Våga veta!: Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv, 

red. Anders Burman, Huddinge 2011, s. 130. 
6
 Mazzarella, s. 129-130.  

7
 Michel de Montaigne, Essayer, bok 1 förord av Jan Stolpe, Stockholm 2012, s. xiii. 

8
 Michel de Montaigne, Essayer, bok 1, Stockholm 2012, s. 395. 
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rör sjuksköterskans hantverk, och den kunskap som kännetecknas av det kloka handlandet. Jag 

utvecklar mina tankar om sjuksköterskans kliniska omdömesförmåga, ”den kliniska blicken” genom  

att använda Aristoteles kunskapsbegrepp. Jag kommer också att närma mig ett för sjuksköterskan 

centralt begrepp, omvårdnad. För att fördjupa min egen förståelse av vad jag egentligen gör och vad 

omvårdnad kan vara, tar jag hjälp av omvårdnadsteoretiker och filosofer som utgår ifrån en 

fenomenologisk tanketradition. Fenomenologin intresserar sig för vår upplevelsevärld. Det vill säga 

hur verkligheten visar sig för vårt medvetande och hur medvetandet förhåller sig till det upplevda. 

Det är vår direkta erfarenhet av att uppleva världen omkring oss som fenomenologin undersöker.
9
 

Min förhoppning är att inspirationen från den fenomenologiska tanketraditionen ska hjälpa mig att 

skriva fram vad omvårdnad är och hjälpa mig att få syn på hur sjuksköterskeyrket kan se ut och 

upplevas i denna tid som är nu. 

 

Så då var det då äntligen dags att släppa loss mitt omdömes nyfikna nos i vårdandets trädgård. 

 

Den kliniska blicken 

När jag börjar undersöka vilka kunskaper som krävs av en sjuksköterska inom akutsjukvården i dag 

börjar jag med förmågan som kallas för ”den kliniska blicken”. Begreppet används av många i 

vårdens olika yrkesgrupper. Vad är det för någonting? Vad står begreppet för? Ordet klinisk kommer 

av grekiskans ord kliniko's som ungefär betyder ”någonting som hör till sjukbädden” och ordet 

används för att beteckna sådant som hör till sjukvårdens eller sjukhusens värld.
10

 Ordet klinisk ger 

lätt andra associationer, som kalt, kallt, och opersonligt kanske till och med omänskligt, men det är 

inte i den betydelsen som jag använder uttrycket. Den kliniska blicken är den blick eller det seende 

som uppstår när till exempel läkare eller sjuksköterskor ska bedöma en situation, ett skeende eller 

observera en patient. För sjuksköterskans del sker observationen fysiskt nära den sjuke. Vid 

sjukbädden, som det grekiska ordet betyder. Det är också en fysisk observation. Alla sinnen är 

öppna hos observatören. Patientens röst, hållning, färg, lukt, små skiftningar, oväntade reaktioner, 

den egna känslan, intuitionen, alla intryck från ögon, öron och händer samlas in och kombineras. 

Iakttagelserna sätts samman och läses genom ett raster av den teoretiska kunskap som 

sjuksköterskan har om patienten eller situationen. Den personliga erfarenheten av att ha  

upplevt, tänkt över eller samtalat om liknande händelser tidigare skärper blicken. Sjuksköterskans 

omdöme hjälper sedan till att tolka vad som iakttagits och vad som behöver göras. Den kliniska 

blicken är intressant. Den är personbunden, den kan tränas och förbättras. Men den kan också 

saknas, eller vara mer eller mindre utvecklad, mångårig yrkeserfarenhet till trots. 

                                                 
9
 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening, Stockholm 2003, s. 44-51. 

10
 klinisk. http://www.ne.se/lang/klinisk, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-03-03. 
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En person som har försökt att förklara den kliniska blicken är omvårdnadsforskaren Herdis Alvsvåg. 

Hon säger i Vart är omvårdnaden på väg – mot vetenskap eller klokskap? att: 

 

En god klinisk blick kan definieras som en översiktsblick som fångar upp de uttryck som 

patienten förmedlar. För att kunna tolka dessa uttryck måste sjuksköterskan ha kliniska 

kunskaper. Utan kliniska kunskaper förbiser man viktiga uttryck och kan inte heller förutse 

vilka implikationer patientens provresultat har för omvårdnaden. Genom tidig upptäckt av 

tecken på sjukdom kan man ofta förebygga svårare besvär.
11

  

 

Vilka är då de kliniska kunskaperna som Alvsvåg efterlyser för den goda kliniska blicken? Vad 

menas med klinisk kunskap? Är den annorlunda än annan kunskap? Sjuksköterskeyrket är till 

karaktären både teoretiskt och praktiskt. Det finns ett spänningsförhållande mellan det som sägs och 

det som görs, mellan det som kan systematiseras och det som är mer insiktsfullt och intuitivt. För att 

börja utforskandet av vilka kunskaper som behövs för den kliniska blicken tar jag hjälp av 

Aristoteles. Ungefär år 350 före vår tideräkning skrev han de texter som ingår i verket Den 

nikomachiska etiken.
12 

I bokens sjätte kapitel beskriver han kunskapens många former och hur de 

samverkar med varandra. Kunskaperna han beskriver är alla olika till sin natur och måste 

undersökas utifrån sina egna förutsättningar och uttryck.
 
Aristoteles menar att det finns två olika 

sorters förnuft som vi använder när vi tänker. Det ena använder vi när vi tänker på det som är 

oföränderligt, det som inte kan vara annorlunda och det andra använder vi när vi tänker på det som 

kan förhålla sig annorlunda, det som är föränderligt.
13

 Idéhistorikern Bernt Gustavsson diskuterar 

Aristoteles kunskapsbegrepp i Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i historisk belysning och han 

lyfter fram de olika hållningar (hexis) som Aristoteles menar kan hjälpa människan att nå fram till 

sanning. Han kallar dem vetande, kunnande, klokhet, insikt och visdom.
14

 Är Aristoteles tankar 

användbara för att försöka beskriva den kliniska blicken? Är den kliniska blicken i själva verket en 

sammansättning av vetande, kunnande, klokhet, insikt och visdom?  

 

Vetande och vetenskap 

Vetandet ägnar sig enligt Aristoteles åt sådant som inte kan vara på något annat sätt, alltså sådana 

sakförhållanden och orsakssamband som är nödvändiga och beständiga till sin natur. Aristoteles 

tänkte sig att matematiken och geometrin var exempel på sådant vetande.Idag räknar vi också de 

                                                 
11

 Herdis Alvsvåg, ”Vart är omvårdnaden på väg – mot vetenskap eller klokskap?”, Klokhet omdöme och skicklighet: 

Kari Martinsens inflytande på omvårdnad och utbildning, Lund 1994, s. 26. 
12

 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, Göteborg, 2004. 
13

 Ibid., s.158. 
14

 Gustavsson förklarar begreppet hexis, som en hållning eller tillstånd hos karaktären. Hexis kan övas upp genom att 

balansera de egna själsförmögenheterna genom personlig behärskning av drifter och begär. Se: Bernt Gustavsson, 

Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning, Stockholm 2009. s. 168-169. 
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empiriska vetenskaperna till vetandets domäner. Vetandet kallar Aristoteles för episteme. 

Gustavsson översätter begreppet till teoretisk- vetenskaplig kunskap.
15

 För att veta, ha kunskap och 

inte bara tro eller ha en åsikt om något, krävs att vi kan ge goda skäl till att det vi tror eller håller för 

sant verkligen är sant. Med goda skäl menas att kunna argumentera för sin sak eller föra logiska 

resonemang kring den ståndpunkt man intagit.
16 

För Platon, en annan av de stora grekiska 

filosoferna, som var Aristoteles lärare och som han säkert influerats av, är de logiska resonemangen 

avgörande för att berättiga kunskapen. Platon trodde inte att enbart människans sinneserfarenhet 

kunde göra kunskapen säker. Den sanna kunskapen uppnåddes enligt Platon genom förmågan att 

kunna tänka. Kunskap blir för Platon sann, berättigad, tro.
17

  

 

Stora delar av den medicinska vetenskapen hamnar inom kunskapsfältet episteme. Sjukvården är 

beroende av vetenskaplig kunskap. Metoder som används ska vara evidensbaserade och prövade av 

tillräckligt många. Det ska inte råda någon tvekan om vilken behandlingsmetod som är den bästa för 

patienten. Evidensbaserad vård handlar om att utvärdera de metoder som används. Vården ska 

tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. Bevisen som avses är 

fakta som framkommit när man sammanställt och jämfört vetenskapliga undersökningar inom 

området. Inom den medicinska vetenskapen pågår ständigt utvärdering och jämförelser av olika 

behandlingsmetoder. Systematiska sammanställningar började göras på 1970 talet.
18

 Inom 

omvårdnadsområdet har det varit ovanligt att åtgärder och arbetssätt beskrivits som metoder möjliga 

att utvärdera. Men evidensbaserade omvårdnadsmetoder finns och används sedan slutet av 1990 

talet och forskning uppmuntras och efterfrågas.
19

 Evidens är ett omdebatterat begrepp bland 

omvårdnadsforskare. Aina Willman som är en av författarna till boken Evidensbaserad omvårdnad: 

En bro mellan forskning och klinisk verksamhet poängterar att kunskap om relevanta 

forskningsresultat inte kan ge hela svaret på vad god omvårdnad är utan är en av flera former för 

kunskap inom omvårdnadsämnet.
20

 När kraven på sjuksköterskans kunnande och arbete förändras i 

takt med den tekniska och den medicinska utvecklingen, då ökar också de vetenskapliga kraven på  

sjuksköterskeutbildningarna för att kunna möta framtidens sjukvård.
21

 Den färdigutbildade 

sjuksköterskan måste sedan ständigt vidareutbilda sig. Hon eller han måste tillägna sig den 

