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Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi har till syfte att främja den
vetenskapliga utvecklingen av medicinsk psykologi och psykoterapi samt att verka för
de psykologiska,
psykosomatiska och holistiska aspekterna inom alla former av hälso- och sjukvård.
Föreningen är öppen för alla intresserade. Den utgörs idag främst av läkare med
varierande specialisering och till en mindre del av medlemmar med annan
grundutbildning: psykologer, kuratorer, psykoterapeuter,
sjuksköterskor och sjukgymnaster. Föreningen värnar särskilt om utvecklingen av
dessa områden inom grund-, vidare- och fortbildning av läkare.
Studiet av relationen till patienten och förståelsen av patienten, såväl för läkare som
för andra yrkesgrupper i vården, i s.k. Balint-grupper har sedan många år sin nationella
förankring inom föreningen, som regelbundet arrangerar utbildning för
balintgruppledare och konferenser för utveckling av denna arbetsform. Föreningen är
medlem av The International Balint Federation som f n är under svenskt
ordförandeskap.
Föreningen ingår i Svenska Läkaresällskapets sektion för Medicinsk Psykologi,
tillsammans med Psykosomatikföreningen och den psykoanalytiska föreningen. Inom
Föreningen anordnar regelbundet halvdagssymposier, vanligen i Läkaresällskapets
lokaler samt symposier och gästföreläsningar på den Medicinska Riksstämman..
Vartannat år anordnar föreningen en skrivartävlan om det kliniska mötet ur etisk,
medicinsk-psykologisk, teoretisk och/eller litterär synvinkel.
Som medlem i föreningen får du vår tidskrift Bulletinen som utkommer med två
nummer årligen eller ett dubbelnummer. Bulletinen och övrig information om
föreningsaktiviteter, sektionsprogram, konferenser och möten här och på andra håll i
Europa skickas till dig via email. Allt detta finns även på hemsidan www.sfmp.se
som dock endast uppdateras två ggr per år.

Föreningsavgifter och uppdatering av uppgifter
Medlemsavgiften är 200:- (inkl. prenumerationsavgift för Bulletinen 150:-) och
insätts på föreningens postgirokonto 651450-9. Ange yrke samt ev. specialintresse,
t.ex. Balintgrupper, undervisning i medicinsk psykologi, psykosomatik, konsultation
etc. Glöm inte att meddela din e-mailadress.
Medlemskap för studerande, AT-läkare, PTP-psykologer och motsvarande är gratis.
Likaså utgår ingen avgift för medlemmar i föreningen som helt upphört vara
yrkesverksamma.
Om du ändrar e-postadress – anmäl detta via www.sfmp.se/kontakt eller
info@sfmp.se.

Styrelsen för Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi 2011-2012
Ordförande: Henry Jablonski, psykiater, psykoanalytiker, leg psykoterapeut,
Stockholm
Vice ordförande: Lena Moegelin, gynekolog, doktorand, ST-studierektor,
Södersjukhuset, Stockholm
Kassör: Rolf Künstlicher, barnpsykiater, psykoanalytiker, leg psykoterapeut,
Stockholm
Sekreterare: Elsa-Lena Ryding, doc, gynekolog, Karolinska Universitetssjukhuset
Solna/Stockholm
Övrig ledamot: Åsa Wallin, sjuksköterska, lärare, forskare, Karolinska Institutet,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna/Stockholm
Övrig ledamot: Oskar Lundgren, AT-läkare, doktorand, Linköping

Redaktören har ordet
I detta dubbelnummer kommer du som läsare att hitta en eller flera texter som du inte
kan undgå att fascineras och beröras av. Här finns fint skrivna och drabbande essäer
med klinisk anknytning av Carina Bejlum, Evelina Rosenquist (som båda fick
hedersomnämnande i 2010 års skrivartävlingar) Sofia Trygg Lycke, Åke Åkesson, ,
Adina Welander och Dorte Kjeldmand. Läs! Ta intryck av lyhördhet och klokskap och
den ständiga brottningen med klinisk verklighet! Stort tack till författarna som
bidragit.
Här finner du också en intressant socialantropologisk betraktelse om gåvors plats i
kulturen (som sjukvården är en del av) presenterad av Juanita Forssell på
Riksstämman.
Flera av de nämnda texterna ingick i föreningens tre symposier på Medicinska
Riksstämman – stimulerande och välbesökta och uppmärksammade i fackpressen, som
vi också tagit ett axplock ur.
Elsa-Lena Ryding ger sina intryck från den17:e Internationella Balintkongressen i
Philadelphia i september 2011. Vi redovisar de svenska kongressbidragen.
Henry Jablonskis presentation, som hade bäring på ett av föreningens Rixsymposier.,
på en internationell konferens ”Mort et Medicine”, psykologiska institutionen,
universitet i Strasbourg i november 2011 redovisas (på franska)
Planeringen för Medicinska Riksstämma 2012 har redan börjat, se länk i Kalendariet,
särskild information kommer att skickas ut i början av hösten.
Som vanligt välkomnar Bulletinens redaktion pressmeddelanden, artiklar mm om
avhandlingar och forskning inom föreningens intresseområde.
Den senaste Bulletinen läggs ut på föreningens hemsida www.sfmp.se med 6-12
månaders fördröjning . På hemsidan hittar du också tidigare årgångar av dessa skrifter
– även från deras ”pappersdistributionstid”. De innehåller många intressanta artiklar
och essäer!
Besök gärna hemsidan! Och kom gärna med kritik, kommentarer och ändringsförslag.
Vi uppdaterar den ett par gånger per år.
Samtliga prisvinnande bidrag ur 2010 års skrivartävlingen bidrag finns utlagda på vår
hemsida www.sfmp.se under fliken Skrivartävlingar. Besök den gärna!
Och nu är det dags för 2012 års skrivartävlingar! Se inbjudningarna!
Med vänlig hälsning
Henry Jablonski
Redaktör för detta nummer av Bulletinen

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Svenska föreningen för medicinsk psykologi
Tid: 21 mars 2012 kl 16.15-17.45
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klubbrummet 3 tr
Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm
(obs! årsmötet för sektionen äger rum i anslutning till föreningens årsmöte
kl.18-20 i samma lokaler, se separat kallelse och dagordning)
Dagordning:
1. Val av ordförande, sekreterare, justeringspersoner för årsmötet
2. Kallelseförfarande
3. Fastställande av dagordning
4. Verksamhetsberättelse
5. Kassaberättelse
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet
8. Motioner
9. Fastställande av årsavgift, och kriterier för avgiftsbefrielse
10. Val av styrelse kommande verksamhetsår
11. Val av valberedning (3)
12. Val av 2 revisorer jämte suppleant

Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening
och
Svensk Föreningen för Medicinsk Psykologi
inbjuder till

2012 års skrivartävling
för

medicine studerande/kandidater och AT-läkare
Läkarutbildningen innehåller möten och kliniska situationer betydelsefulla för den
blivande läkarens syn på sig själv, sina patienter och sitt yrkesval.
Vi inbjuder till en skrivartävling på detta tema. Bidragen ska utgöras av
- en redogörelse för en egen upplevelse/klinisk erfarenhet under kliniska studier, klinisk
tjänstgöring/praktik eller arbete inom vården, eller den dubbla erfarenheten av att vara/ha
varit patient och medicinare.
- en reflektion över betydelsen av denna erfarenhet såsom du själv har tänkt och känt kring
eller bearbetat den på annat sätt: i grupp eller i enskilda samtal.
- vad denna erfarenhet betytt för synen på läkaryrket och ev. för den egna personliga
utvecklingen, existentiell syn etc.
Bidragen får ej tidigare vara publicerade i litterärt eller vetenskapligt sammanhang.
Författaren ges stor frihet i ämnesval och utformning av sitt bidrag, som dock ej får överstiga
10 sidor, (1,5 radavstånd).
Priset för det vinnande bidraget är 8 000 kr, för andrapriset 4 000 kr. Ytterligare 1-4 bidrag
kan få hedersomnämnande och pris om 1 500 kr. De vinnande texterna publiceras i bl a
Svenska Läkaresällskapets SLS-aktuellt och i Bulletinen för Medicinsk Psykologi samt läggs ut på
respektive hemsidor. Så som skett tidigare år kan texter komma att publiceras i andra
facktidskrifter samt presenteras i professionella fora, t ex på Medicinska Riksstämman. Författarna
kommer givetvis att erbjudas medverka för att framföra sina texter vid sådana tillfällen.
Bidragen i word-format ska vara registrerade via hemsidan för Svensk Förening för Medicinsk
Psykologi www.sfmp.se senast den 1 november 20012.
På www.sfmp.se finns också tidigare skrivartävlingsresultat och texter publicerade.
Ytterligare upplysningar info.kandidat@sls.se och/eller info@sfmp.se
Välkommen med ditt bidrag!
Skrivarjuryn

Inbjudan till Skrivartävlan 2012
Svenska Föreningens för Medicinskt Psykologi Skrivarpris
Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi inbjuder till 2012 års skrivartävling.
Texten ska beröra det medicinskt-psykologiska området. Vi välkomnar alla slags bidrag –
personliga rapporter, litterära texter, filosofiska, human- eller samhällsvetenskapliga rapporter
eller undersökningar. Det väsentliga är att texten på ett angeläget sätt belyser vårdrelationer,
praktiskt kliniska situationer, etiska och kulturella frågeställningar inom vård och behandling i en
tid, som ställer krav på såväl omprövning och förändring som på att bevara det goda och
konstruktiva i befintliga former.
Bidragen får ej tidigare vara publicerade i litterärt eller vetenskapligt sammanhang. Författaren
ges stor frihet i ämnesval och utformning av sitt bidrag, som dock ej får överstiga 8 sidor, (1,5
radavstånd).
Priset för det vinnande bidraget är 6 000 kr. Ytterligare 1-3 bidrag kan få hedersomnämnande och
pris om 1500 kr. De vinnande texterna publiceras i bl a Bulletinen för Medicinsk Psykologi, läggs
ut på föreningens hemsida och kan komma att publiceras i andra facktidskrifter samt presenteras i
professionella fora, t ex Medicinska Riksstämman.. Författarna kommer givetvis att erbjudas
medverka för att framföra sina texter vid sådana tillfällen.
Bidragen i word-format ska vara registrerade via föreningens hemsida www.sfmp.se senast den
1 november 2012
Ytterligare upplysningar fås genom info@sfmp.se . På www.sfmp.se finns också tidigare
skrivartävlingsresultat publicerade.
Välkommen med ditt bidrag!
Skrivarjuryn

17th International Balint Congress, Philadelphia 7-11 september 2011
th

Kongressreferat

från 17 International Balint Congress i Philadelpia 7-11 september 2011
Tema: The Heart of Patient-Centered Care
av Elsa Lena Ryding