                                                 
15

 Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning, Stockholm 2009, s. 40-41. 
16

 Ibid., s. 30. 
17

 I Platons skrift Theaitetos diskuteras frågan om vad kunskap egentligen är. Skriften är till formen en resonerande 

dialog mellan läraren Sokrates, som här är Platons språkrör och den unge matematikern Theodoros. Se: Platon, 

Theaitetos i Skrifter bok 4, Stockholm 2006, s. 187-201. 
18

 Aina Willman, Peter Stoltz och Chistel Bahtsevani, Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk 

verksamhet, Lund 2011, s. 20-22. 
19

 Ibid., s. 35. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid., s. 41. 
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teoretiska kunskap som rör verksamheten där de arbetar. Du som sjuksköterska är skyldig enligt lag 

att hålla dig själv uppdaterad om ny forskning och att inte använda dig av metoder som det inte 

finns vetenskapliga belägg för.
22

  

 

Personligen är jag mycket intresserad av naturvetenskap, särskilt biologi och mikrobiologi. Min 

fascination över bakterier och virus upphör aldrig. Vi lever tillsammans med dem. Vi är beroende av 

dem och de är beroende av oss. Vi blir hjälpta av dem och stjälpta, när de hamnar på fel ställe i vår 

kropp och orsakar sjukdomar. I det dagliga arbetet vill jag så långt det är möjligt förstå orsaken till 

varför människan framför mig är sjuk. Dels av egenintresse men framför allt för att kunna hjälpa 

den sjuke att förstå vad som händer. Nyfikenheten är en drivkraft. Min egen erfarenhet så som den 

beskrivs i berättelsen om söndagspasset visar att de teoretiska kunskaperna som jag hade var av 

avgörande betydelse för hur jag prioriterade i de situationer som uppstod. Den unga kvinnans 

försämrade blodvärde vid andra provtillfället gjorde att jag prioriterade transfusionen före annat. 

Mina teoretiska kunskaper stödde mig också i hur jag hanterade den allergiska reaktionen som den 

unga kvinnan fick. 

 

Arbetet med att ta reda på vad den sjuke lider av är ett detektivarbete. Alla iakttagelser kan ha 

betydelse. Små som stora. Det är ett lagarbete. Ett spännande lagarbete. Innan den unga kvinnan 

kom till avdelningen var mitt intresse för hennes sjukdomstillstånd redan väckt. Avdelningsläkaren 

hade beskrivit patienten som ett ”spännande fall” för att hennes blodvärden då var oförklarligt låga. 

Det räckte för att väcka min nyfikenhet. Det kan ha inneburit att jag var extra uppmärksam redan 

från början när hon kom till avdelningen. Jag kände till hennes puls, blodtryck, andningsfrekvens 

och så vidare. Jag hade fått en kort muntlig rapport om hennes hälsohistoria och inskrivande 

läkarens preliminära bedömning. När jag träffade henne och hjälpte henne att få på sig rena kläder 

upptäckte jag att hon hade mer ont än vad jag förväntat mig och på ett annat ställe i kroppen än vad 

jag förväntat mig. Det var när jag undersökte henne, handgripligen, praktiskt med händerna som jag 

ansåg att de bedömningar som gjorts inte stämde överens med hur jag upplevde hennes besvär. Då i 

det ögonblicket räckte inte den teoretiskt vetenskapliga kunskapen till utan jag använde en annan 

kunskapsform. Den praktiska kunskapen.  

 

Praktisk kunskap 

Förutom den epistemiska kunskapen finns enligt Aristoteles också praktiska kunskapsformer som är  

                                                 
22

 Sjuksköterskors och övrig vårdpersonals verksamhet är reglerad och beskriven i lagar, förordningar allmäna råd och 

föreskrifter. Vården ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett exempel där detta finns skrivet är i 

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kapitel 6, § 1 och 2. se: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/#K6 åtkomst 20130625 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/#K6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/#K6
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avgörande för att människan skall kunna utvecklas och leva väl. Filosofen Christian Nilsson tolkar 

Aristoteles begrepp i texten Fronesis och den mänskliga tillvaron.
23

 Aristoteles menade att 

människans praktiska aktiviteter med tillhörande kunnande kan delas in i två huvudformer: Poiesis 

och praxis. Poiesis är en form av aktivitet som framställer eller skapar någonting. Det som skapas är 

bestämt på förhand och satt som mål för aktiviteten.
24

 Det kan röra sig om framställning av 

materiella eller andliga, ickemateriella produkter som att bygga ett hus, eller framföra Bach på 

pianot. Det är med våra händer eller med andra delar av våra kroppar som vi utför handlingen. 

Handlingen har ett mål, huset eller pianostycket, den är planerad, men målet för handlingen ligger 

utanför själva handlingsprocessen.
25

 Den praktiska kunskapen, kunnandet som behövs för att 

framställa något är det som Aristoteles kallade techne. Techne kan man lära sig, utveckla och också 

lära ut. Techne har begränsningar. Den omfattar inte processens början eller mål. Den startar inte 

handlingen. Den svarar inte på frågan vad är det som ska göras, utan på frågan hur.
26

  

 

Den andra formen för människans praktiska aktivitet kallade Aristoteles för praxis.
27

 Om poiesis 

betecknade aktiviteter som tillverkning och skapande så betecknar praxis handlingar som syftar till 

ett gott liv för människan. Det kan vara samtal med någon, att delta i etiska diskussioner eller i det 

politiska livet. Handlingar som ingår i begreppet praxis kännetecknas av att syftet är inbyggt i 

handlingen. Den väl utförda handlingen har ett egenvärde, men den kan också vara ett medel för att 

nå ett annat mål. Det yttersta målet är att göra det bättre för andra människor och öka deras 

välbefinnande. Själva intentionen som ligger bakom handlingen är viktig och ingår i begreppet 

praxis, men den kan inte generaliseras utan bygger på mötet med det individuella och det enskilda 

fallet.
28

 Den kunskap som krävs för att bedriva praxis kallade Aristoteles för fronesis, Begreppet 

brukar översättas till praktisk klokhet.
29

 Den praktiska klokheten använder vi när vi är sysselsatta 

med sådant som kan förhålla sig annorlunda. Det är frågan om sådant som kräver överläggning, 

beräkning och kunnande och omdöme. Fronesis är kopplat till den konkreta handlingssituationen 

och hjälper oss i frågor som rör och hur vi ska handla när vi ställs inför en oväntad situation.
30

  

 

Hantverk 

Ingela Josefson som forskat om sjuksköterskans praktiska kunskap skriver i Kunskapens former att: 

                                                 
23

 Christian Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron”, Vad är praktisk kunskap? red. Jonna Bornemark och 

Fredrik Svenaeus, Huddinge 2009, s. 46. 
24

 Ibid., s. 46-47. 
25

 Gustavsson, s. 102. 
26

 Ibid., s. 101-103. 
27

 Nilsson, s. 46. 
28

 Gustavsson, s. 32. 
29

 Ibid. 
30

 Nilsson, s. 48.  
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Det är i handlingen som sjuksköterskan visar om hon har förstått. Hon kan inte i 

handböckerna läsa sig till ett fullödigt yrkeskunnande.(...) I den praktiska verksamheten 

möter sjuksköterskan de unika händelser som generella regler inte kan fånga. Hur lär sig 

sjuksköterskan detta? Delvis genom sina erfarenheter, sina misslyckade och lyckade försök 

och genom att reflektera över dem, men också genom att se hur arbetskamrater ofta med 

annan eller större erfarenhet handlar.
31

  

 

 

Sjuksköterskeyrket är fortfarande till stor del ett hantverk. Hantverket lärs med tiden och 

erfarenheterna. Varje dag finns möjligheten att förfina händernas skicklighet och känslighet. Techne 

är viktigt. Riktlinjer för hur vi ska utföra olika praktiska moment omarbetas och utvecklas ständigt 

för att förbättra vården och göra den säkrare för patienterna. Gör vi fel är det stor risk för att vi 

skadar någon. Skadorna som vården åsamkar patienterna är många. Enligt en rapport från 

Socialstyrelsen som utgavs 2008, får närmare 100 000 patienter årligen vårdskador efter att ha 

vårdats på sjukhus. Så många som 3000 patienter om året dör till följd av någon vårdskada.
32

 

Techne omfattar inte bara det vi gör som syns som att ge någon en spruta eller att lägga om ett sår, 

utan även annat. Hur talar vi till patienterna? Hur skapas förtroende? Tonfall, röstläge kan också 

vara techne. Det går att lära sig olika samtalstekniker för att påverka kommunikationen och 

kontakten med den sjuke. Tempot i våra kroppar när vi är nära en sjuk människa eller känsligheten i 

våra händer när vi rör vid någon och alla småtips och trix för att lyckas så bra som möjligt med vad 

vi ska göra ser jag också som techne. 

 

I min berättelse finns många techne- moment. Berättelsen visar hur det brukar gå till, den ena 

handlingen leder snabbt vidare till en annan. Jag hjälper kvinnan att få på sig rena kläder samtidigt 

som jag iakttar hennes rörelsemönster och lägger märke till någonting som jag inte hade förväntat 

mig. Hon har mer ont än vad som framgick vid överrapporteringen från akutmottagningen och på 

ett annat ställe. Jag går vidare och undersöker benet grundligare. Jag använder mig av min praktiska 

kunskap när jag gör min bedömning. Jag känner på huden. Jag tittar på kroppen, ansiktsuttrycket, 

lyssnar på klangen i rösten samtidigt som jag bedömer det jag ser och beslutar om vad jag ska göra 

härnäst. Tanken och handlingen är så tätt vävda tillsammans att de för mig är delar av en och samma 

process. Att jag först vet vad jag ska göra är en sak. Min handling, mitt användande av techne 

startar inte i tomma intet utan börjar med en tanke om vad jag ska göra som ofta är informerad av 

vetenskapligt vetande. Men när handlandet sedan pågår sker reflektionen samtidigt. Jag tänker 

samtidigt på det jag gör och jag drar slutsatser av det, som får det fortsatta handlandet att gå vidare 

och söka nya mål, eller i alla fall delmål. I sjuksköterskans fall är kunskapen bunden till den praktik, 

                                                 
31

 Ingela Josefson, Kunskapens former: Det reflekterande yrkeskunnandet, Stockholm 1991, s. 52. 
32
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det sammanhang som den utövas i och att vetandet och kunnandet växelverkar.  

 

Filosoferna Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarts skriver i Tänkandets gryning: Praktisk 

kunskap, bildning och Deweys syn på tänkandet om bildningsprocesser och om John Deweys syn på 

tänkandet.
33 

Författarna lyfter fram Deweys betoning av att tänkandet och medvetandet alltid är 

kroppsligt eftersom de går via kroppen, genom våra sinnesorgan.
34 

Det praktiska prövandet är 

tänkandets utgångspunkt. När det praktiska prövandet utvecklas förändas tänkandet till att bli 

alltmer sofistikerat.
 
Enligt Dewey så är alla arbetsuppgifter, även om de utförs på rutin, en form av 

tänkande för att de innehåller aktiva moment. Sinnesorganen används för att nå ett syfte.
35

 Ett 

exempel på detta är bilden av en pojke som flyger en drake. Pojken måste hålla ett öga på draken, 

samtidigt måste hans hand känna variationerna i snörets ryckningar för att lära sig hur han ska 

bemästra drakens flykt.
36

 Här finns paralleller till sjuksköterskans rutinuppgifter. Att ge en patient 

en perifer venkateter får tjäna som exempel.
37

 Jag tänker på känslan i handen när jag perforerar 

huden och kärlet. Tunn hud, tjock hud, elastisk hud, en åldrad hud, alla känns olika och styr hur 

handen sticker, vilken kraft, riktning, hastighet. Behöver hud och kärl sträckas ut, rullar det åldrade 

kärlet åt sidan? Det är ingenting jag aktivt tänker. Det är känslan i handen som gör bedömningen. 

Techne framstår för mig som praktisk kunskap och som ett sätt att tänka. Den praktiskt – produktiva 

kunskapen har, som jag nämnde tidigare enligt Aristoteles, ett mål som ligger utanför själva 

handlingen. Men det stora, övergripande målet för de handlingar vi gör inom ramen för 

professionen är att skapa en god, trygg miljö som främjar och påskyndar läkning.
38

  

 

Klokhet  

Omvårdnadsteorier, som skapats för att förstå och förklara de olika dimensionerna i omvårdnaden 

har i stor utsträckning kretsat kring dimensionen episteme-techne. Enligt Willman med flera så har 

tänkandet i västvärden har alltsedan efterkrigstiden dominerats av en positivistisk vetenskapssyn 

med naturvetenskapliga modeller och orsaksförklaringar i fokus, även för omvårdnadsämnet. 

Normer, etiska ställningstaganden och överväganden har inte en självklar plats i den dimensionen.
39
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För att förklara den kliniska blicken måste jag också förklara den kliniska omdömesförmågan. Det 

krävs kunskap för att kunna göra överväganden. Omdömesförmågan växer fram i mötet med 

konkreta situationer. Situationer upprepas, erfarenheter görs och lagras. Förmågan att bedöma en 

situation utvecklas. Men vilken kunskap krävs för att ha ett gott omdöme? 

 

Aristoteles kallade den typen av kunskap som krävs för kloka beslut och god omdömesförmåga för 

fronesis.
40

 En klok person tänker igenom sina handlingar noga. Eftertanke innebär att undersöka, 

och överväga vilket alternativ som är lämpligast. Alvsvåg utgår från Aristoteles när hon säger att 

fronesis styr våra handlingar, sättet vi utför handlingarna på och hur vi utnyttjar tiden.
41

 Gott 

omdöme, förstånd, klokhet, och handlingsförnuft som alla uttrycker dimensioner av den fronetiska 

kunskapen kompletterar varandra. De är inte ett och samma, men de medverkar alla i bedömningen 

av konkreta händelser och utförandet av konkreta handlingar på rätt sätt. Fronesis omfattar en etisk 

dimension. Det är ett förhållningssätt. Aristoteles säger i Den nikomachiska etiken om fronesis att 

den handlingen ska ske med ett medvetande om vad som är ont och vad som är gott för människan. 

Det goda handlandet ska vara ett mål i sig.
42

 Aristoteles förklarar genom att säga att det goda endast 

kan göras.”i relation till rätt person, i lämplig utsträckning, vid rätt tidpunkt, med ett riktigt syfte 

och på ett lämpligt sätt [...]”.
43 

Han säger också att det är lika ovanligt som svårt och att därför blir 

det goda ”sällsynt, berömvärt och skönt”.
44

 Det goda handlandet motsvaras enligt Aristoteles av ett 

tillstånd hos karaktären. Ett tillstånd hexis som förvärvats genom goda vanor. Fronesis är bundet till 

personen och kan inte användas för att utföra dåliga eller onda handlingar. 
45

 Fronesis kan alltså 

tolkas som en form av moralisk kunskap, som en slags livshållning och en blick som förmår att 

förstå ett problem i en given kontext. 

 

Klokheten och omdömesförmågan utvecklas enligt Aristoteles genom erfarenhet av att göra egna 

överväganden. Att överväga beslut i situationer som vi sällan eller aldrig tidigare ställts inför är en 

del av att utvecklas som sjuksköterska. Ofta behöver vi diskutera våra överväganden med andra på 

plats, kollegorna. När det uppkommer en ny situation för någon finns det oftast någon annan där 

som varit med om någonting liknande tidigare. Den egna bedömningen kan prövas mot någon 

annans. De andras, medbedömarnas erfarenheter läggs till de egna. Medbedömarna har 

sjuksköterskan med sig även när de inte är där fysiskt. Minnen av tidigare lösta problem eller råd 

som givits, den gemensamma yrkesetiken på arbetsplatsen som hon skolats in i finns där. Kollegors 
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tidigare erfarenheter kan sjuksköterskan föra dialog med som stöd för sitt beslutsfattande. 

Bedömningen blir inte då enbart subjektiv och privat utan får en giltighet i yrkesgemenskapen.
46

 

 

Det reflekteras i kollegiet även på min arbetsplats. Kanske inte så strukturerat som man skulle 

önska. I stunden finns sällan tid att reflektera över det vi gör. Men händer det något oväntat, ett 

plötsligt dödsfall, eller ett hjärtstopp, samlas vi, sitter ner och samtalar, alla yrkesgrupper som är 

inblandade. Andra vardagshändelser och svårigheter tas om hand utan någon strukturerad reflektion. 

Det blir upp till varje medarbetare att fundera själv och prata med någon. Små diskussioner, behovet 

av ”second opinion” sker samtidigt spontant i läkemedelsrum och i korridorer. I min berättelse från 

söndagspasset syns inte kollegorna. Den berättande sjuksköterskan ter sig ganska ensam. 

Kollegorna har mycket att göra och är upptagna med sitt eget patientarbete. När kontakt med 

kollegorna tas handlar det inte om att få en medbedömares öga, utan det rör sig om att delegera 

arbetsuppgifter som inte hinns med till någon annan. Sjuksköterskan blir hänvisad till sig själv och 

till sin egen erfarenhet, eller är nödgad att ta hjälp av andra medbedömare från andra yrkesgrupper. 

Enligt min erfarenhet ges det kollegiala medbedömandet sjuksköterskor emellan mindre och mindre 

utrymme. Sjuksköterskors gemensamt förvaltade kunskaper på avdelningarna får mindre tid att 

befästas och utvecklas. Läkare och undersköterskor blir därför andra viktiga medbedömare för 

sjuksköterskan. 

 

Om jag antar att det stämmer att praktisk klokhet kräver att jag tänker igenom mina handlingar noga 

som Aristoteles skrev:” den som betänker en sak illa tar miste, och den som gör det väl överlägger 

riktigt [...]”.
47

 är det då överhuvudtaget möjligt att ha fronesis, att ha praktisk klokhet och 

omdömesförmåga när beslut egentligen inte har tid att övervägas? I min egen berättelse är det 

slående hur ofta sjuksköterskan ställs inför nya handlingsalternativ eller möter det oväntade. Den 

första bedömningen av kvinnans smärta som ställde nya krav på handling är ett exempel. Den 

allergiska reaktionen kvinnan fick, barnen som helt plötsligt dök upp, den besvikne mannen som 

väntat på att få prata och att få smärtlindring är andra. Jag tycker inte när jag läser igenom 

berättelsen att handlingarna är omdömeslösa trots att reflektionstiden inför varje handling är kort. 

Det verkar snarare som om omdömesförmågan väcks eller skärps när det oväntade inträffar och när 

handlingsalternativen inte är givna på förhand. Är då de snabba besluten kloka?  