Det var fortfarande sommarvarmt när vi anlände till Pennsylvania. Medföljande maken och jag
gick iväg för att hitta ett matställe och råkade genast på en serie planscher, som berättade om
William Penn. Denne engelske kväkare född 1644 etablerade en koloni med en för sin tid modern
konstitution, med jämförelsevis humana förhållanden för indianer och svarta invånare. Staden
hade stor politisk betydelse under 1700-talet. Här undertecknades oavhängighetsförklaringen för
Amerikas Förenta Stater 4 juli 1776. Stadens innevånare var märkbart stolta över dess historia. Vi
fick faktiskt en guidad tur i de äldre delarna med Philadelphia-bon Jeff Sternlieb, som tillsammans
med Don Nease var värd för kongressen. Vi fick se Independence Hall, Liberty Bell m.m.
Själva kongressen hade som tema “The Heart of Patient-Centered Care”. Den inleddes av vår
Henry Jablonski, som är president för International Balint Federation, och de lokala värdarna. Will
Miller inledningstalade över “Welcome the dragon – Opening the heart of the Balint”. Draken
symboliserade, som jag förstod det, det farofyllda men framför allt kraften i kreativa förändringar.
Balint får inte stelna till utan fortsätta utvecklas med patienternas bästa för ögonen. (alla
inledningstal och abstracts finns på www.balintinternational.com under fliken
Philadelphiakongressen)
En “fish-bowl Balint group” arbetade med oss alla som åskådare och med en efterföljande
diskussion. Därefter möttes vi första gången i våra olika små Balint-grupper. Fyra sessioner hann
vi med innan kongressen var slut. Jag deltog i en “vanlig” grupp med deltagare från ett antal olika
lander. Det var väldigt bra för mig som sällan har möjlighet att få synpunkter på egna svåra
patientfall. Men även ledargrupperna, där man presenterade sin Balintgrupp som patient, ska ha
fungerat väl. Det gör skillnad att delta i en kongress där man själv får arbeta på det här sättet, inte
bara lyssna och i bästa fall diskutera teorier och forsknings-resultat.
Dag 2 och 3 hölls nio utvalda föredrag, de flesta av män. Jag kommer särskilt ihåg John
Salinsky’s “Don Quixote, Sancho Panza and the medically unexplained symptoms”. John påminde
oss först, på sin vackra engelska, om handlingen i Cervantes roman. Don Quixote fick honom att
tänka på den psykosomatiska patienten, som ger sig ut på ett stridståg för att finna en förklaring
till sina skrämmande symptom – ibland viktigare med förklaring än bot. Som doktor kan man
förstå sin patient eftersom vi alla, särskilt när vi blir äldre, har en massa känningar i kroppen utan
att alltid förstå varför (kroppsempati). Stridståget kan innebära en hel del obehag som blodprover,
röngenundersökningar, i värsta fall kirugi, men patienten är stoisk som Don Quixote. Sancho är
skeptisk, precis som doktorn, men följer ändå med på resan. Han gör sitt bästa för att skydda Don
Quixote/den psykosomatiska patienten från alltför farliga upplevelser. Han lyckas delvis, och
hemligheten ligger förstås i relationen mellan de två.
Så hur gör vi när vår patient har, som vi tycker, obefogade idéer om sina symptom och krav på
åtgärder. John Salinsky’s förslag:

1. Odla kroppsempati – kom ihåg dina egna symtom
2. Bli en Sancho Panza! Följ med på resan och försök förstå patientens synvinkel, samtidigt
som du skyddar henne från skada
3. Driv en noggrann undersökning av kroppen parallellt med en psykologisk undersökning
4. Kontinuitet!
5. Gå med I en Balintgrupp!
Vi hörde också föredrag som belyste vikten av att avsluta vårt arbete inför flytt eller
pensionering på ett överlagt sätt. Vi betyder mer än vi tror för våra patienter, och de kan må bra av
att få säga adjö. Doktorn kan också må bra av att ta separationen på allvar. Hur man tar över en
Balintgrupp från en annan ledare, och hur man kan återuppliva en “döende” grupp förhandlades
också. Henry Jablonski berättade om erfarenheter hos en Balintgrupps medlemmar av att få gåvor
av patienter. Gåvan är en symbol för något som patienten behöver förmedla, inte alltid trevliga
saker…
Don Nease använde anknytningsteori för att motivera Balintarbete med hela läkarstationens
personal, för att göra mottagningen till ett “medical home” där man bättre kan förstå varför många
patienter, kanske hälften, har svårt med tilliten, t.ex. håller sig borta när de borde söka hjälp
(undvikande anknytnings-mönster) eller söker i otid (ambivalent anknytningsmönster).
Postersessionen blev stundtals intressant men stundtals långrandig, då en del författare försökte
hålla det föredrag som de inte fick. Ämnen var t.ex. arbete med läkarstudenter, samt om
Balintgrupper i nya sammanhang. Jeff Sternlieb hade drivit en grupp för rabbiner och präster i två
år, mycket uppskattat. Lauri Lovell-Simons och Leonie Sullivan hade ordnat en fish-bowl grupp
med 23 deltagare på en psykoanalytisk kongress i Kina. Min och Henrys poster var en första
rapport om ett projekt med ett års Balintgrupparbete med ST-läkare från flera olika specialiteter.
Mycket fokus kom att ligga på äldre kollegors svårigheter i patient-läkarrelationen – “Jag vill inte
bli cynisk och förstelnad som dom om 20 år!”.
Fjärde och sista kongressdagen hölls en paneldiskussion “Patientcentered care and Balint work
today: social and financial realities. Deltagare från åtta lander, däribland vår egen Dorte Kjeldman,
berättade om situationen i sina hemländer. Många har praktiska problem när resurser fattas. En
lång debatt med deltagande från auditoriet ledde inte till något som jag kan minnas efteråt… Alla
arbetar för att Balint ska utvecklas på ett seriöst sätt.
Till slut var det en njutning att få lyssna till tre studenter som läste sina vinnande uppsatser. De
hade fått Asconapriset i konkurrens med andra från olika länder. Att möta sin första patient, att stå
inför döden, att få kontakt med en människa med helt annorlunda förutsättningar än ens egna… de
hade upplevt och skrivit med ungdomligt intresse och inlevelse. Låt oss aldrig tappa vår
nyfikenhet på vad som kan hända i mötet med våra patienter och i våra Balintgrupper!

Welcome address on behalf of the International Balint Federation
av Henry Jablonski
Dear Balint friends,
On behalf of the International Balint Federation and all of us who have come here from all over
the world: Our warmest thanks to all the members of all the congress committees.
Dear Balint friends, now that expression has a special ring - has it not?– here in the City of
Brotherly Love: Philadelphia , Pennsylvania, the United States of America. I think it has a
particular bearing on Balint group work to think about the ideals and beliefs of this city and this
country. I do not think it is a coincidence that the first report ever on a Balint group of religious
community leaders of different faiths comes from this city, as we heard Jeff Sternlieb report on
two years ago in Brasov.
When you think about those days and particularly about the intolerance in Europe in the twothree centuries preceeding the Declaration of Independence – how radical were not the American
Constitutional ideas in support of every man´s right to his own thoughts and faith and his right to
shape his own destiny in pursuit of happiness. So many suppressed European minds found and
have continued to find a place over here to develop their communities and their creativity. The
democratic paradox is that such individualistic ideals can be safeguarded in the long run only if
there is also some kind of coherence among the individuals of a group/ and society as a whole.
It is nice to think that our Federation is an offspring of such a tradition insofar that Balint group
work aims at promoting the professionality of the individual in his or her own art. To effectuate
that goal we need some kind of basic coherence and some rituals.
The Balint approach is in contradistinction to teaching programmatic communication skills,
which I think to some degree and in some training phases can be complentary. But it can never
substitute the kind of individual professional dvelopment and maintainance that Balint group work
is offering.
Philadelphia, Pennsylvania, the United States of America …..
The little I know and have experienced of William Penn and the Quakers was brought back to my
mind coming here. At 17, I and a classmate friend made a first “Without-the-family”- trip abroad.
We found cheap and good lodging during our four weeks in London at Friends´ International
House at Byng Place in Bloomsbury. Only gradually did it dawn upon us that this was was a
Quaker´s centre, as we managed to interpret the meaning of the word “service” in the agenda of
the House, among the more worldly events important to teenagers (such as when meals were
served). I was struck by the kindness and integrity of the people there, and coming here has
revived those good memories from my youth. We were invited to join in at the morning service,
but a combination of the school boy´s desire to have a the long morning sleep of his summer
hollidays and only come down for breakfast at (or past) the last minute, combined with a very
tangible sense of insecurity kept me away in those days. I can still see the faces of some of the
community members looking at us. They were not offended, like other religious people I met in
other circumstances, and who wanted to force their convictions and rituals on me. Rather like,
“All right. There is an experience you might miss and that might be important to you. Though
maybe you are not mature enough for it.”
Today I look differently at small groups getting together and people speaking their hearts and
listening attentively and mindfully to each other.
Because that is what I came to understand was the very essence of the religious everyday ritual of
the Quakers at the Friends´ House. When we came down for breakfast we could see how the

morning service had affected them in a very humane way – they would be troubled,or glad,or
upset or sad or at times come up from the basement where the gatheering took place, and look
very relieved and happy. Their service was an intense group process! That was very noticeable
even for a 17 year old visitor.
So dear Balint Friends,the Balint movement does not seem as an entirely new invention. It seems
rather that we are part and carriers of a long tradition and that Balint group work is a special
application of ideas which have been out there for a long time. We too have our ideas, our goals
and our rituals. But these conditions are not fixed. We have to keep up an ongoing discussion,
share thoghts and feelings, and at times radically question what we are doing. That is the only way
Balint group work can stay vital and relevant. The American Balint Sciety has played and plays
an important part vitalising Balint work. There are many Balinters from “the old countries” who
have attended the Leadership Intensives and come back with new perspectives and inspiration.
The contributions to this effect during this conference will also offer new perspectives and
challenges as well as providing us with a living sense of coherence, all which we will be able to
reinvest in our daily Balint work back home.
Indeed, people need more of relatedness and personal concern in the heatlth care system to be
able to take command of their troubled lives rather than being subjected to disconnected medical
subspecialisation and standardised often long term even life long medications so intenselively
boosted by strictly commercial interests. . The need of an expanded GP/Family doctor based
medical service seems urgent and necessary for the physical and mental well being of people. .
Hospital doctors also need to adopt a more individualised and related approach for the sake of
many of their patients and also for themselves. This conference is a modest but yet a strong
support of all medical professionals who are striving in that direction.
So again, to our American Balint friends and hosts, thank you so much for everything you have
done for this congress.

-

The Doctor, Her Patients and the Gifts
the meaning of gifts as reflected in Balint group work as training with research
by Henry Jablonski, MD, M Sc, psychiatrist and psychoanalyst, Sweden

Abstract
An ongoing Balint group of experienced GPs discussed cases of gifts made to physicians,
including the story of the patient, of the doctor-patient relationship, the doctor’s feelings about the
gift and the deeper meaning or symbolic significance of the gift for the doctor-patient relationship.
The GPs concluded that “poisoned” gifts dominated their practices threatening their own mental
health and contributing to burn out, making gifts a worthy focus for discussion/study in a Balint
group. Such study can highlight important issues in daily GP practice and serve as a prestudy for
research on a larger scale, involving multiple Balint groups.
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Rikssymposium: Död och döende i sjukvården –
hur agerar vi och hur påverkas vi professionellt och privat?
Ur inledningen
av Henry Jablonski
Välkomna! På senare år har döendet och döden tilldragit sig professionell uppmärksamhet –
kliniskt och forskningsmässigt.
Mötet med döende och döda patienter och deras anhöriga är en angelägen och måhända av flera
skäl försummad fråga. Den berör många starkt och därför blir behovet av olika slags
”skyddsmekanismer” också förstärkt. Många kloka och känsliga kliniker i alla åldrar och kliniska
specialiteter brottas med dessa möten. Det vittnar bl a bidragen till Svensk Förening för Medicinsk
Psykologis 2010 års skrivartävling (se www.sfmp.se) om,
“Det väsentliga är att texten på ett angeläget sätt belyser vårdrelationer, praktiskt kliniska
situationer, etiska och kulturella frågeställningar inom vård och behandling i en tid, som ställer
krav på såväl omprövning och förändring som på att bevara det goda och konstruktiva i befintliga
former.”
Bland ett 50-tal bidrag var mötet med döda och döende människor och deras anhöriga ett
framträdande tema - essäer om personliga kliniska erfarenheter., igenkännbara för alla inom
professionen och högst relevanta för klinisk vardag. De här texterna blixtbelyser det kanske
alldeles självklara – men något vi tenderar att undvika – att det kliniska arbetet och mötena med
patienter och anhöriga alltid innebär att det professionella och det personliga rör vid varandra.
Deltagarna kommer under detta symposium höra ett par röster gestalta och diskutera var sin unik
erfarenhet av ett kliniskt möte. De representerar också skilda delar av ett kliniskt spektrum,
alltifrån palliativ medicin där döden och döendet utgör en stor del av klinisk vardag till andra
kollegor inom öppen och sluten vård, som så att säga mer tillfälligt kommer i kontakt med döendet
och döden. Genom att hospiceverksamhet och avancerad hemsjukvård utvecklats på senare år har
ju också detta lett till att kliniker - t o m inom de specialiteter som behandlar patienter med
mycket svåra och dödande sjukdomar - i allt mindre utsträckning kommer i kontakt med patienter
i det terminala stadiet av deras liv. en allt mindre erfarenhet av att följa sina patienter i
döendeprocessen.
För patienter och deras anhöriga kan denna vårdorganisatoriska splittring också ha återverkningar.
När ser de sig själva och när uppfattas de av vårdpersonal som döende? Litet tillspetsat: Tillåts
utrymme för tankar och känslor om död och döende före utskrivningen till palliativ vård? Och
omvänt: tillåts de att relatera till något annat än döden och döendet inom den palliativa sfären i
någon slags schematisk idé om att det svåra skall talas om och bearbetas? När vi förberett detta
symposium såväl obehaget att befatta sig med döende och död i den vanliga vården liksom
yrkesrisken inom den palliativa att trivialisera döende och död när de är ständigt närvarande i
den kliniska vardagen. I båda extremfallen utvecklar man någon slags medikaliserad rationalitet.
Vi vill betona vikten av att klinikern successivt bottnar i sig själv för att kunna möta sköra eller
svårt sjuka eller döende patienter och deras anhöriga på ett adekvat sätt. Det är något annat än –
och lika viktigt som - strävan efter perfektion och excellens som är den gängse ledstjärnan inom
vården.
Men det är här viktigt att betona att sjuksköterskor oftast har större erfarenhet och vana att vara
nära döende patienter. Läkare har på samma arbetsplats större möjligheter att skärma av och dra
sig undan. För god vård – särskilt av svårt sjuka och döende patienter – är det av yttersta vikt att
utveckla team-arbetet, så att alla i sina yrkesroller/funktioner och sina personliga resurser ”är på
banan”.