 

Hjertström Lappalainen och Schwarz, utvecklar Deweys tankar om reflektionsprocesser. De säger 

att det avgörande för att en reflektionsprocess ska kunna medvetandegöra den praktiska kunskapen 
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är att den utgår från en situation i yrkespraktiken som är avvikande. Det kan vara en situation där 

någonting oväntat skedde eller där ett fel begicks eller på annat sätt orsakade den yrkesverksamme 

bryderi.
48

 Det oväntade blir ett brott i den förväntade handlingen, gör yrkespraktikern perplex så att 

denne kan se situationen på ett nytt sätt och börja reflektera kring det nya.
49 

Dewey säger att, för att 

en reflektion ska bli av krävs en motivation. ”Vi önskar att slutresultatet ska bli det ena eller andra. 

Den som är totalt likgiltig för resultatet följer eller tänker inte alls på det som händer”.
50

 Jag vågar 

säga att det är omöjligt att vara helt likgiltig när vi arbetar med människor. Men säkert kan vi vara 

mer eller mindre intresserade. Kanske är det så att när motivationen till reflektion är som störst är de 

tillfällen då vi ställs inför det oväntade, inför situationer som inte på något sätt är ideala och vi 

måste lösa problemet. Alvsvåg refererar till Aristoteles när hon talar om uppfinningsrikedom som en 

egenskap som bidrar till fronesis. Uppfinningsrikedomen är integrerad i klokheten. När en möjlighet 

till handling är stängd öppnar sig en annan. Uppfinningsrikedom och klokhet i fronetisk mening är 

inte samma sak, men den praktiska klokheten kan inte existera utan uppfinningsrikedom.
51  

 

Dewey tänker i likande banor när han skriver om att fantasi krävs för att ta en tanke vidare. Fantasin 

tillsammans med granskning, bearbetning och att ha en handlingsplan är olika delar som 

kännetecknar en reflektion.
52

 Med Deweys sätt att se på tänkande och reflektion så verkar det som 

om reflektionens längd inte är av betydelse. Det viktiga är att den innehåller de olika 

beståndsdelarna och att den äger rum. Så rimligen så skulle snabba beslut också kunna vara kloka. 

 

För att ytterligare kasta ljus över hur sjuksköterskan reflekterar tar jag hjälp av den amerikanska 

omvårdnadsforskaren Patricia Benner. Hon har fördjupat sig i sjuksköterskans yrkesblivande, från 

den osäkra novisen till den yrkesskickliga och kloka experten i Från Novis till expert- mästerskap 

och talang i omvårdnadsarbetet.
53

 Hon beskriver expertsjuksköterskans sätt att reflektera som 

omöjlig att beskriva utifrån en given modell. Hon säger att: 

 

Det är exempelvis uppenbart att experterna får en snabb insikt om de viktigaste sidorna av 

ett problem […] Visst kan man försöka göra en modell av eller direkt peka ut alla de 

enskildheter som ingår i sjuksköterskans beslut, men experter fattar inte beslut enligt någon 

elementär procedur. De bygger inte upp sina slutsatser steg för steg utan skaffar sig i stället 

ett grepp om helheten. Också när de försöker redogöra i detalj för dessa element som ingick 

i deras beslut, utelämnar de viktiga bitar.
54
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Sjuksköterskan tänker alltså enligt Benner i helheter, att förstå och förklara de enskilda mentala 

processerna som är avgörande för handlandet är svårt för expertsjuksköterskorna att göra. De är 

också omöjliga att lära ut eftersom de är bundna till den egna iakttagelseförmågan. Experten vet 

alltid mer än vad han eller hon kan lära ut.
55

 Summan av kunskapen är större än de olika delarna. 

 

Klokheten och etiken 

Snabbt fattade beslut och snabba bedömningar av helhetsbilden ingår alltså i sjuksköterskans 

praktiska klokhet eller omdömesförmåga. Men vad händer när det krockar? När flera beslut av olika 

karaktär måste fattas samtidigt och sjuksköterskan måste prioritera i vilken ordning hon ska utföra 

de handlingar hon funnit lämpligast. Vem ska få hjälp först och hur mycket? Riskerar någon att lida 

eller komma till skada av att vänta? Enligt Aristoteles kunde det goda handlandet endast göras”i 

relation till rätt person, i lämplig utsträckning, vid rätt tidpunkt, med ett riktigt syfte och på ett 

lämpligt sätt [...]”
56

Att avgöra i vilken utsträckning någonting är lämpligt för någon, är det möjligt 

när man befinner sig i en stressad situation?  

 

Jag prövar att återknyta till exemplet från min egen yrkespraktik. Berättelsen rymmer flera 

ögonblick av stress, när jag för kortare stunder förlorar förmågan att tänka klart. Jag glömmer saker, 

hittar inte papper. Efter att ha varit fullt upptagen med att häva den unga kvinnans allergiska 

reaktion från blodtransfusionen upptäcker jag att jag har glömt en annan patients 

läkemedelsbehandling. Ingen livräddande behandling, men en för patienten viktig behandling, 

smärtlindring. Jag skyndar mig för att försöka rätta till det genom att snabbt ge honom tabletterna 

vilket han uppfattar som att jag nonchalant kastar ner dem till honom på bordet. Han ville någonting 

ytterligare också, att samtala, att få en försäkran om att allt var klart inför utskrivningen. Jag 

försöker att rätta till det genom att sätta mig ner och ursäkta mig för honom, och ge honom det han 

vill och det han har behov av. Han behövde smärtlindring, men också att få prata igenom sin 

utskrivning. Det blir ett halvhjärtat försök. Delar av mitt medvetandes fokus är fortfarande kvar hos 

kvinnan som jag inte känner mig trygg nog att släppa. Resultatet blir att hans förtroende för vården 

får sig en törn. Han börjar tvivla. En vård som inte patienterna har något förtroende för har 

egentligen ingen legitimitet. Utan förtroende kan inte god vård och omsorg bedrivas. Genom att 

glömma och dröja med hans smärtlindring och inte uppmärksamma hans behov av att samtala 

riskerade jag att att skapa en förtroendekris. Kanske gjorde jag det också, hos honom. Jag var själv 

inte nöjd. Tvärtom. Jag var så bekymrad att jag inte fram till denna dag har lyckats släppa den här 

händelsen helt utan väljer att den ska ingå min magisteruppsats. Varför blev det så? Varför gjorde 
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jag som jag gjorde? Jag prioriterade att lösa det medicinska, det som jag upplevde var det viktigaste 

för att skada så lite som möjligt, men samtidigt kränkte jag en annan individs rätt att bli sedd och 

hjälpt. Det kan tolkas som att i en pressad situation går patientsäkerheten för en patient före den 

goda omvårdnaden för en annan. I den bemärkelsen kan vården te sig omdömeslös och inte alls 

klok. Jag tvekade visserligen aldrig om prioriteringen och gör inte nu heller, men det betyder inte att 

det är mindre problematiskt.  

 

Patientsäkerhet som begrepp är modernt. I värdegrundsdokumentet som mitt sjukhus tagit fram och 

som vi ska ha som ledstjärnan i det dagliga arbetet hittar man ordet patientsäkerhet flera gånger. Det 

poängteras att vi ska arbeta för och med patienten.
57

 Det är självklart att vården måste vara 

patientsäker. Någonting annat är inte acceptabelt. Men god omvårdnad då? God omvårdnad, som 

begrepp står inte ens omnämnt i värdegrunden. Är det inte längre viktigt? God omvårdnad eller inte, 

jag satte mig ändå hos mannen och försökte lösa situationen när den dök upp. Kanske räcker det för 

att kalla just den handlingen omdömesgill eller fronetisk.  

 

Filosofen Hans-Georg Gadamer har utvecklat Aristoteles tankar om fronesis som en form av etiskt 

medvetande i Sanning och metod.
 
Han liknar det etiska vetandet vid ett självvarande och ett 

självvetande.
58

 Den som är etiskt medveten måste själv avgöra vad som är det riktiga handlandet 

och inte överlåta det till någon annan. Gadamer säger vidare att det som är gott alltid finns inbäddat 

i en situation och det etiska medvetandet förmår att se vilken handling den konkreta situationen 

kräver. Motsatsen till att se vad som är rätt, är inte ett misstag eller en illusion, utan motsatsen kallar 

Gadamer förblindelse.
59

 Att bli fronetisk är alltså att lära sig att se vad som är etiskt betydelsefullt i 

en situation och har man en gång lärt sig det kan man heller inte glömma bort det.
60

 Den etiska 

blicken blir en del av ens hållning och identitet när man erövrat fronesis. Förmågan att rådslå med 

sig själv är avgörande. Den erfarne kan ha ett välutvecklat etiskt medvetande men det är inte en 

självklarhet. Fronesis är att kunna anpassa sig till omständigheter och kunna resonera med sig själv 

om vad som är skäligt. Samtidigt ska den som har ett etiskt medvetande också ha den rätta 

förståelseförmågan. Det gäller att vilja det rätta och inte vara oberörd för det han vet och förstår. 
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Fronesis strävar efter det goda i det egna livet men också i andras.
61 

Jag återkommer till Gadamer 

lite senare när jag diskuterar den mellanmänskliga förståelsens betydelse för sjuksköterskan i en 

mer specifik betydelse. 

 

Filosofen Jakob Birkler har i Etiskt hantverk: att hantera etiska dilemman i klinisk omvårdnad  

undersökt sjuksköterskors olika sätt att hantera etiska dilemman i praktiken.
62

 Han menar att 

sjuksköterskor i liten utsträckning använder sig av färdiga strategier när de hanterar etiska problem. 

De har sällan en handlingsplan uttänkt i förväg om hur de ska lösa en situation när ett etiskt 

dilemma uppstår. De stödjer sig inte heller på eller refererar till sjukvårdsetiska riktlinjer, regelverk, 

etiska teorier eller modeller.
63

 Sjuksköterskornas reflektioner före under och efter etiskt svåra 

situationer handlar snarare om konsekvensbedömningar av olika handlingsalternativ. Birkler 

upptäcker också en skillnad mellan äldre och yngre sjuksköterskor. De yngre, under fyrtiofem år 

reflekterade mer än de äldre och försökte lösa olika dilemman som uppstod medan äldre 

sjuksköterskor var mer handlingsorienterade och försökte upplösa dilemmatiska situationer redan 

innan de uppstått. Arbetsålder hade också betydelse. Ju fler år och erfarenhet i yrket desto mer 

konsekvensbedömningar. Jakob Birkler kommenterar sina egna iakttagelser genom att säga att: 

 

Det intressanta är emellertid att en sjuksköterska som befinner sig i en etisk situation i 

allmänhet inte handlar utifrån tanken att är någonting som ska in eller ut ur en situation. 

Sjuksköterskan handlar i stället utifrån själva situationen, och etiken återspeglas i hennes 

handlingar och i relation till patienten. Etiken är inte en isolerad företeelse, utan en generell 

kvalitet i mötet med patienten.
64 

 

Etiskt handlande i vården liknar alltså fronesis. Det är personligt och är kopplat till den konkreta 

situationen. Etiken är en del av personen sjuksköterskan. Det är en kvalitet, en riktning mot 

någonting gott. Den praktiska klokheten har också likheter med samvetet. Filosofen Christian 

Nilsson har visat på släktskapet mellan fronesis och samvetet. Enligt Nilsson beskrev Aristoteles 

fronesis som någonting som inte kunde glömmas, en kunskap som mer liknar en omdömeskraft.
65

 

En tidigare mycket betydelsefull Aristotelesläsare, filosofen Martin Heidegger som Nilsson 

refererar till tolkade det faktum att fronesis inte kan glömmas som att det är en kunskap eller 

förmåga som ligger väldigt nära det mänskliga samvetet. I vårt språk betecknas också 

uppmärksamma och omsorgsfulla handlingar som samvetsgranna.
66
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Samvetet har vi hela tiden hos oss. Det kan ropa mer eller mindre högljutt. I min egen berättelse var 

samvetet en del av drivkraften till att sätta mig ner hos mannen vid dörren. Det var ett försök att 

rätta till och återfå förtroende och balans. Det var ett försök att följa mitt eget standardmått på vad 

jag kan, ska och bör göra. Det handlade också om att inte skjuta fram problem utan ta tag i dem när 

de dyker upp, att upplösa dilemmatiska situationer som Birkler talade om.
67

 I varje handling finns 

möjligheter till att agera klokt. Men när alltför många handlingar konkurrerar om tid är 

sjuksköterskan tvungen att hitta den balans som medför minst risk att skada. För den enskilde 

patienten är det svårt att förespråka en medelväg eller kompromiss. Det är svårt att stå tillbaka för 

någon annan när man är sjuk och försvagad och behöver hjälp. Då måste man få förvänta sig allt. 

Det förblir omöjligt att ge allt till alla. Det är ett ständigt dåligt samvete och en försvårande 

omständighet för att handla klokt. 

 

Efter att ha fördjupat mig något i tankar om den kliniska blicken som sjuksköterskan använder 

skulle den kunna beskrivas och förstås som en samverkan mellan episteme, techne och fronesis. Att 

veta varför, att kunna handla och att handla rätt, och att ha ett förhållningssätt som lyfter fram det 

som är rätt och gott i varje situation. Med hjälp av den personliga erfarenheten, den kollegiala 

dialogen och den egna personliga motivationen, reflektionsförmågan, en blick för helheten och  

kloka etiska överväganden formas den omdömesförmåga som kan förstås som ”den kliniska 

blicken”. 

  

Omvårdnad 

Jag har fram till nu här i texten mest beskrivit sjuksköterskans kunskap som lett mig vidare mot 

sjuksköterskans praktiska klokhet och medvetande. Jag börjar på så sätt närma mig begreppet 

omvårdnad. Det som är sjuksköterskans arbetsfält. Vad betyder omvårdnad? Och är det verkligen 

omvårdnad som sjuksköterskan utför i akutsjukvården? Jag börjar med att titta på sista delen av 

ordet: vård. Jag tar hjälp av Jacob Birkler igen. Vård är dels ett samlingsnamn för den praktik inom 

vilken sjuka människor tas om hand och vårdas. Själva ordet vård kommer från ett fornsvenskt ord. 

Ordet står för, att vakta, vaksamhet, men också för betydelsen hägn.
 
Ordet omsorg är en synonym 

till ordet vård. Ordet har sin rot i tyska språkets umsorgen och fornsvenskans ord umsorgh. Det 

betydde ursprungligen oro omtanke eller bekymmer. I överförd form har ordet fått betydelsen sörja 

för. Det syftar till en praktik som inbegriper ett ansvar och ett åtagande för en annan människa, för 

något som den människan inte vill eller kan klara av själv.
68

 Det är en mellanmänsklig 

angelägenhet.  
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Filosofen Knud Løgstrup säger att:  

 
En människa kan aldrig komma i beröring med en annan människa utan att på något sätt 

påverka den andres liv. Det kan handla om något så obetydligt som ett kortvarigt 

stämningsläge; att väcka eller förkväva positiva känslor, eller att lindra eller förstärka 

negativa känslor. Men det kan också innebära något oerhört betydelsefullt, så att den andres 

liv faktiskt vilar i den enskildes hand.
69 

 

Omsorg i den vida bemärkelsen är en förutsättning för allt mänskligt liv eftersom vi inte kan klara 

oss utan varandra. Inom varje samhälle förekommer olika former av omsorg. Omvårdnad är en av 

dem.  Omvårdnadsforskaren Marit Kirkevold menar i inledningen till antologin Klokhet omdöme 

och skicklighet att omsorgen är en ömsesidig mellanmänsklig förutsättning. Den är bräcklig och  

kräver respekt och engagemang. Hon framhåller också att den professionella omsorgen aldrig kan 

bli väsensskild från den allmänna omsorgen. Den kan aldrig frigöra sig från det ansvar och den 

bräcklighet och engagemang som kännetecknar all omsorg. Men omvårdnad som omsorgshandling 

måste hitta egna uttrycksformer.
70

  

 

För sjuksköterskan är en central och ansvarsfull uppgift att sörja för patientens grundläggande 

behov. Det är på många sätt en praktisk angelägenhet, men den teoretiska aspekten får allt större 

uppmärksamhet eftersom ämnet omvårdnad, som är sjuksköterskans arbets- och forskningsfält hela 

tiden utvecklas.
71

 Vårdandet och omsorgen förutsätter eller är en relation mellan den som ger 

omsorg, sjuksköterskan och den som tar emot omsorg, patienten.  Ordet patient kommer från 

latients pa'tiens, genitiv patie'ntis, som betyder tålig, lidande av pa'tior uthärda, lida. Patienten är 

den som lider, den som får utstå, den som ofta är bekymrad, missmodig och orolig. I nutida 

språkbruk används begreppet patient om person som på grund av sjukdom eller jämförbart tillstånd 

har kontakt med hälso och sjukvården i avsikt att få någon form av råd behandling eller 

omvårdnad.
72 

Patient blir man i relation till någon eller något, hos en läkare eller på ett sjukhus. En 

vårdrelation är alltid asymmetrisk. Den vårdande har makten och ansvaret för att handla gott 

gentemot patienten. 

 

Fenomenologi och omvårdnad 

För att kunna ta hand om en annan människa och sörja för dennes behov är det avgörande att vi 

förstår den andra människan. Inte bara förstår orden som sägs utan ansträner oss för att förstå vad 

den lidande människan som vi kallar patienten upplever. Filosofen Edmund Husserl sökte 
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kunskaper om mänskliga erfarenheter genom att rikta sin uppmärksamhet mot människans 

upplevelsevärld. Den vardagliga värld som människan inte reflekterar så mycket över utan tar för 

given. Husserl kallade den världen för livsvärd. Birkler skriver för att klargöra Husserls begrepp att: 

 

Människans livsvärd är den värld människan erfar ut ett första-persons perspektiv. Det är 

den förvetenskapliga (icke-objektiva), naturliga, givna erfarenhetsvärld som hon är förtrolig 

med och inte ifrågasätter […] Denna livsvärd är ingalunda beständig, tvärtom förändras den 

hela tiden. Det enda som är beständigt i erfarenhetsströmmen ända tills jag dör är själva 

medvetandets riktning, dess intentionalitet.
73

  

 

Det som jag finner intressant i Husserls tankar är att medvetandeströmmen, det som bestämmer 

upplevelsen av livsvärlden hela tiden förändras. Den existentiella situationen kan också förändra 

livsvärlden. Vi uppfattar världen olika när vi är barn, vuxna eller väldigt gamla men också när vi är 

sjuka eller friska.
74

 För att som sjuksköterska förstå patienten kan man använda sig av Husserls 

tankar. Den sjukes livsvärd skiljer sig från sjuksköterskans. Det är två olika perspektiv som möts. 

För den sjukes del kan upplevelsen vara en totalt förändrad värld som ur ett förstapersonsperspektiv 

är svår att dela med någon. Enkla saker som att gå och stå kanske inte ens fungerar. Korta avstånd 

som att gå från säng till toalett kan upplevas som oändligt långa. Att tala kanske har blivit omöjligt 

liksom att äta.  