Ensam älva
av Sofia Trygg Lycke
Det är med sats jag öppnar dörren till sjukrum 9. Mina kollegor har berättat om vraket där inne. En
obehaglig människa full av avsky. Jag mobiliserar kraft. Inte bli upprörd. Behandla med respekt så
som jag försöker att göra med alla patienter.
Det första som händer är att hon vrålar: - vad i helvete vill ni nu då?
Jag svarar lite försynt att hon ska få sitt vätskedrivande. Hon har en infart till venen och jag börjar
ge läkemedlet i den. Hon stirrar på mig med elaka ögon och väser hemskheter hon önskar att jag
ska råka ut för. Jag känner mig illa till mods och skruvar lite på mig och får plötsligt syn på något i
ögonvrån.
Flickan sitter vid fotändan av sjuksängen, ett litet väsen nästan osynlig. Jag får anstränga mig för
att se henne tydligt trots att det är mitt på dagen. Oroliga, kloka, uråldriga ögon och samtidigt
naivt hoppfulla. Hon ser inte på någon men följer noga allt som händer runt hennes mor. Hon ser
igenom mig, förbi, hennes blick kan inte fångas, hon själv absorberar allt.
Tunna små vita händer hårt knäppta. Jag tror hon har jackan på sig.
Det känns konstigt, att hon är där, hon borde inte se det här. Hon sitter ensam vid fotändan hos sin
mor.
Hennes mor som snart tagit sitt sista förbannade andetag. Hennes mor som snart får lämna den här
djävla förbannade helvetesvärlden.
För det är så hon gormar där hon ligger i sjuksängen. Denna kvinna från samhällets botten.
Uppstigen ur underjorden. Alkisen, pundaren, tjackhoran, uteliggaren. Det finns inte något i
hennes språk som låter vackert. Det finns inte något på hennes sönderanvända kropp som är
välbevarat. Hon hatar. In i döden hatar hon allt och alla.
Och vid hennes sängkant sitter en älva, ett litet sagoväsen med hår långt till midjan färgat svart
som ebenholts, ögon som himlen en klar vinterdag, hy vit som mjölk och läppar röda som
smultron. Det sägs att hon är dotter till vraket i sängen. Jag har svårt att tro det är sant att något så
vackert kommit från henne. Det är svårt att ta in detta lilla väsen på 15 år. Hon bara finns där eller
inte. Hon tar ingen plats ingen luft. Hon sitter i en glaskupa ingen kommer igenom men hon kan
heller inte komma ut.
Kvinnan i sängen är jobbig. Hon gormar och det är nästan omöjligt att göra sitt jobb. Vi,
personalen får inte röra henne. Ge fan i mig era fittor vrålar hon.
Vi ska ta prover det är svårt eftersom hennes ådror är ärriga och hon är uttorkad. Hon spänner
ögonen i oss och väser att hon skulle göra det bättre själv. Vi är urusla. Värdelösa. Det finns
ingenting vi gör eller får göra bra för henne.
Hon hotar att bita oss eller klösa oss för att smitta ner oss djävlar med samma virus som hon själv
har.
Jag vill tvätta henne. Det är lättare att tvätta före döden än efter. Hennes händer är ingrodda och
hon luktar förfärligt. Hon väser att det är ta mej fan bättre på Hinseberg än här då jag försöker
tvätta av henne det värsta. Föraktfullt fortsätter hon sitt prat om att hon hatar oss att hon vet att
snart går vi av vårt pass och går hem till våra fina hem och gulliga små barn och snälla menlösa
män. Vi som har allt hon aldrig fick. Vi fattar ingenting om livet. Hennes röst är fylld av ångest.
Livet är skit och ingen har någonsin brytt sig! Skriker hon. Försök inte att låtsas att ni bryr er era
djävlar!
Vid hennes sängkant sitter en tyst liten älva. Vacker. Onåbar. Man kan se henne om man
anstränger sig men det är konstigt att man ideligen glömmer bort att hon finns där.
Kall tyst ensamhet omfamnar den lilla älvan.

Hennes mor tar ingen notis om att hon är där. Hon svär och slåss så kissekatetrar och droppslangar
far och flyger. Hon försöker borra sina svarta smutsiga naglar i vårt hull. Hon hatar ögonen glöder.
Det illa rödfärgade håret är så skitigt att det står åt alla håll. Hon är mager, jag blir förvånad över
kraften i hennes händer. Helst vill hon bara vara ifred. Lämna mig ifred era parasiter! Skriker hon.
Men vi gör inte det. Vi ger medicin fast hon inte vill vi ger dropp fast hon vill dö. Hon vill inte dö
lugnt. Hon vill ingenting.
Vid hennes sängkant sitter en älva med stora ögon som alla glömmer bort för hon är nästan
osynlig, det har hon övat på så länge, det kan hon så väl.
När kvinnan slutat svära för gott ser jag mig om efter älvan. Jag hade försökt att hålla hennes
hand. Säga något tröstade, frågat om det finns någon jag kunde ringa. Försökt känna av vad hon
känner. Inget har lyckats. Hon stöter ifrån med en kraft som gör att jag inte försöker göra om det.
Känslan är för kraftfull. Nu är hennes ansikte än mer slutet. Glaskupan okrossad. Hoppet dött. Hon
ser på sin mor. Tyst står hon där.
Tyst öppnar hon sen den stängda dörren. Jag ser efter henne då hon lämnar sjuksalen med rak
spänd rygg. Korridoren är öde. Hennes steg ekar av klackarna. Hennes mor har just dött och
samtidigt önskan, hoppet. Hoppet att hennes mor en dag ska sluta dricka och genom ett mirakel bli
den kärleksfulla mor hon så barnsligt och förtvivlat önskat.
Nu ser hon ser sig inte om. Nu är världen osynlig för henne.
Lilla ensamma älva. Jag hade velat komma in till dig i glaskupan men jag klarade inte lyfta av
locket. Jag hoppas du träffar någon som kan.

Mitt i vardagen, eller När är livet mest värt?
av Åke Åkesson
En helt vanlig arbetsvecka. Jag tar emot mellan femton och tjugo patienter varje dag, drygt
hälften akuta besök. På onsdagen hade jag barnavårdscentral på förmiddagen. Fortfarande tycker
jag att det är underbart med barnen. Att försöka nå kontakt, förtroende, för att sedan få göra de
nödvändiga undersökningarna. Att se de trygga barnen, och de otrygga. Spegelbilder av
föräldrarna ibland, men inte alls alltid. Och så mammorna, de yngsta 18-19 år, nyss, eller ibland
fortfarande barn själva.
På torsdagen dog en gammal man, som varit min patient, i hemmet och jag fick köra dit för att
”konstatera dödsfallet”. Jag kände mig alltid som inkräktare, felplacerad, när jag kom till huset
där ambulansen stod utanför, där de skickliga ambulansmännen, eller ibland kvinnorna, som
omedelbart sett att människan var död, och eventuella anhöriga som i förvåning och ängslan ringt
efter ambulansen nu väntade på mitt slutliga ställningstagande, konstaterandet av dödsfallet. Jag
hade dessbättre aldrig varit med om att hitta livstecken vid någon sådan utflykt. Hos den här
mannen fanns inga anhöriga. Han hade varit änkeman länge, hans barn, barnbarn och
barnbarnsbarn var spridda över landet. Han låg böjd över köksbordet där kaffekoppen spillts ut.
Han var så stel och kall att det inte var aktuellt att leta efter puls eller att kontrollera pupiller och
hjärtljud. Det knackade på dörren, begravningsentreprenören kom in och undrade om allt var i sin
ordning. Om det var det, det vill säga om jag var beredd att skriva dödsbevis utan obduktion, så
kunde man ta Karl direkt till bårhuset. Döda människor får inte åka ambulans. Så är det. Jag satt
kvar en liten stund vid köksbordet med min hand om Karls kalla handled. Försökte minnas när jag
såg honom senast i livet och kom fram till att det nog bara var några veckor sedan. Utövade också
en ritual jag använt sedan många år, att på något sätt etablera en sista kontakt med den kropp som
livet just lämnat. Eller kanske med det liv som måste ha tagit vägen någon annanstans.