 

Om sjuksköterskan ska ha någon möjlighet att verkligen förstå den sjuke måste han eller hon närma 

sig dennes livsvärld. Ett sätt är att lära känna den sjuke, att få inblick i så många sidor av dennes 

normala liv som möjligt. Sjuksköterskan ska försöka se hela människan i alla ögonblick. Lyfta fram 

hälsoresurser och titta på friskfaktorer. Min upplevelse är att det är underprioriterat i 

akutsjukvården. Jag hinner väldigt sällan sätta mig ner ens för ett kortare förutsättningslöst samtal 

med patienten jag är betrodd att vårda. Kanske är det ett ideal som det är svårt att med dagens 

slimmade vårdorganisationer nå upp till eller kanske är det inte nödvändigt att förstå patientens hela 

förändrade livsvärld för att den goda vården och omsorgen ska kunna finnas där.  

 

Omsorgstid 

Tiden är ofta en bristvara i vården. Kanske är det fruktbart att fundera över om det finns skillnader 

mellan sjuksköterskans tidsuppfattning och patientens tidsuppfattning för att förstå skillnaderna i 

upplevelsen av livsvärlden. Arbetsdagen för sjuksköterskan är styrd av klocktid. Vissa av 

arbetsuppgifterna ska göras på vissa tider och i en viss ordning. Arbetet har egentligen inget slut. 

Vården pågår tjugofyra timmar om dygnet. När ett pass tar slut så tar ett annat vid.  
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Omvårdnadsforskaren Ingunn Elstad skriver i Tiden och stickningen om tid.
75

 Tiden är linjär. För 

patienten ser tiden annorlunda ut än för sjuksköterskan. Där är snarare tiden en del av en livsprocess 

som kan ha satt djupa själsliga och fysiska spår. En avgränsad händelse med kanske en stor 

betydelse. Patienten kan beskriva tiden som ”det var då jag låg på sjukhus”, ”det var då mamma 

höll på att dö”, ”det var då jag inte kunde gå själv” eller liknande. Kanske fanns smärta där som 

gjorde att tiden upplevdes som evighetslång. Kanske förde sjukdomen patienten fysiskt närmare 

döden. Kanske var upplevelsen av att vara sjuk så intensiv att man alltid kommer att minnas den.
76

 

Omsorgstiden kan beskrivas som individuell, som sjuksköterskans där oförutsedda händelser 

inkräktar på hennes planerade linjära tid, men också som en gemensam tid. Omsorgsrelationen är 

alltid asymmetrisk.  Därför kan aldrig omsorgstiden uppfattas som enbart linjär. Den har också hela 

tiden en bredd. Sjuksköterskans arbete griper in i patientens liv. Omsorgstiden är inte en ensam tråd 

utan en hel väv. Den blir också ett slags förvaltande av liv.
77

 

 

När jag går till min egen erfarenhet så kan jag se svårigheten i att ge omsorgstiden den bredd som 

behövs för att upprätthålla god omvårdnad. Jag upplever tiden som en resurs som saknas. En av 

händelserna från min söndagsberättelse innehåller en sådan krock, eller skillnad mellan två olika 

tidsuppfattningar. Det är situationen med den äldre herren vid dörren. För den stressade 

sjuksköterskan räckte det i stunden att se till att patienten fick sina tabletter. Det betydde att en 

arbetsuppgift på listan bockades av, om än lite för sent. För patienten var det annorlunda. Han hade 

uttryckligen bett om att få samtala inför morgondagens utskrivning för att få en möjlighet att 

summera vad som hänt, under en omskakande vårdtid med flera operationer och en försämrad 

funktion i knät. Allt för att lättare få ett avslut och kunna gå vidare. När jag som sjuksköterska inte 

gav honom det utan hade hela mitt fokus på en annan patient blev han frustrerad och arg. En kort 

stund av sjuksköterskans omsorgstid hade förmodligen räckt för att avslutningen på en månadslång 

vårdtid skulle ha känts tillfredsställande för båda två.  

 

Förvaltandet av omsorgstiden är viktig. Det ger en överblick och skapar kontinuitet och ordning och 

hjälper till att prioritera rätt. Ett sätt att förvalta omsorgstid är att få ett visst flyt i arbetet. 

Avdelningen måste hitta en gemensam puls för det som görs. Ett kontinuerligt upprätthållande av 

gemensam tid är det man strävar efter. Det är inte ett nytt problem, känslan av bristande tid tycks ha 

funnits länge. Elstad citerar en läroboksförfattare, Elisabeth Hagermann. Hon skriver i sin lärobok 
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Sykepleiskolens etik från 1930 att:  

 

Även om det kryper i oss av rastlöshet vid tanken på allt vi måste hinna med, får vi inte låta 

patienterna märka att vi är jäktade. När vi sysslar med patienten måste vi försöka 

koncentrera våra tankar på bara detta enda och ta på oss den tid som behövs, på samma sätt 

som när vi exempelvis ska mata ett motspänstigt barn.
78 

 

 

Hagermann säger också om människor som ”alltid verkar ha tid” att ”[d]e har visst inte mer tid på 

sig än vi andra, men de har lärt sig den svåra konsten att alltid vara helt och fullt närvarande”
79

 Det 

är lätt att känna igen. Det syns också i berättelsen att det är svårt att verkligen vara fullt närvarande i 

allt. Tankarna om flyt i arbetet är intressanta. Jag upplever att det är de arbetsmoment som inte kan 

forceras eller snabbas på som ger störst flyt i arbetet. Händerna arbetar lugnt och säkert. Det är i de 

praktiska momenten där sjuksköterskan använder sin techne kunskap. Den tiden är klocktid som 

inte kan minskas eller tas bort. Vissa praktiska moment som exempelvis blodtrycksmätning, eller att 

hjälpa någon att ändra läge i sängen tar helt enkelt den tid de tar. Den delen av sjuksköterskans 

arbete som rör allt det som kan vara annorlunda och som kräver kloka beslut och handlingar, 

fronesis kunskapen är däremot inte lika fredad. Den praktiska klokheten fronesis hänger ihop med 

omsorgstiden och det kloka nyttjandet av den för att skapa den breda väven och verkligen förvalta 

liv. I sjukhusets värdegrund står det explicit att vi ska undvika slöseri. Vi ska undvika slöseri med 

tid. Vi ska hitta snabbare och effektivare sätt att arbeta. Ställtiderna minskas, tiden för reflektion 

minskas, det blir allt mindre luft i systemet. Omsorgstidens bredd blir allt mindre. 

 

Tolkandet 

Jag har försökt att belysa vikten av att förstå patienten och dennes förändrade livsvärld. Men hur 

gör vi för att förstå en annan människa. Är det möjligt att egentligen förstå? Filosofen Hans Georg 

Gadamer har undersökt hur tolkning går till. Han använder begreppet förförståelse som ett 

nyckelbegrepp. Förförståelsen är, som det låter, den form av förståelse som föregår själva 

förståelsen. Det kan både vara medveten förståelse och omedveten. Det viktiga är att när vi ska 

försöka förstå någonting så görs det alltid mot bakgrunden av den förförståelse vi redan tagit för 

given.
80

 Alla bär med sig åsikter, föreställningar och erfarenheten som skapar olika fördomar eller 

förväntningar. Det är omöjligt att vara helt förutsättningslös. 

 

De förväntningar, föreställningar och fördomar som en människa bär med sig kallade Gadamer för 
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förståelsehorisont.
81

 För sjuksköterskan kan det handla om det som hon eller han har läst i journalen 

om patienten, hur patienten ser ut, det vill säga hur sjukdomstillståndet som patienten lider av visar 

sig. Det kan också vara det mer omedvetna, som de egna känslorna som patienten väcker i 

sjuksköterskan, oreflekterade minnen och åsikter. Allt sammantaget bildar sjuksköterskans 

förståelsehorisont utifrån vilken hon eller han blickar ut över situationen. Sjuksköterskan och 

patienten blickar ut från var sin horisont. Det är i mötet mellan två förståelsehorisonter som mening 

uppstår och kan artikuleras, när det sker en horisontsammansmältning som Gadamer kallade det 

för.
82

 Tolkandet är hela tiden i rörelse. Förändringar i patienternas tillstånd kan ske snabbt. 

Oförutsedda händelser inträffar. Gadamer poängterade vikten av att sätta alla sina förförståelser och 

sina fördomar i rörelse i mötet med den andra människan.
83

 Att sjuksköterskan förhåller sig 

undrande och sökande kan vara ett sätt att närma sig patientens horisont.  

 

Mina egna förväntningar, föreställningar och fördomar har större betydelse än vad jag är medveten 

om. I min berättelse finns ett kort ögonblick beskrivet där den ordlösa kommunikationen och 

tolkningen av situationen kändes som en överenskommelse. Det verkade som att mina 

förväntningar stämde överens med patientens förväntningar och det skedde på ett ögonblick. Det 

var när både jag och patienten, den unga kvinnan, hörde ljudet av hennes barns röster. Vi tittar på 

varandra och jag bäddar snabbt ner alla synliga droppslangar. Min egen erfarenhet av mitt barn och 

hennes oro när jag blir sjuk styrde mitt handlande. Jag kunde omedelbart identifiera mig med 

kvinnan och hennes oro. Eller så kanske det inte alls var hennes oro jag identifierade mig med utan 

jag försjönk i min egen oro och bäddade undan slangarna som jag visste att min egen dotter skulle 

bli djupt oroad av att se. Att som sjuksköterska förstå patienternas livsvärld eller vara i samklang 

med den gemensamma omsorgstiden eller att få till stånd en fullständig horisontsammansmältning 

mellan sjuksköterska och patient är en omöjlig uppgift. Det vi kan göra är att ödmjukt erkänna att 

det är så och att försöka att ha våra fördomar i rörelse. 

 

Känslor, stämningar och empati 

Det är omöjligt att inte beröras av andra människor när vi arbetar i vården. Rummen är fyllda av 

känslor. Glädje, sorg, irritation, ilska, lättnad, plåga. Det är både sjuksköterskans egna känslor och 

patientens. Om vi undersöker känslan som en personlig erfarenhet så faller det sig naturligt att 

beskriva känslan som någonting som känns i kroppen. Olika känslor känns på olika sätt. Oro kan 

värka i magen. Trygghet kanske känns i korsryggen. Förälskelse kan ge svindel och en känsla av att 

                                                 
81

 Ibid. 
82

 Ibid., s. 45.  
83

 Ibid., s. 46. 



31 

bära fjärilar i magen. Svenaeus har i essän Känslornas kunskap: exemplet emotionell intellegens, 

undersökt den kunskap som känslorna inrymmer. Han menar att kännetecknande för känslorna är 

inte bara att de känns i kroppen, utan i hela världen. Världen förändras till sin karaktär genom 

känslan. Sakförhållanden framträder på ett visst sätt genom känslan. Går jag glad ut genom dörren 

en dag så är världen annorlunda än vad den hade gjort om jag varit ledsen. Känslan bär kunskap om 

världen så som vi upplever den och vi strukturerar den också på ett visst sätt genom känslan.
84

 

Känslan är någonting som driver oss framåt till handling och de är känslorna som förmår oss att 

engagera oss i världen.  Känner vi inte något finns den heller ingen anledning för oss att göra 

något.
85

 

 

Vi kan vara mer eller mindre medvetna om våra känslor och de kan också ändra karaktär när 

medvetenheten om dem blir större. Tvära känslokast och starka passioner kan ge vika för en strävan 

efter balans och jämnvikt. Men känslor kan aldrig helt försvinna. Svenaeus lutar sig mot Heideggers 

filosofi när han säger att: ”[u]tan känslor finns nämligen ingen värld att finna mening i”
86

 

Sjuksköterskans värld är fylld av känslor och tvära känslokast. De känslor jag känner i stunden är 

del i den förförståelse som ligger till grund för hur jag tolkar en situation som jag nämnde tidigare. 

Medvetenheten om de egna känslorna är inte alltid självklar. Iallafall inte i när det gäller mig själv. 

När jag läser min text än en gång så slås jag av att det finns en känsla jag inte reflekterat så mycket 

över nämligen min rädsla för att göra fel och att begå ett ödesdigert misstag. Ordet vård kom från 

fornsvenskans vaksamhet och att vakta på. På avdelningsgolvet är en del av min uppgift att 

övervaka och se till att allt går bra med de människor jag vårdar. Och när det inte gör det, reagera 

och göra det som krävs. När den unga kvinnan fick sin starka allergiska reaktion blev jag omskakad 

och rädd och började tvivla på vad jag gjorde. Fanns där en liten risk att jag missat någonting? Jag 

visste vad jag skulle göra, handlade snabbt enligt planen, men tappade fokus så mycket att jag inte 

visste var jag lagt mina papper. 

 

Att vara rädd för att göra fel är en annan sida av att vilja göra rätt. Aristoteles säger i Den 

nikomachiska etiken att det är en svår uppgift att vara god.
87

 Det handlar om att kunna känna vad 

situationen kräver för att handla klokt. Det gäller även att hitta en medelväg genom ytterligheter 

också i den egna karaktären. Mod är en sådan medelväg mellan ytterligheterna fruktan och 
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tillförsikt.
88

 Att arbeta som sjuksköterska kräver att jag rannsakar mig själv och vågar att se mina 

egna svagheter och min egen litenhet och sårbarhet och samtidigt inte vika undan för att ta ansvar. 

När jag är öppen gentemot den människa jag möter så riskerar jag att bli ifrågasatt och kritiserad. 

Dels för vad jag gör men också för vem jag är. Omvårdnadsforskarna Anneli Sarvimäki och Bettina 

Stenbock-Hult skriver i Omvårdnadens etik, Sjuksköterskan och det moraliska rummet. att: 

 

Omvårdnaden är som livet självt: osäker, föränderlig, svårkontrollerbar, och 

ångestväckande. Att gå in i relationer, att engagera sig, att ta ansvar både för nuet och för  

framtiden – allt detta innebär att gå in i det okända. Att vara engagerad innebär att man bryr 

sig om någonting och vill någonting. Man går in i mötet med världen och andra människor 

med hela sin person.
89

  

 

Att vara känslomässigt engagerad medför risker. Du kan bli besviken när det visar sig att du har fel. 

Du kan bli missförstådd, avvisad och bortstött. Sarvimäki och Stenbock-Hult skriver att, för att 

möta den osäkerhet som engagemanget för med sig krävs det mod. Modet i omvårdnadsarbetet 

handlar om att våga ta ansvar. Modet hjälper sjuksköterskan att möta det som de växlande 

omvårdnadssituationerna för med sig. ”Då kan engagemanget också skapa en känsla av frihet, 

lättnad och glädje, när man upptäcker nya sätt att se både sin egen och andras situation”.
90

 

 

Inom vården pratar vi mycket om att vi ska ha ett empatisk förhållningssätt till patienterna. Vi ska 

vara öppna och nyfikna i mötet med den sjuke för att kunna förstå vad den personen vill och 

behöver. Det är grundläggande för att kunna hjälpa. Men är det samma sak som att vara empatisk? 

Kanske både ja och nej. Svenaeus diskuterar de närliggande begreppen, medlidande, sympati och 

empati i Autonomi och empati: två missbrukade och missförstådda ideal.
91

 Den känsla som för oss 

mot det som vi kan kalla empati har en biologisk orsak. Känslor smittar. Svenaeus skriver att när jag 

ser en människa som lider eller har ont, är ledsen rädd eller arg, (för att ge några exempel på känslor 

som sjuksköterskan ofta möter hos patienten) så kommer jag att känna en liknande känsla fast 

svagare. Mitt kroppsuttryck härmar den andres på grund av vissa grundläggande funktioner i våra 

hjärnor som bland annat kallas spegelneuron. Jag känner då en slags ställföreträdande smärta eller 

oro i min egen kropp.
92

 Min kropp läser alltså av den andres  innan jag ens har hunnit tänka. Det är 

lätt att smittas och känna samma känsla som någon annan. Men det är först när man kan se att den 

egna känslan är kopplad till den andres belägenhet och att man vill göra någonting åt den andres 
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lidande som man kan kalla det för empati.
93

 Svenaeus kallar det för en ”drift” att hjälpa.
94

 

Omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen som är citerad i Per Nortvedts artikel i Känslor, omsorg och 

förnuft, har liknande tankegångar men använder inte ordet empati utan pratar om inlevelsens 

objektivitet. Martinsen säger att: 

 

Goda omvårdnadshandlingar lärs in och motiveras genom inlevelsens objektivitet. 

Inlevelsens objektivitet består av inlevelse och reflektion. Denna inlevelse är inte densamma 

som sentimental omsorg, subjektivism eller intimitet. I så fall skulle mitt deltagande i den 

andres situation begränsas till mina egna känslor. Situationen försvinner. Konkret innebär 

inlevelsens objektivitet att ta reda på vad den andre bäst behöver, och grundtonen ska vara 

respekt och medkänsla.
95 

 

Känslor kan kullkasta individen, men kan också vara stabila och likna mer en hållning eller en 

kvalitet hos en person. Per Nordtvet vill benämna denna typ av känslor för altruistiska. Det är 

känslor som inte är knutna till någon speciell person, utan som kan riktas till olika personer och till 

olika situationer. Det är känslor som styrs av hänsynen till en annan människas välbefinnande. 

Sympati, omtanke och medkänsla är just sådana altruistiska känslor.
96

 Han för fram att den här 

typen av känslor inte är godtyckliga eller ointressanta eller irrelevanta för de bedömningar som 

sjuksköterskan gör. Tvärtom är de oumbärliga för sjuksköterskans etiska kunskapsutveckling.
97 

Att 

känna empati blir alltså avgörande för hur omvårdnadshandlingen utförs. 

 

Varifrån kommer så driften att hjälpa? Filosofen Emanuel Levinas har uttryckt driften att göra rätt 

och gott på ett sätt som jag tycker är vackert och som tilltalar mig. Han säger att det moraliska 

kravet kommer från den andres ansikte. Det nakna ansiktet som kommunicerar bara genom att vara. 