Jo så var det. Årskontroll för hjärtsvikt och höftvärk. Men Karl hade inte velat byta höftvärken
mot en titanprotes. ”Jag sover ju gott” hade han sagt. ”Jag har snart gått färdigt.”
Och nu hade han det. Gått färdigt. Jag skrev dödsbevis och bårhusbesked och kryssade i rätt rutor
så att Karl skulle kunna begravas utan ytterligare undersökningar.
På fredagen var det roligaste ett tidigt hembesök på östra Öland hos en gammal dam med cancer
och besvärliga smärtor som ytterst ogärna lämnade sitt kök och sitt rum med oändlig utsikt över
havet. Där hade hon bott hela sitt liv och där skulle hon förhoppningsvis få somna in. Men ännu
var det inte dags. Som vanligt doftade det kaffe. Som vanligt hade jag inte tid med kaffe och som
vanligt struntade jag i det och drack ändå. Kaffe kan som inte så mycket annat skapa en sorts
jämlik gemenskap oavsett andra förtecken. Skulle tro att det i vissa kretsar är precis likadant med
brännvin, jag vet inte säkert. Men kaffet banade vägen för frågorna om nattsömn, vilovärk,
gångsträcka och illamående. Anna hade inte sovit på två nätter på grund av värken från den del av
ryggraden som tryckts ihop för att den var sönderfrätt av metastaserna, dottersvulsterna från en för
fem år sedan opererad bröstcancer. Fram till nu hade hon absolut inte velat ha något starkare, men
nu bad hon om bättre hjälp än de tabletter som hittills fungerat. Vi kom överens om att börja med
en långvärkande morfintablett att ta morgon och kväll samt en kortvärkande att komplettera med
vid behov.
Flera outtalade frågor hängde i luften, samtidigs som jag som så ofta inte var säker på vem
som hängt dem där, jag eller patienten. Många vet, många vill inte veta men de flesta vill hoppas.
Och måste få hoppas. Det finns nästan ingen sjukdom som inte någon överlevt med, åtminstone
längre tid än förväntat, men när Anna sa; - Tror doktorn att det är någon idé att jag ber barnen
komma till midsommar som vanligt” var det svårt att veta vad frågan egentligen betydde. Ville
Anna ha en prognos på 5 månaders överlevnad eller ville hon höra mig säga att hon kunde leva
länge än? Min erfarenhet hjälpte inte för att säkert kunna ge sanningsenliga svar på frågor som
ingen annan heller kunde svara på. Samtidigt visste jag att varje ord jag nu sade skulle vägas på
guldvåg och analyseras, kanske inte bara idag utan många dagar framåt. -- Det är klart att Anna
ska bjuda ner barnen! Om du är för krasslig för att stå för allt så får de väl hjälpa till!
Tror doktorn det? Att jag lever så länge? Skärpt frågeställning. Mindre spelrum. Ingen extra
betänketid. Jag lade handen över Annas handled, nästan som vid mina avsked av de redan döda
patienterna, såg på henne och sa, precis som det var; ”Jag vet inte Anna. Jag tror det, men jag vet
inte!”
-Vad händer. Hur går det till när man har denna sjukdomen och dör?
Anhöriga frågade oftare så än patienterna själva. Och här var isen hur tunn som helst. Så det fick
bli en modifierad sanning;
-Man somnar oftast bara in. När kroppen inte lägre orkar stå emot sjukdomen.
-Så det brukar inte vara särskilt smärtsamt?
-Det brukar inte vara smärtsamt alls. Det finns så många bra smärtlindrande mediciner och jag
lovar att Anna ska få tillräckligt av dem.
Jag lovade mig själv att redan samma dag be distriktssköterskorna att börja titta in till Anna tre
dagar i veckan för att kontrollera att medicineringen fungerade när de körde förbi på östersidan.
Det var de som nu bett att jag skulle åka hem till Anna.
Ja, tack då doktorn. Det var väl allt tror jag!
Tack Anna, och tack för gott kaffe.
Så han vill inte ha en kopp till då?
Nej nu måste jag tillbaka till vårdcentralen.
Ja, det är många som förstås väntar. Ja, tack då, och adjö.
Medan jag körde milen tillbaka till Mörbylånga och vårdcentralen tänkte jag på Anna, hennes
liv som börjat på sydöstra Öland och som skulle sluta där vid tid som ingen av oss visste. Hade jag
hjälpt henne så bra jag kunnat? Hade jag gett lagom hopp, utan att luras?

Resten av förmiddagen gick fort med några halsflussar, ett armbrott, några slitna knän och så
två blodtryckskontroller. Det ena blodtrycket var visserligen alldeles för högt, men den fulla
medicinpotentalen var långt från färdigutnyttjad. Jag låg efter med provsvarskontrollen så det
blev som vanligt en snabblunch på tjugo minuter innan jag började förbereda telefontiderna
klockan 13 då fem patienter ville ha besked om allt från röntgensvar till blodvärden. Precis när jag
skulle ringa upp den femte och sista patienten ringde det i min in-telefon i stället. Det var syster
Maria som ringde hemifrån Anna. Hon hade hämtat ut Annas nya mediciner och åkt dit för att hon
skulle få smärtlindring redan idag. När hon kom dit, alldeles nyss, låg Anna död på golvet i sitt
sovrum. Hon låg framstupa, som om hon halkat på kanten till den tjocka ryamattan hon hade
framför sängen. Maria var rutinerad.
Du behöver inte komma hit, du har ju delegerat rätten att konstatera dödsfallet på henne redan
i januari. Kan bårbilen köra förbi vårdcentralen och hämta bårhusmeddelandet?
Visst kunde den det. Jag fick några minuter på mig att fundera över om jag med rent samvete
kunde kryssa i nej-rutan på frågan om det fanns anledning att misstänka ett icke naturligt dödsfall
och om jag ansåg att obduktion var nödvändig för att fastställa dödsorsaken. Jag funderade en
stund över Annas och mitt samtal i morse. Jag hoppades innerligt att jag inte haft så mycket fel, att
Annas död åtminstone varit i närheten av att bara somna in.
Vet du vem som är närmast anhörig?
Det är döttrarna i Stockholm och deras familjer. Fråga Carin, hon vet vad de heter.
Det visste Marias kollega Carin mycket riktigt och en stund senare, sedan jag konstaterat att
jag å ena sidan inte alls visste varför Anna dött just nu men att hon å andra sidan hade metastaser
både i hjärna och skelett och att jag utan betänkligheter kunde utfärda dödsbevis utan obduktion
ringde jag upp Annas yngsta dotter som faktiskt svarade redan efter tre signaler.
Goddag, det är Peter Persson, distriktsläkare i Mörbylånga.
Ja, god dag, det har väl inte hänt mamma något? Hon ringde i morse och bad oss komma till
midsommar som vanligt. Hon var så glad över att du varit där och sagt att hon nog skulle krya på
sig.
Tyvärr måste jag berätta att din mamma just har dött. Syster Maria åkte hem till henne för att
ge ny medicin och då låg hon död på mattan i sitt sovrum.
Men hon lät ju så pigg nyss. Vad har hänt? Hon måste ju ha fått någon annan sjukdom. Och
varför sade du till henne att hon skulle bli frisk? Rösten närmade sig raskt gråt som bara lite
fördröjdes av ilskan.
Jag är ledsen, men riktigt så sa jag inte. Men ni barn var väldigt viktiga för Anna och när hon
frågade om hon kunde be er komma som vanligt till midsommar så kunde jag faktiskt inte säga
något annat än att hon kunde det.
Nu kom gråten, först några snyftningar, sedan i en flod. Jag väntade en stund i luren, innan jag
försiktigt frågade:
Kommer det helt oväntat för er?
Nej, egentligen har vi ju väntat detta men när mamma ringde i morse och var så glad så tänkte
jag att någon av medicinerna hade hjälpt lite bättre. Men hur dog hon? Behövde hon plågas?
Jag tror inte det. Hon hade haft mer ont från ryggen de senaste dagarna och det var egentligen
därför jag var där på morgonen. Jag tror att hjärtat bara stannat och hon var död innan hon låg på
golvet.
Men då måste mamma obduceras. Både min syster och jag går på bröstkontroller och vi måste
ju veta om det är något som kan drabba oss.
Det var inte rätt läge att börja diskutera den haltande logiken utan jag försökte försiktigt fråga
om dottern kunde meddela sin syster och återkomma om de var överens om obduktion. Redan tio
minuter senare ringde en som väl var lugn och samlad syster upp och meddelade att man absolut
ville veta vad mamma dött av. ”Det kunde ju vara en felaktig medicin, det var ju så vanligt nu för
tiden att gamla människor hade alldeles för mycket mediciner.”

Jag ringde upp begravningsentreprenören som redan var hemma hos Anna och meddelade att
det skulle bli obduktion. Sedan skrev jag remissen som behövdes för att den skulle ske och gick
och hämtade in eftermiddagens första patient som nu fått vänta en halvtimme.
Josefin, 33 år. Ensamstående med en treåring på dagis. Aldrig sökt vård i hela sitt liv, på sjukhus
bara för födandet. Vacker på ett skyggt sätt. Finlemmad. Mörk, bleka gråblå ögon med en
kvardröjande blick. Lågmäld men med en beslutsamhet att nu tala med en läkare. Som kunde ha
blivit vem som helst, men blev jag.
Igår hade hon lämnat dottern hos sina föräldrar. Klockan 4 på morgonen hade hon tagit bilen
till toppen av Ölandsbron, gått ur bilen och gått fram till det inte särskilt höga räcket. Det hade
känts ovanligt bra. Slutgiltigt. Ett eget beslut. Ett bra beslut. Högtalarrösten hade överraskat
henne.
– Men lilla flicka, vad håller du på med? Förmodligen var det just det anslaget av
larmoperatören som skötte bevakningen av TV-länken från bron som fick henne att vakna upp.
”Lilla flicka”! Hon var minsann igen liten flicka. Hon förklarade raskt för högtalarrösten att hon
bara velat se hur högt det egentligen var överst på bron, satte sig i bilen och körde raskt över till
Kalmar där hon vände, körde tillbaka och ringde sin vårdcentral.
Josefin hade alltid varit nedstämd, melankolisk eller ”låg”. Aldrig upplevd lycka, aldrig vaknat
med ett stort leende över en ny dag. Arbetade som högstadielärare.
– Har du aldrig varit glad, lycklig?
– Kanske någon gång under studieåren i Lund, kanske. Nej förresten inte lycklig, mera
tillfreds.
– Men när du fick ditt barn, eller när det blev till?
– Nej, det var inte meningen, mer ett försök kanske.
– Sover du gott? (Detta är en standardfråga för att bedöma graden av depression, en klassiskt
deprimerad människa vaknar tidigt eller mycket tidigt, andra somnar aldrig.)
– Ja, jag är så trött på livet när det är kväll att jag somnar direkt och sover tills jag måste stiga
upp.
– Har du syskon, hur mår dom?
– Ja, två systrar, dom är normala. Min lillasyster har sagt åt mig att söka hjälp, de senaste 5
åren eller så.
– Någon i din släkt som varit nedstämd eller deprimerad?
– Nej, ingen som jag känner till. Jag är inte deprimerad, jag är, jag är nog melankolisk. Det är
därför jag inte har sökt läkare förut. Jag tänker att en del människor är lyckliga, andra är glada,
några är som jag.
– Har du funderat på att ta livet av dig tidigare?
– Inte aktivt. Jag brukar ligga en stund på morgonen och tänka att om andningen var en aktiv
handling så skulle jag låta bli. Att det skulle kännas skönt. Så är nästan alla morgnar.
Ett gungfly har jag att gå ut i när jag sitter mitt emot denna ensamma melankoliska flicka. Det som
alltid kommer först i en situation som denna är viljan att hjälpa. Blir den för stark
finns risken att bli oprofessionell. Att inte hålla mig till mitt yrke och ”vetenskap och
beprövad erfarenhet”.
Blir viljan att hjälpa för svag finns risken att bli ”överprofessionell” och säga till Josefin det
som hon kanske räknar med att få höra men möjligen inte hoppas på;
– Detta är helt normalt Josefin. Alla människor är inte så lyckliga, och många låtsas bara. Du
är som du är och det får du nog leva med. Odla dina intressen, byt arbetsplats, skaffa nya vänner,
njut av ditt barn, börja med Chi-Gong och var närvarande i nuet.
Vad ska jag göra som vanlig distriktsläkare, allmänläkare, basen i vården? Be om hjälp kan vi
alltid göra, det kallas att remittera. Remittera kan man göra för att hjälpa eller för att bli av med
patienten. Här skulle det nog vara mest det senare. En remiss till psykiatriska kliniken på Josefin

skulle troligen resultera i en tid till en av de yngsta oerfarna läkarna som beroende på läggning
skulle välja förhållningssätt och behandlingsmetod. Men det skulle ta tid, lång tid. Psykiatrin är
överbelamrad med tyngre problem än människors brist på glädje och lycka. Efter en lång väntetid
är det inte heller säkert att Josefin skulle gå dit. Dagens tid har hon fått av en lyhörd sköterska som
talade med henne i morse. Och på något sätt uppfattade att det var idag eller aldrig. Och så fick
Josefin komma idag. Och gjorde det. En akut remiss till psyk leder garanterat till en färsk ATläkare. Akutverksamhet befattar inte de erfarnare psykiatrerna sig med. Så, flera oprofessionella
varianter fladdrar genom huvudet. Berätta för henne hur vacker och attraktiv hon är. Ge henne en
riktigt lång varm kram, hålla om den späda kroppen och ge värme, styrka och framtidstro. Båda
varianterna klara fall för ansvarsnämnden.
Jag får lite hjälp på traven,
– Jag har tyckt att det känns fel att äta mediciner när jag inte är sjuk.
Då bestämmer jag mig. Försöker förklara hur jag tror att det är. Ritar ett streck för ”normal
sinnesstämning”. Sedan en kurva upp och ner, ibland under, ibland över linjen. Ett vanligt liv.
Ibland riktigt roligt, kanske lyckligt, ibland lågt, ledsamt eller till och med eländigt. Många ser ut
så. En del är nästan alltid på övre sidan. Några av oss är alltid högt över. En del av dem kallar vi
maniska och ger medicin för att få dem att närma sig normalkurvan. Andra är som du Josefin,
ligger alltid, eller nästan alltid under. Våra moderna antidepressiva mediciner, ja det är de som
brukar kallas lyckopiller, men jag gillar inte det uttrycket, det låter mer som extasy eller så, våra
antidepressiva mediciner höjer i bästa fall upp dig till en normal svängning upp och ner omkring
normalnivån.
Svängningarna hör till ett normalt liv om de inte blir för stora.
Vi enas om att Josefin ska göra ett försök. ½ tablett på morgonen första veckan, sedan en hel.
Om hon inte märkt någon förändring efter 4 veckor öka till 1,5. Om ingen effekt efter ytterligare 2
veckor 2 tabletter.
– Ta hjälp av din syster att bedöma effekten också, det är ganska vanligt att anhöriga märker
positiva förändringar bättre än man själv. Och sluta INTE med medicinen om eller bara för att du
blir bättre.
Jag lovar Josefin att ringa upp, kl 08.30 om två veckor, och noterar tiden i kalendern. Det är
för tidigt för att våga hoppas på någon större förändring då, men jag vill försäkra mig om att hon
tar sina tabletter och att det går bra. Hon lovar mig att inte försöka ta livet av sig utan att ringa mig
först. Det låter kanske naivt, godtroget, men fungerar på rätt patienter. Jag kände mig säker på att
det skulle fungera här.
Jag är förstås nyfiken på vad som ska hända. Och hoppfull. Tänk om jag får uppleva glädje i
Josefins röst Tänk om hon berättar att livet blivit bättre. Jag väntar och hoppas.
Josefin var uppsatt på 30 minuter och tog 45. Fick rättare sagt. Så nästa patient som vill bli av
med två födelsemärken har redan suttit en halvtimme och är irriterad.
Varför har ni tider om ni inte håller dem. Jag har minsann hört hur ni dricker kaffe.
Jag avstår från att gå i svaromål eller försöka berätta om min dag så långt. I stället ber jag om
ursäkt för väntetiden, bedövar snabbt de två godartade men illasittande födelsemärkena, skär bort,
syr ihop med tre stygn på varje och stoppar de små hudbitarna i varsitt glasrör för vidare
undersökning för att utesluta att de skulle ha kunnat ställa till något allvarligt. Som väl var hade en
omtänksam sjuksköterska gett mig 45 minuter för denna operation som gick på 12, så nu låg jag
bättre till. Men när jag kom tillbaka in till mitt skrivbord och datorskärmen för att se vem nästa
patient var blev det alldeles tomt i huvudet. Jag tänkte på absolut ingenting. Visste inget framåt
eller bakåt. En annan och troligen inte så hälsosam form av Här & Nu. Plötsligt kom en tanke fram
ur mitt inre mörker. Tänk om Anna hunnit få morfinet och tagit för mycket. Nu hade hon ju inte
det, men tänk om. Vad skulle det ha stått i obduktionsrapporten? Vad skulle döttrarna ha sagt?

Rikssymposium: Professionell identitetsutveckling hos blivande och unga
läkare – beröring och avgränsning; inlevelse och sammanblandning; saklighet och stumhet
i samarbete med SLS Kandidatförening
Ur Läkartidningen om symposiet
”Skrivartävling utvecklar unga läkare”
Miki Agerberg
Vartannat år ordnar Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi en skrivartävling
för medicinstudenter och AT-läkare. Berättelsen ska handla om en klinisk erfarenhet
som haft personlig eller professionell betydelse.
Oskar Lundgren, AT-läkare i Linköping, läste upp ett avsnitt av sin berättelse vid ett
symposium på den medicinska riksstämman på torsdagen. ”Sådana här berättelser är
bra utgångspunkter för diskussion bland kollegor”, sade han.” Men jag har också
märkt att själva skrivarprocessen är utvecklande”. Oskar Lundgrens berättelse har
rubriken »En dumpad missbrukare« och handlar om hans första nattpass som
kirurgjour. In kommer en ung man med kramper och buksmärtor; man vet att han är
amfetaminmissbrukare och att han blivit »dumpad« från ett sjukhus i en annan stad.
Kanske var han också på väg att utveckla ett opiatberoende.
Berättelsen vindlar mellan undersökning, läkemedelsbehandling och konsultation
med kollega, tills patienten får det starka smärtstillande medel han önskade redan
från början. Men var det rätt?
” På ett ytligt plan kändes det fint”, sade Oskar Lundgren. ”Men under ytan kände
jag att jag hade misslyckats. Jag kände mig som en stor bluff.” I diskussionen på
symposiet fick han stöd av en äldre kollega. Det engagemang han satsat på patienten
kan ge utdelning senare, för att ta itu med missbruket, menade han.
Ytterligare två berättelser lästes upp och diskuterades på symposiet. Även de
handlade om svåra och betydelsefulla situationer. En från en AT-läkare som
tjänstgör på psykakuten, och det kommer in en patient efter ett självmordsförsök, där
patienten visar sig vara en äldre kollega. Och en från en AT-läkare som börjar på en
vårdcentral och får en patient som vant sig vid att få alldeles för höga doser av
smärtstillande läkemedel utskrivna.
”Sådana här berättelser är bra utgångspunkter för professionell diskussion,” säger
Henry Jablonski, psykiater i Stockholm och moderator för symposiet: ”Det handlar
om processer som formar den unga läkarens identitet,” säger han. ”Vissa av dem är
generaliserbara, vissa är individuella, men båda slagen är intressanta.”
En annan form för att diskutera svårhanterliga yrkeserfarenheter är i så kallade
Balintgrupper. Det är en grupp kollegor som träffas regelbundet under lång tid och

öppet diskuterar olika professionella problem. Utgångspunkten är där deltagarnas
muntliga berättelser. Psykologen Juanita Forssell har under nio år lett Balintgrupper
för alla AT-läkare på sjukhuset i Halmstad. Vanliga teman som brukar komma upp
är bland annat att vara underordnad eller osäker, maktlöshet inför döden och att bli
ledsen och gråta på jobbet.
” Något som ofta kommer upp är också att känna sig sviken av kollegor, till exempel
bakjourer som inte finns tillgängliga, ” säger Juanita Forssell.

Inledning
av David Svaninger
"Professionell identitetsutveckling hos blivande och unga läkare - beröring och avgränsning;
inlevelse och sammanblandning; saklighet och stumhet. ” Detta är måhända en något pretentiös
titel, men en titel som vi tror kommer att bli tydlig och få sin förklaring under symposiet. Ett
symposium med, vad vi hoppas, ett annorlunda och interaktivt anslag.
Läkarutbildningen syftar till att på något sätt göra den blivande läkaren förberedd inför en
kommande karriär - vetenskapligt såväl som professionellt. Men vad händer egentligen med den
unga blivande läkaren när verkligheten kommer nära, när sidan 437 i Stryer inte längre går att
applicera på det jag ser framför mig? Vad händer när denne ska hantera inte bara ett
komplext sjukdomsmönster, utan också en levande männsiska som tolkar sin sjukdom och sin
situation utifrån sina levnadsvanor och sin kontext, samtidigt som den blivande läkaren gör det
samma, utifrån sin kunskap och sin bakgrund och sammanhang.
Läkaryrkets komplexitet kan nog inte överskattas och varje patientmöte är ett äventyr i människan,
på gott och ont. Vad händer då i den unga läkaren? Vad präglar den första tiden? Hur formas
läkaren till den den är och blir? Vilka situationer hamnar den i - och bör den överhuvudtaget
hamna där? När sker identifikationen som läkare, dvs när ÄR den utbildade läkare och inte längre
blivande dito? Vilka läkare skapas idag - vilka vill vi skapa? Vad ser de kring sig och vad kommer
det ur detta? Någonstans handlar det trots allt om att rädda liv - på riktigt - men till vilket pris?
Riskerar de att själva gå under i önskan om att rädda andra? Ambitionen finns, men bibehålls den?
Tystas glädjen och nyfikenheten i verkligenhetens kranka blekhet? Kan man hindra den blivande
läkaren från att bli kall och hård för att överleva kraven på ekonomi, hastighet och
"onödiga" inläggningar?
Funderingar som kanske på något sätt kan belysas genom de texter som snart ska höras, skrivna av
unga läkare på väg ut i en verklighet de inte känner. Där de belyser, kanske vardagliga händelser,
men som på något sätt präglat eller i alla fall påverkat den verklighet de bär.

Läkarrockar och patientskjortor
av Adina Welander
Larmet tjuter. Jag ser upp mot larmklockan på den beiga väggen, där jag i röda bokstäver läser
”ambulansentré”. Ännu en patient på väg in för läkarbedömning, denna råa novembernatt. Jag har
nyligen tagit läkarexamen, och har sedan en tid tillbaka arbetat som jourläkare på länets
psykiatriska akutmottagning. Här har jag spenderat mången natt, allt som oftast utan längre turer
till det lilla jourrum där en säng står bäddad för den lycklige jourläkare som kanske får möjlighet
till en kort lur. När jag blivit vanare vid sirenerna, ångesten, tumultet, de nattsvarta

vanföreställningarna, de trytande livsviljorna och den maniska överlyckan, då kommer jag lära
mig att kunna somna där, som på kommando, när tillfälle ges. Men än så länge ter det sig
omöjligt.
Jag får muntlig rapport av en mottagande sjuksköterska.
Patienten är en fyrtiofemårig kvinna som inkommer med ambulans alltsedan maken larmat 112.
Detta efter att frun suicidhotat per mobiltelefon. Polis fann henne sovande i en Volvo S40,
parkerad i en skogsglänta inte långt ifrån parets gemensamma hem. Från avgasröret satt en slang
fasttejpad, vars långa ormliknande skepnad slingrade sig in genom en glipa i fönstret. Bilen stod
på tomkörning, patienten vaknade till då polis nådde platsen. Hon var cirkulatoriskt stabil i
ambulans under resan till sjukhus. Tröttheten, uppgav hon, berodde på två Nitrazepam nedsköljda
med litet rödvin ur en tetra på parkeringsplatsen. Alla vitalparametrar utan anmärkning, normal
hudfärg, pulsen 70 slag per minut, normalt blodtryck. Hon blåser 0.5 promille på alkomätaren,
urinprovet är positivt för substanserna i sömpillren men inget annat, hon är trött men väckbar.
Ingen känd kroppslig eller psykisk sjukdom. Jobbar till vardags som akutläkare.
Så var rapporten slut. Jag går in i undersökningsrummet och möts av en magerlagd, blonderad
kvinnas trötta blick. Hon är vaken, har ett välvårdat yttre, ser vältränad ut. Jag känner igen henne,
men hon känner inte igen mig. Vi är så många, kandidaterna som passerar förbi
Stockholmssjukhusens kliniker, med stetoskopen och ivern i högsta hugg. Vi rusar efter
läkarexamen som greyhounds efter den mekaniska ekorren, vi anar ett ljus i slutet av tunneln och
vi förstorar det, längtar efter det, och, efter 5 och ett halvt långa år, är vi äntligen där. Här.
Jag är inte orolig. Inte för stunden. Efter införandet av moderna katalysatorer är det i princip
omöjligt att gasa ihjäl sig på bilavgaser. Kvinnan körde en Volvo S40, ett trevligt val förvisso –
kroppsligen kommer hon att klara sig bra. Blodgasen är normal, neurologiskt status också. Två
sömnpiller och vin är förvisso inget att rekommendera, men inte heller något som höjer min egen
puls för stunden.
Vi talar länge. Till en början är hon motvillig, tycks bagatellisera det som hänt, vill gå hem.
Huruvida hon kvarstannar frivilligt, till slut, eller enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, minns
jag knappt. Hon trodde att hon skulle dö. Under samtalets första hälft berättar hon det hon tror att
jag vill höra. ”Vi hade bråkat, jag ville skrämma honom, jag tänkte att han skulle bli rädd att
förlora mig”. När hon börjar förstå att jag, trots min ringa erfarenhet och nattens senare timme,
inte har bråttom, inte nöjer mig med de enkla svaren, ändrar samtalet karaktär. Hon trodde att det
skulle gå, att den som rullar skulle rulla henne in i intigheten. Och hon hoppades det. Det finns
enligt hennes mening ingen anledning till liv, ingen längtan till fortsatt leverne, ingen glöd. I
hennes ansikte läser jag depressionens uttalade former. Hon hatar sig själv. ”En ung man dog”,
berättar hon. ”En man dog, det var jag som var jour, det var mitt fel”. Hon förtjänar inte att leva,
menar hon. Inte efter detta svek. Mot sig själv, mot kunskapen, mot patienten, mot yrkesrollen.
Hon svek den, och den svek henne. Plötsligt fanns kollegorna inte där och hon stod ensam.
Kanske har hon gjort fel på riktigt, den mänskliga faktorn som tenderar nästla sig in i de mest
triviala av beslut. Kanske är det ett symptom i sig, en depressiv vanföreställning. Jag anar flera;
mannens ständiga otroheter, systerns återkommande kritik mot patientens livsval och ambition,
kollegorna som säkert ser ner på henne, längtan efter barn som inte har blivit till och den bittra
övertygelsen om att deras frånvaro är hennes fel. Vad som är riktigt och sant, och vad som är
nattsvarta föreställningar projicerade mot hennes sinnes dukar, får jag inte veta.