Jan Olav Henriksen och Arne Johan Vetlevsen skriver om Levinas tankar i Etik i arbete med 

människor, och säger att:  

 

 Ansiktet är blottat på makt eftersom det är ren, ickevald blottställdhet. Ansiktet utstrålar en säregen kraft, 

innehar en säregen auktoritet, eftersom det inte är viljans produkt, ett resultat av intentionalitet (avsikt och 

övervägande) Det är i kraft av att ansiktet bara är som det gör vad det gör: utfärdar en appell med innehållet – 

imperativet – 'Du ska inte slå ihjäl'.
98 

 

Det speciella med ansiktet, enligt Levinas är att det blottlägger människans beroende och sårbarhet 
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Men det är också speciellt genom att det binder den mänsklige andre till sig genom appellen att inte 

döda.
99

 Att tilltalas av appellen från den andres ansikte gör någonting med den tilltalade. Dennes 

existens och frihet har fått något att vara till för, en annan människa, den andre i sin nöd.
100

  

Ansiktet är för Levinas en etisk kategori och som Svenaeus säger ”en etisk kategori som handlar om 

respekten för den andres annanhet som förbjuder oss att skada henne och till och med ålägger oss 

plikten att hjälpa henne”
101

 Det finns ingen ömsesidighet. Jag kan inte ta för givet att den jag känner 

empati med känner samma sak. Den medkännande förståelsen måste alltid landa i förvisningen om 

att varje situation och person är unik.
102

 Svenaeus fortsätter genom att säga: ”Att jag kan stämmas 

in i den andres känsla får inte lura mig att tro att jag bör stanna kvar där, utan snarare tjäna som en 

språngbräda och utmaning att verkligen förstå och hjälpa henne”.
103

 

 

Det är som jag nämnde tidigare det känslomässiga stämningsläget som i grunden bestämmer våra 

tankar om världen och hur vi upplever den. Kan man då vara stämd i omsorg? 

Jag det kan man. Miljön runt omkring påverkar hur känslan väcks. På sjukhuset tar jag på mig mina 

arbetskläder. Jag är i en miljö där det är givet att jag har en roll, en funktion, en uppgift. Gruppen av 

människor som jag omges av delar samma intention, att hjälpa och vårda den som behöver. 

 

Det är en särskild stämning på sjukhus, en stämning som jag upplever som positiv och som gör mig 

trygg. Jag vet att där finns så oerhört mycket kunskap och god vilja. Där finns så många människor 

som vill göra det goda. Jag har själv upplevt många fantastiska ögonblick på sjukhuset då vi 

tillsammans lyckats hjälpa någon att bli frisk. Jag började den här uppsatsen att undersöka 

begreppet den kliniska blicken. Kliniskt kan för många människor kanske klinga som hårt, kalt, 

opersonligt och rentav kanske omänskligt. För mig har begreppet en annan betydelse och får en helt 

annan innebörd när jag tänker på stämningslägen och huruvida man kan vara stämd i omsorg. Den 

kliniska blicken är för mig omsorg. Den är det noggranna och ansvarsfulla övervägandet i besluten, 

närmandet till den andre med respekt och nyfikenhet och empati med den goda intentionen att 

hjälpa. 

 

Avslutning 

Reflektionen är tankens krökning tillbaka till sig själv. Jag har kastat ut många tankar som 

återkastats till mig i ett nytt ljus. Jag började skriva med syftet att få syn på akutsjuksköterskans 
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praktiska kunskap, ”den kliniska blicken” och vad omvårdnad kan vara. Jag har med hjälp av 

Aristoteles och av omvårdnadsteoretiker och filosofer som företräder en fenomenologisk 

tanketradition försökt att spegla min egen erfarenhet. Det som slagit mig mest och som jag inte alls 

förväntade mig från början är hur avgörande det personliga engagemanget, intresset, motivationen 

eller drivkraften att göra rätt och gott är för sjuksköterskans arbete. Jag tänker på  begreppet”kallet” 

Detta för sjuksköterskekåren så avskydda begrepp. Inte undra på det. I sjuksköterskeyrkets barndom 

förväntade man sig att sjuksköterskor fullständigt skulle uppoffra sig själva. Dåtidens 

sjuksköterskor skulle avsäga sig sitt privatliv, sin lön och sitt liv för att tjäna andra. Den tiden är 

lyckligtvis förbi. Sjuksköterskeyrket är en profession. Men det är ett yrke som kräver ett 

engagemang och motivation för att göra det som professionen ska göra, att vårda medmänniskan.  

Vi som är kallade att vårda andra måste fråga oss själva vad det är vi gör och för vem, för att 

garantera att vården fortsätter att vara en medmänsklig angelägenhet som tar ansvar för sin uppgift. 

 

Jag ställde mig tidigare frågan om det är omvårdnad som akutsjuksköterskan bedriver. Ja, det är det 

definitivt, men utrymmet för den goda omvårdnaden minskar. De fronetiska handlingarna som 

kräver kloka överväganden kan kräva tid. Tid och medbedömare, tid för gemensam reflektion och 

för delande av erfarenheter. Sjuksköterskan på akutvårdsavdelningen är många gånger hänvisad till 

sig själv och till sina egna beslut i synnerhet på jourtid då kollegorna är färre till antalet men 

patienterna att ansvara för är fler. Visst förekommer reflektionstillfällen, där vi tillsammans i 

arbetsgruppen samtalar om viktiga händelser. Men på min arbetsplats, som inte alls är unik i det 

avseendet, så är det som jag påpekade tidigare oftast när det hänt någonting allvarligt medicinskt, 

som personalen samlas för en gemensam strukturerad reflektion. De ständiga mindre etiska besluten 

eller för den delen större etiska frågeställningar talas det för lite om. Detta trots att de är så viktiga 

för att bygga upp sjuksköterskans erfarenhet och etiska styrka. Jag kan bara tolka det som att det 

inte anses vara lika viktigt. Jag undrade också om ”den kliniska blicken” kunde vara en 

sammansättning av Aristoteles begrepp vetande, kunnande, klokhet, insikt och visdom. Att den var 

en sammansättning av vetande, kunnande och klokhet tyckte jag att jag kunde se, men jag fick 

också en insikt om att den kliniska blicken förutom kunskaper faktiskt är någonting mer. Det är för 

mig en omsorgshandling, eller en form av omsorg.  

 

Omvårdnad är sjuksköterskans arbetsområde och på de flesta stora sjukhus är sjuksköterskegruppen 

den största yrkesgruppen. Ändå står inte begreppet omvårdnad med i värdegrunden för det stora 

sjukhuset som jag arbetar på. Varför är inte omvårdnad viktigt i en värdegrund? Är det så att det 

bara tas för givet? Eller är det för att det är svårt att mäta? I vårt samhälle idag premieras värden och 

metoder som är möjliga att mäta. Sverker Sörlin och Anders Ekström skriver i Alltings mått om den 
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administrativa driften av samhället i dag.
104

 Det innebär att organisationsmodeller och 

belöningssystem överförs mellan olika områden och verksamheter för att förbättra produktivitet och 

öka kostnadseffektiviteten. För den offentligt finansierade vården är det metoder som togs fram för 

den japanska bilindustrin som används för att försöka göra vår vardag mer effektiv.
105

 Men vad går 

förlorat när ett område, vården ska värderas och effektiviseras utifrån ett helt annat 

verksamhetsområde, den storskaliga bilindustrin? 

 

Vården ska vara kvalitetssäkrad för att kunna konkurrera på en öppen marknad. Sjukhuset vill vara 

ett attraktivt val för patienterna som nu i och med vårdval Stockholm och kanske även den fria 

rörligheten inom EU har rätt att välja var de vill vårdas. Vi lägger ner en hel del tid på olika 

kvalitetsmätningar av oss själva. Blir vården säkrare av arbetet med mätningarna? Det får vi hoppas. 

Men blir den mänskligare? Det är inte alls säkert. Omsorg är beroende av respekt, engagemang och 

vilja att göra gott och ta ansvar för att hjälpa en medmänniska som inte kan hjälpa sig själv. Hur kan 

man mäta det.? Jag har svårt att se att det skulle vara möjligt. Den goda vården blir upp till var och 

en av oss som arbetar med den. Det är vi själva som får ta ansvaret för det vi gör, när 

vårdorganisationer rationaliserar bort det omätbara. Det är vi som ska förkroppsliga och säkerställa 

alla de vackra orden, medmänsklighet, omsorg empati och respekt och göra dem till verklighet. 

Men vad händer med vårt handlande när vi inte får tid att tänka över våra begrepp. När deras 

betydelse blir allt oklarare för oss eller när betydelser förändras eller när vi inte ens har möjlighet att 

praktisera dem i en vårdorganisation som ständigt är undredimensionerad i relation till behoven. 

Vilka förvandlas vi till då?  

 

Kanske är vi alltid blinda för den tiden vi lever i. Vi ser inte ser vad som händer för att vi är mitt 

uppe i samtida skeenden som deltagare. Hanna Arendt som bevakade rättegången mot 

krigsförbrytaren Adolf Eichman i Jerusalem, varnade för att vi slutar tänka när vår rädsla för att 

ifrågasätta oss själva styr oss och gör oss för bekväma för att ta ställning. Hon säger att: ”den 

sorgliga sanningen är att det onda oftast begås av människor som aldrig bestämt sig vare sig för att 

vara dåliga eller för att vara goda”.
106

 En av de iakttagelser Arendt gjorde under rättegången gav 

hon begreppet ”ondskans banalitet”, med vilket hon menar att ofattbart onda gärningar kan begås av 

människor som varken är sjuka, ideologiskt övertygade, eller demoniska. Det hon iakttog hos 

Eichman var en ”äkta oförmåga att tänka” och ”en osedvanlig ytlighet”
107

 Jag vill inte likställa 
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vården med ondska. Det är inte dit jag vill komma. Vad jag vill säga är att vi som arbetar med vård, 

på alla nivåer, aldrig får sluta att reflektera över det vi gör, aldrig sluta tänka, aldrig glömma bort att 

vi är där för att ta hand om den andre, den som lider, patienten. Kanske är det därför jag inte kan 

släppa tanken på ”kallet”. Sjuksköterskeyrket och omvårdnaden kan inte reduceras till att bli något 

som vi gör utan måste lyftas till att bli något som vi är. 
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