Hon har sovit dåligt, berättar hon. Därför har hon skrivit ut nitrazepam till sig själv, för att
sömnoptimera. Duktig doktor- läk dig själv! Men det funkar sådär. Hon vaknar om nätterna, gång
på gång. Eller på dagarna, om hon jobbat natt. Det gör hon ofta. Det förväntas av en barnlös
kvinna på en stor akutmottagning, att man ställer upp. Ibland går hon av passen och inser att hon
inte ätit på nästan 12 timmar. Och då är hon så hungrig att aptiten nästan tagit slut. Det har också
blivit svårare att koncentrera sig, berättar hon. Inte så konstigt kanske, med den ät- och sovklocka
som hon nu bär under skalet. Hon glömmer namn, att skriva in recept, orkar inte läsa tidningarna i
lunchrummet. Orkar inte ha sex med sin man, har ingen lust, vill inte. Vill ingenting. Vill inte
prata mer med mig.
När morgonen kommer går jag hem. Hon stannar kvar.
Man tror att man inte kan drabbas, att kroppen är säker på ”den andra sidan”, att den vita rocken
skyddar mot diagnoser, åtgärdskoder och konsekvenser. Psyket. Tankarna och känslorna,
verkligheten, hjärnans alla funktioner- de är de allra mest heliga. Det är hjärnan, detta vackra
organ, som tagit oss dit vi är! Som jobbat i många långa timmar för att vi skulle kunna lära oss allt
om kroppen, om hur den fungerar när den är frisk och när den är sjuk, och hur vi kan manipulera
och läka den. Ledsna, det kan vi väl vara, det är mänskligt. Och visst kan vi erkänna depressionen
som en konsekvens av obalans i koncentrationerna av olika neurotransmittorsubstanser. Men den
drabbar inte oss.
I egenskap av jourläkare inom psykiatrin talar jag ofta med patienterna om vikten av att sova
regelbundet, att äta regelbundet, att ta hand om sig själv för att skydda sig mot psykiskt
illamående. Men lever jag efter det jag lär? Knappast. Jag äter när jag hinner, sover när jag hinner,
lever när jag hinner. Man väljer sitt liv och jag har valt mitt, liksom kvinnan jag mötte den natten
på länsakuten, har valt sitt. Jag kanske är immun mot konsekvenserna? Eller så skaffar jag helt
enkelt en Corvette från 70-talet. Förlåt. Inget att skämta om. Det är verkligen inte roligt.
Jag tänker ofta på patienten jag hade den där journatten, akutläkaren som försökte ta livet av sig
och misslyckades, hur besviken hon verkade. Det är ingen ovanlig situation, en deprimerad
människa som försöker sluta leva, jag har sett dem förr, kommer att träffa dem igen, och minns
dem alla på något sätt. Men denna kvinna gjorde ett ovanligt stort intryck på mig. Vi skulle kunna
vara densamma, bortsett från åldersskillnaden och hennes vita patienttröja, min vita läkarrock.
Ambitiösa, duktiga, drivna. Vana vid att vara till lags och att räcka till, prestera. Ändå på så olika
platser, ändå jag som tog hand om henne, dikterade en journal, ordnade en plats på
akutavdelningen. Promenerade hemåt. Njöt av solskenet. Åt frukost på mitt favoritcafé innan jag
gick hem och lade mig under täcket.
Läkaryrket är inte riskfritt. Jag har lärt mig det, jag har sett det. Vi kan läka oss själva, vi gör det
ibland, det går sådär. Läkare är en grupp som är notoriskt orädda för ansvar. Vi tar ansvar för
människors liv dagligen. Men tar vi ansvar för oss själva? Kanske är vi, efter att dagarna i ända
lyssnat på andra människors behov, urusla på att identifiera våra egna behov, våra kroppars och
våra själars anspråk på tillvaron. Jag har ofta tänkt på min kollega, sett henne och kvinnor och män
som är så lika henne (och mig!) ramla hem efter långa nätter och tuffa beslut. Det är ett viktigt
jobb. Men för att kunna utföra det behövs att vi tar hand om oss själv.
Att hjälpa varandra blir viktigt, att utforma dagarna på ett sådant sätt att ett sunt liv och en
trygghet blir möjliga, att identifiera våra egna begränsningar och våga acceptera dem. Jag gör
oftast rätt, jag kan göra fel, jag är bara människa, det är ok. Jag tänker på den äldre kollegan och
patienten, kvinnan jag mötte, och sover en timme till. Går en jour mindre. Tar ledigt. Tar semester.

Talar med mina kollegor. Stöttar dem när de behöver det, försöker ordna så att det skall finnas
andrum för samtal oss emellan. Ler åt patienter. Funderar över mina beslut och över hur jag själv
mår. Är läkare och kvinna, en dag i sänder.

En dumpad missbrukare och två dimensioner av att vara läkare
av Oskar Lundgren
Den unga mannen på britsen framför mig låg i fosterställning och skakade, och svettades som en
maratonlöpare. Några ögonblick tidigare hade han kräkts just som jag steg in i akutrummet. Jag
presenterade mig själv samtidigt som jag med blicken svepte över monitorerna som patienten var
uppkopplad till. Siffrorna som speglade hans vitalfunktioner gjorde ett lugnande intryck och jag
bad patienten berätta hur han hade hamnat på sjukhusets akutmottagning. På sätt och vis satt jag
redan inne med svaret men jag var nyfiken på att få höra patients egna ord.
Nästan två timmar tidigare, när jag gick på mitt livs första nattpass som kirurgjour, hade jag blivit
informerad om att denna unga man var på ingång. Med ett tveksamt och lite sarkastiskt leende på
läpparna hade min hemgående kollega berättat att ett sjukhus 20 mil norröver hade skickat en
amfetaminmissbrukare med svåra buksmärtor. Han hade ingen aning om varför patienten skickats
till vårt sjukhus, men han hade sina misstankar och upplyste mig om att den här typen av
procedurer brukar kallas ”dumpning”.
Utan att se mig i ögonen berättade den unga mannen på britsen att han led av outhärdliga kramper
i buken och benen, och med jämna mellanrum fick han kräkas. Problemen hade startat med
kramper i benen då han dagen innan hade åkt bil på en motorväg. Besvären från magen hade
kommit och gått under flera års tid och han utreddes för närvarande av en gastroenterolog. Men
aldrig hade smärtorna varit så plågsamma som den här gången, och föregående dag hade han
kräkts blod vid ett tillfälle, och det hade aldrig hänt tidigare. Han gav mig också en förvånansvärt
lång och detaljerad beskrivning av vilka läkemedel han hade fått på det förra sjukhuset, med en
lika utförlig analys av vilka som hade haft en god effekt och vilka som hade varit värdelösa. Sedan
berättade han att han tidigare hade varit beroende av amfetamin men nu var han ren sedan tre
månader och stod på väntelistan till ett behandlingshem.
Patientens elektroniska journal hade föregått honom med denna information och även avslöjat att
han stod på väntelistan till en koloskopi för att utreda vidare om någon inflammatorisk
tarmsjukdom var den bakomliggande orsaken. I journalen hade jag även kunnat läsa att besöken
på akutmottagningen i grannstaden hade varit frekventa på sistone och besvären hade varit de
samma varje gång. Vid det senaste besöket hade patienten blivit besvärsfri mirakulöst snabbt så
fort han fick en injektion av det läkemedel som stod överst på hans önskelista. En kollega hade
skrivit i klartext att patienten sannolikt var på god väg att utveckla ett opioidberoende, med
tillägget att en akutmottagning inte var det rätta stället att hitta en lösning på den komplexa
missbruks-problematiken. Patienten hade fått vad han önskade.
Som oerfaren AT-läkare kände jag mig fast besluten att inte fastna i förutfattade idéer om att
patienten ”bara” hade abstinens och var ute efter att mjölka mottagningen på en kemisk flyktväg.
Planen var att ta buksmärtorna på allvar tills det fanns goda skäl att avfärda allvarliga åkommor.
Min egen magkänsla var dock att denna patient, som hade varit nummer fem på listan av
opåtittade när jag gick på mitt pass, inte skulle bli den enklaste nöten att knäcka denna natt.

Den unga mannen blev avbruten i sin egen berättelse av nya kramper och mer kräkningar, och när
hulkningarna lugnat sig skrek han rakt ut att vi var tvungna att ge honom något smärtstillande. Jag
fick knappt peta på hans krampande mage, men en snabb undersökning med oerfarna händer ingav
ingen misstanke om något alarmerande. Det var oklart om han fått genomgå en CT på det förra
sjukhuset och medan jag försökte ta reda på den saken fick patienten en mild opioid, som han lät
meddela att han provat föregående dag, och den hade inte haft någon som helst effekt.
När kirugmellanjouren en liten stund senare befann sig på akutmottagningen bad jag honom känna
på patientens mage, för att komplettera min undersökning med två vana händer. Jag serverade en
kort sammanfattning av patientens besvär på vägen till akutrummet där vår unge man fortfarande
låg i fosterställning. Min äldre kollega förklarade att han måste undersöka magen, och patienten
bad honom vara försiktig. Det hade nog räckt att min något burdusa kollega hade petat på
patienten med ett pekfinger för att väcka till liv det pyrande missnöje som vår unge vän gjorde få
försök att dölja. Medan de vana kirurghänderna metodiskt och bestämt kände igenom alla fyra
kvadranter skrek patienten som en sårad soldat, och lyckades få ur sig ett imponerande antal
svordomar mellan sammanbitna tänder.
När min kollega var klar vände han sig till patienten far, som kommit strax efter vårt första möte,
och började formulera något slags lugnande besked. Samtidigt råkade han luta sig med ena handen
på patientens mage, vilket fick den unge mannen att explodera av ilska. Till synes oberörd
förklarade min kollega att det inte var något fel på patientens buk som skulle motivera kirurgisk
insats och att den behandling vi kunde erbjuda var ett kramplösande läkemedel. Som svar på
patientens ilskna protester, tillade min kollega att det inte skulle hjälpa med den injektion som
patienten bad om och därtill skulle vi bara hjälpa honom att utveckla ett nytt beroende.
Efter att ha studerat journalen ingående tänkte jag tyst för mig själv att patienten sedan länge
passerat gränsen för detta nya beroende och samtidigt kunde jag skåda hur detta raka och ärliga
bemötande från min äldre kollega amputerade den sista tunna tråden av förtroende som patienten
kanske känt för mig några minuter tidigare. Vid det här laget var patienten fullkomligt vansinnig
och hotade med att lämna akutmottagningen och leta rätt på en verksam behandling på egen hand,
och nu hade även patientens far tappat tålamodet och ilsknat till som ombud för sin lidande son.
Det pep ilsket i mellanjourens sökare och efter att ha studerat numret på sökarens display försvann
han snabbt från rummet och sågs inte till på akuten mer den natten.
Själv hölls jag ordentligt sysselsatt med ytterligare en handfull riktigt sjuka patienter under de
kommande timmarna. Till och från stack jag in huvudet i den unge mannens rum och gjorde vad
jag kunde för att reparera det grusade förtroendet. Vid ett tillfälle talade jag också i enrum med
patientens far om de olika alternativ vi stod inför och vilka jag tyckte att vi skulle undvika till
varje pris. Patienten fick (förstås) ingen effekt av de kramplösande injektionerna, men jag
förhalade in i det längsta en förhandling om vad nästa steg skulle kunna innebära. Det gick
ytterligare två timmar och varken kramperna eller patientens humör ville förändras till det bättre.
Det var uppenbart att vår unge vän på britsen mådde urdåligt och led förfärligt, men det var
mindre uppenbart hur detta dilemma skulle lösas. Det var tydligt att situationen hade utvecklat sig
till en dragkamp mellan två viljor och att den med störst tålamod och den med mest att förlora
skulle vinna. Någonstans i bakhuvudet fanns en vag föraning om att det kunde bli jag som skulle
få kasta in handduken innan natten var över.
Innan jag slutligen gav upp fick patienten ytterligare ett preparat kramplösande och två ytterligare
försök till smärtlindring, men även dessa insatser var fullständigt fruktlösa. När mina alternativ
var uttömda sökte jag upp en rutinerad akutläkare som gav mig rådet jag hade misstänkt att jag

skulle få: Ge patienten det smärtstillande läkemedel han önskar och gör vad du kan för att skynda
på utredningen av hans tarmbesvär. Hans motivering var den samma som jag läst i den senaste
journalanteckningen; vi kan inte bota hans beroendeproblematik på akutmottagningen.
Med tunga steg och en vag känsla av misslyckande och besvikelse gick jag till patientens rum och
gav honom beskedet att han skulle få det som stod överst på önskelistan. Jag försökte vara tydlig
med att jag inte såg behandlingen som någon klok lösning på lång sikt. Jag insåg att jag talade för
tillfälligt döva öron och jag kunde höra spår av besvikelse och bitterhet i min egen röst.
Tio minuter senare stod patienten i dörröppningen till vår läkarexpedition och berättade med
skamsen uppsyn att smärtorna hade släppt av och att han nu tänkte gå ut och röka. Han liknade en
hundvalp med svansen mellan benen och uppenbarligen skämdes han djupt över kvällen
uppvisning i bristfällig självkontroll. Han dröjde sig kvar och mumlade fram något som lät som en
uppriktig ursäkt för alla elakheter han sagt. Jag kände knappt igen honom. Tidigare under kvällen
hade jag hanterat en aggressiv, lätt överviktig och kraftigt tatuerad ung men erfaren
amfetaminmissbrukare. Den jag nu såg framför mig var en skör och skamfylld liten grabb som
tappat kontrollen över en mycket komplicerad tillvaro. Jag lät honom förstå att jag inte hade tagit
ett enda ord personligt och lovade att jag skulle skicka hem honom efter en snabb besiktning så
fort jag fick en lucka mellan de övriga patienternas högre prioriterade behov.
När jag till slut fick tid att åter träffa min unga dumpade patient satt han tillsammans med sin far,
med väskan packad och redo att be om ursäkt ytterligare en gång. Fadern föll in i diskussionen och
ville berätta för mig att hans grabb brukade vara en artig och resonabel kille, som bara blev så här
otrevlig när han mådde riktigt dålig. Sedan sa han att han var tacksam för att jag hade tagit mig
både tid och tålamod och visat att jag verkligen ville väl. Sonen tog vid och fortsatte med
berömmet, och sa att de brukade behandla honom som en värdelös knarkare på grannsjukhuset,
men det hade jag inte gjort den här natten.
På ett ytligt plan kändes det fint att få något slags smickrande erkännande av att jag åtminstone
nått fram till dem båda med min uppriktiga vilja att göra det rätta; att göra gott, men under ytan
kände jag mig som en stor bluff. I mina egna ögon hade jag misslyckats helt med att hitta en
verkligt konstruktiv lösning på den kniviga situationen och en del av mig kände det som att jag
hade svikit min unga patient. Jag lyssnad på berömmet med ett halvt öra och tackade lite besvärad
för de fina orden och sedan önskade jag patienten lycka till med utredningen av tarmen och
rehabiliteringen av missbruket. Sedan spritade jag händerna och skyndade mig till nästa patient.
När jag flera dagar senare gick igenom händelseförloppet med den dumpade missbrukaren på
akutmottagningen kunde jag inte riktigt bestämma mig för vilka känslor jag skulle ta på allvar
eller ens känna mig säker på hur jag kände inför det som blev resultatet av en lång natts arbete.
Det kändes fortfarande som ett misslyckande och jag kände mig maktlös i förhållande till hela den
invecklade problematiken jag ställts öga mot öga med på akutrummet. Med lite distans till
händelsen kunde jag trots allt samtidigt känna en viss stolthet att jag inte en enda minut under
kvällen gett upp min övertygelse att den unge mannen förtjänade ett respektfullt bemötande och
bästa tänkbara vård och jag undrade om det inte var denna inställning som både far och son noterat
och varit tacksamma för. Den här paradoxala blandningen av misslyckande och stolthet fick mig
att fundera över den här patienten i flera veckor och även fråga mig själv vilka möjligheter och
begränsningar som finns i den roll jag ibland motvilligt valt att acceptera som nybliven läkare.
Tre veckor senare fick jag en idé som har potential att kasta lite klarhet över det som hände på
akutmottagningen den där natten. Det blev plötsligt tydligare för mig att det händer otroligt

mycket i mötet mellan läkare och patient som inte går att tvinga in under rollernas trånga
kostymer. Det slog mig att mycket av den mellanmänskliga kontakten äger rum på ett djupare
plan, eller i en annan dimension, där vi relaterar till varandra som mänskliga varelser. I mina
tankar målade jag med breda penseldrag och fann denna tvådimensionella uppdelning synnerligen
inspirerande.
När vi iklär oss rollen som läkare och axlar det ansvar som yrkesrollen medför så lutar vi oss mot
våra kunskaper och mot mer analytiska sidor av vårt intellekt i tappra försök att åstadkomma
något slags skillnad i mötet med våra patienter. Jag tänker mig att mycket av denna aktivitet drar
nytta av erfarenheter och ögonblickssnabba analyser som genererar lösningar på uppkomna
problem och dilemman. Sett ur denna synvinkel kan dessa förmågor som är så starkt knutna vid
läkarrollen betraktas som ett verktyg snarare än en integrerad del av vilka vi är. På det andra
planet, i den dimension där vi tillåter oss att bara vara de människor vi alltid har varit, kan vi
släppa på behovet att kategorisera våra medmänniskor som ”patienter” och öppna upp oss för ett
möte två människor emellan. Jag tänker mig att det finns mer plats för mer oförvanskad och ickesönder-analyserad varseblivning av det som sker mellan en själv och omgivningen i denna
dimension. Jag undrar om inte en sådan öppenhet har potential att berika och informera den mer
analytiska dimensionen med både existentiella aspekter av vårt kall och om viktiga sidor av det
som sker som vår analytiska sida riskerar att missa.
Där vi fastklamrande vid läkarrollen är låsta vid förväntningar och tydliga målsättningar, och där
vårt agerande styrs av vår utbildning och erfarenhet, kan vi gå miste om ovärderliga sidor av
yrkeslivets mångfacetterade natur. Öppna, lite på glänt eller på vid gavel, för den humana
dimensionen kan vi bortom förväntningar och etiketter, se oanade möjligheter. Och om vi kan lära
oss att utföra en inre rotation till denna synvinkel så kanske vi kan få uppleva en närvaro i stunden
som leder oss till insikten att det ofta kan vara tillräckligt att bara vara vaken och öppen för den
individ som vi har framför oss. Kanske är det bara när vi har den rätta inre flexibiliteten att växla
mellan den analytiska sidan och den öppna kreativa som vi på allvar kan få kontakt med en annan
människa och beröra och bli berörda.
När jag har fortsatt att reflektera över denna tvådimensionella bild av livet som läkare så tycker
jag mig ha sett att den pekar mot såväl begränsningar och möjligheter i vårt sätt att se på oss själva
och relatera till vår yrkesroll. Något som blir uppenbart är att vår utbildning till läkare nästan
uteslutande syftar till att slipa på läkarrollens dimension och kanske sviker vi unga läkarstudenter i
deras famlande att bibehålla, upptäcka eller rent av återupptäcka den humana dimensionen. Jag
undrar om inte denna tillgång till den humana synvinkeln tas för given av vissa och betraktas som
överflödig av andra. Kanske är det så att många i vår yrkeskår lever med villfarelsen att det räcker
hela vägen att vara fullt utvecklad i yrkesrollens tekniska dimension. Jag tvivlar på att det är nog
för att patienterna, och vi själva, ska uppleva att det sker ett äkta möte och att det ska finnas en
djup mening i det vi pysslar med i vardagens kamp för tillvaron. När jag har reflekterat över hur
det kommer sig att vi inte naturligt smyger in och ut ur den humana dimensionen så har jag börjat
misstänka att det kan bero på att vi där ofrånkomligen blir påminda om vår egen sårbarhet, och
tvingas möta både patienternas och vårt eget lidande med öppna sinnen. Kanske är det därför en
del av oss gömmer oss bakom läkarrockens analytiska och problemlösande sköld. När jag brottas
med dessa funderingar kan jag inte landa i någon annan rimlig slutsats än att dessa avigsidor av
den mänskliga existensen är något vi måste vara beredda att möta och arbeta med. Kanske har jag
fel, men från min synvinkel riskerar vi att slå igen porten till ett slott fyllt av guld för att det råkar
vara lite kallt på golven och lite smutsigt i hörnen.

Vid några tillfällen har jag också frågat mig själv om inte en för kraftig identifiering med
yrkesrollen kan vara nedbrytande och rent av farligt. Jag tänker på alla de tillfällen då något går fel
i arbetet med våra patienter eller när vi inte lever upp till våra egna eller andras förväntningar. Om
vår relation till yrkesrollen är något lösare knuten, kanske för att vi regelbundet finner en slags
vila i den humana dimensionen, så kanske vi kan undvika att förvärra de naturliga känslor av
skuld och besvikelse som uppstår när något går fel, genom att lägga till ytterligare lager av skam,
otillräcklighet och maktlöshet. Det skulle förstås inte sluta göra ont att begå misstag, men det
kanske skulle bidra till att känslorna blev mer hanterbara, att vi lärde oss mer av det som skett och
att det blev lite lättare att släppa taget och gå vidare.
När jag tänker tillbaka på den dumpade missbrukaren som jag träffade under min nattjour på
akuten, så kan jag undra om en större kapacitet att växla mellan läkarrollen och den humana
dimensionen inte hade kunnat spara mig en ansenlig del av den frustration jag upplevde medan jag
stångades med patientens abstinens. Kanske hade min besvikelse över de suboptimala kliniska
resultaten av mina insatser lindrats något. Vem vet hur långt den mellanmänskliga kontakten hade
kunnat leda när det gäller patientens följsamhet. Hade en bättre kontakt under inledningen av
kvällen kunnat bygga ett förtroende starkt nog att hålla för en acceptans av tanken på att
favoritläkemedlet inte stod till buds just denna kväll? Det är förstås omöjligt att veta.
Sist men inte minst frågar jag mig själv om en större öppenhet för de humana sidorna av våra
mellanmänskliga möten skulle ha kunnat göra det enklare för mig att känna något slags stolthet
över att ha gjort mitt bästa och bemött patienten med respekt och goda intentioner. Kanske är det
helt enkelt så att det största värdet i att betrakta läkaryrket från en två-dimensionell synvinkel
ligger i att vi då kan ge oss själva möjligheter att må lite bättre, mitt i den komplexa och ofta inte
helt tillfredsställande kaotiska vardagen vi befinner oss i på sjukhus världen över. Och vore det så,
så skulle detta välbefinnande, oavsett omfattning och djup, omedelbart smitta patienterna med
något mycket värdefullt.

Sektionssymposium: Doktorn, patienterna och gåvorna – vad betyder de?
Referat i Dagens Medicin
Gåvor som patienter ger läkare kan både vara olovliga att ta emot – och
”förgiftade”
av Hanna Odelfors
Pengar, hembakade kakor, blommor och personliga tjänster. Det kan tyckas som en fin gest – men
vad vill patienten egentligen säga med en gåva? Och hur ska läkaren förhålla sig till den?Att det
inte är helt okomplicerat för läkare att ta emot gåvor från patienter stod klart på symposiet
Doktorn, patienterna och gåvorna – vad betyder de?
”Alla har säkert fått gåvor från patienter. Ibland känns de bra och iblandtveksamma,” sade Juanita
Forssell, psykolog och psykoterapeut, som var en av talarna.

Förutom att gåvorna kan vara komplicerade känslomässigt kan det även strida mot
Socialstyrelsens rekommendationer att ta emot dem. Distriktsläkaren Dorte Kjeldmand redogjorde
för Socialstyrelsens vägledning ”Om gåvor och testamenten”. Enligt denna är alla gåvor i form av
pengar otillbörliga, hur små beloppen än är. Läkare bör heller inte ta emot något som har ett
ekonomiskt värde, till exempel smycken och konstverk.
”Det blir ett dilemma om patienten vill ge något av tacksamhet. Patienten kan bli sårad om vi inte
vill ta emot, samtidigt som det finns en risk för missbruk och utnyttjande av patientens
beroendeställning, ” sade Dorte Kjeldmand.
Tårtor, blommor eller annat utan ekonomiskt värde går däremot bra. Även småsaker som patienten
själv tillverkat, till exempel en stickad grytlapp, kan läkaren ta emot utan problem.
Men att förhålla sig till gåvan är ändå inte lätt, påpekande Henry Jablonski. Han är psykiater och
psykoterapeut och har undersökt gåvornas mening i en narrativ studie av en så kallad Balintgrupp.
Fem erfarna allmänläkare fick beskriva situationer där de fått presenter av patienter och hur de
kände inför det. De flesta valde att berätta om gåvor som patienten gett för att – medvetet eller
omedvetet – förminska eller korrumpera läkaren, något Henry Jablonski kallar ”förgiftade gåvor”.
Det kan vara gåvor som väcker obehag hos läkaren eller vill påverka han eller henne psykologiskt.
Man diskuterade om dessa gåvor dominerade för att de var svårast att hantera, eller för att de var
vanligast.
”Det var så att förgiftade gåvor dominerade deras praktik. Om det är så innebär det en allvarlig
mentalhygienisk risk, ” sade Henry Jablonski och syftade på hur det kan påverka läkarnas
självkänsla.
Hans råd till läkarna var att reflektera över gåvorna och deras betydelse – och inte sopa dem under
mattan. ”Gåvorna betyder alltid något – ofta mer än vi vill veta. Att skyffla dem under mattan kan
på sikt vara förödande för ens professionella identitet.”

Gåvor i vården – ett socialantropologiskt perspektiv
av Juanita Forssell
Jag vill börja med ett citat ur Havamal, Eddans Gudasånger för att visa att detta med gåvor också
intresserat fornsvenskar:
Med vapen och kläder vänner man glädje Slikt skönjs på dem själva skönast:
Givet och gengåva jämnar vänskapen,
Gör att i endräkt det ändar

Så här i inledningen av julklappstider och alla gåvor som ges ute på golvet i mässhallen kan man
få inspiration att tänka kring gåvan som funktion. Det är inte lätt att hitta på en gåva som man tror
ska passa mottagaren och det är inte heller lätt att ta emot något man känner är en gåva som borde
ha givits till någon annan. Det är ett existentiellt fenomen att vi inte kan utsläcka en drift genom
att ge – om man är hungrig och får mat, behöver man ständig påfyllning och det är alltid något
utöver maten vi hungrar efter.
Ingen gåva är gratis. Det är alltid en önskan att få något utan att behöva ge, som ett spädbarn som
har rätten att få det den behöver.
Alla har säkert varit med om gåvor från patienter som hamnat på fikarummets bord, man föreslår
ofta att patienter som vill visa sin uppskattning kan göra det genom att ge till fikakassan och
ibland känns gåvorna bra och ibland lite tveksamma. När jag förberedde det här fick jag berättat
för mig om en fantastisk prinsesstårta i ett fikarum. Den var specialbeställd i form av ett bröst och
kom från en bröstcancerpatient. Men när man tittade närmare på den var den också tillverkad så att
den del av bröstet som var bortopererat också var det på själva tårtan. Ingen ville riktigt äta av
den! Det var inte bara tacksamhet som patienten vill uttrycka – hon ville också påverka
mottagarna psykiskt, lämna ett minne av sig själv.
Jag arbetade inom psykiatrin tidigare och där var det en i grunden missnöjd patient med uttalade
mordiska impulser som alltid gav sin behandlare gåvor i form av vackra bröd som vi i
arbetsgruppen åt av. Men det fanns alltid någon skojande kommentar om vad hon hade kunnat
baka in av sitt missnöje i brödet och om det här var hennes sätt att få sin behandlare att orka
fortsätta intressera sig för hennes öde.
Inför den här dagen har jag frågat några vänner om de fått en gåva av en patient där det varit
komplicerat att ta emot gåvan. Flera kvinnor har talat om oklarheter om de fått presenten som
privatperson eller för att de gjort ett bra professionellt arbete. Som när någon hade svårt att
förhålla sig till 10 röda rosor från en manlig patient.
En annan komplicerad gåva kan var när den är för dyr.
Obehagliga gåvor kan vara när de överlämnas med en klar önskan om sjukskrivning.
Jag fick också en berättelse om en patient som givit en vänlig receptionist en present – och efter
överlämnandet var alla vänliga leenden borta, receptionisten måste ha känt att patienten
missuppfattat avsikten med gåvan.
Jag har också fått berättat om en mottagning där en flaska hemgjort vin exploderat utmed
väggarna...
För att få lite bakgrund till gåvors funktion i vården har jag valt att titta närmare på hur man sett på
gåvor ur antropologisk synpunkt när det gäller primitiva kulturer.
Jag kommer att utgå från en socialantropolog, Marcel Mauss som skrev boken ’Gåvan’ redan
1925. Jag har också haft boken The gift av Lewis Hyde som inspiration för detta möte med er.
Marcel Mauss stipulerar gåvans normer så här:
Det är en plikt att ge gåvor
Det är en plikt att ta emot gåvor
Det är en plikt att ge gengåvor
Mauss konstaterade att de här normerna kring gåvor fyller funktionen att hålla ihop ett samhälle
socialt. Man kunde reglera konkurrens och maktkamp inom samhällen genom att låta gåvor

vandra mellan medlemmarna och gåvorna fick aldrig stanna hos någon en längre tid. De här
gåvorna kunde vara t.ex. filtar, eller armband och halsband – eller en fredspipa.
Den som tar emot det största värdet i utbyte av gåvor får lägre status.
Det är detta som binder upp oss när vi får gåvor av patienter. Gåvan måste kännas rimlig i
förhållande till vår egen insats för att vi ska känna oss bekväma. Plikten att ge en gengåva kan
komplicera tillvaron för en läkare. En del gåvor utdelas vid sista besöket där man kanske aldrig ses
igen, medan andra kan vara komplicerade för att de ges i samband med t.ex. en önskan om
sjukskrivning. Och hur ser de fortsatta kontakterna ut mellan en patient och en läkare när en gåva
överlämnats – vilka plikter finns outtalat kvar mellan personerna?
I kinesisk lag har det genom alla tider funnits en princip som säger att det är ett oupplösligt band
mellan ett ting och dess ursprungliga ägare. Ännu idag behåller en man som säljer egendom, livet
igenom en slags rättighet att ’gråta över den’. Det var riskfyllt att ta emot en gåva, något hos
givaren följer alltid med.
Givaren	
   ger	
   inte	
   bara	
   bort	
   en	
   gåva,	
   utan	
   också	
   en	
   del	
   av	
   sig	
   själv.	
   Objekten	
   är	
   aldrig	
   helt	
  
separerade	
  från	
  dem	
  som	
  utbyter	
  dem.	
  Om	
  man	
  inte	
  återgäldar	
  förlorar	
  den	
  ära	
  och	
  status,	
  men	
  
de	
   andliga	
   konsekvenserna	
   kan	
   också	
   vara	
   värre.	
   I	
   Polynesien	
   förlorar	
   man	
   mana,	
   sin	
   andliga	
  
källa	
  till	
  ställning	
  och	
  rikedom.	
  Där	
  var	
  det	
  därför	
  nödvändigt	
  att	
  återgälda	
  en	
  gåva.	
  
På den polynesiska ön Samoa såg man gengåvan som den ursprungliga gåvans ’ande’ som
återvänder till sin ursprungspunkt.
När man givit en större gåva än mottagaren kan ge får högstatuspersonen ut större värden vid
fortsatta byten. Man kan fundera över i vilken mån det här fungerar när vi i Europa ger ulandshjälp till länder där mottagarna kommer i tacksamhetsskuld och därmed i underläge. Och när
en läkare genom sitt arbete erbjuder något som medför längre eller betydligt bättre liv för en
patient.
Potlatch är ett indianord från Alaska som ursprungligen betydde ”Äta”, som handlar om
gåvoutbyte och om makt. Potlatch är den process som innebär att ledare i grupper för en kamp om
att få högsta positionen i hierarkin.
Indianerna i Alaska kastade rituellt sina dyra ägodelar I havet eller förstörde sina hundspann för att
visa inför andra att de hade förmåga att göra det, samtidigt som de räknade med att andra skulle
svara på detta genom att visa sig underdåniga. Det här kan jämföras med dagens vaskare eller
traskare i centrala Stockholm och Båstad som köper champagne för att hälla ut den i vasken inför
sin omgivning eller traska iväg när de gjort beställningen. Det fyller en social funktion. Kanske är
det så att detta självförbrännande sätt att agera också har meningen att det vi äger periodvis måste
gå till spillo för att komma oss till godo, både för de primitiva indianstammarna och vaskarna i
Båstad. Vi blir inte tillfredsställda av att äga mer och mer. Men det finns en maktfunktion i att
hantera sitt överflöd inför andra med lägre position. En förmögen vd vid ett företag sa en gång till
sin vice vd att han fick ta precis hur mycket han ville för att köpa sig något. Den underställde
kunde självklart inte ta några pengar alls utan att förlora i sin värdighet, gåvan blev förgiftad.
Det är lite lika vid arvsskiften i vår kultur, att det vi ärver är förutom tinget också något som
förknippas med den förra ägaren.
Om vi ser till vår kultur idag så måste en inbjudan besvaras som en artighet. Här finns spår av den
aristokratiska potlatchen som när ägarna till de största hundgårdarna förstör alla sina spann och
slädar och får sen köpa nya bara för att visa sin aristokratiska position. Det kan verka destruktivt,
men det fyller funktionen att visa sina vasaller eller underlydande sin makt, att ge gåvor är att visa
sig förmer och högre. Att ta emot utan att återgälda eller ge ännu mer är att acceptera ett
beroendeförhållande, bli tjänare.
- Blir man som läkare undergiven om man tar emot en gåva, och i så fall, när?

Besläktat med detta beteende är trobriandernas uttryck Kula, som är ett gåvosystem bland
aristokraterna där man kastar gåvan på marken för att markera att den inte är fin nog.
Jämför detta med hur man i det svenska bondesamhället skulle truga gästen innan denne kunde
sätta sig vid kaffebordet.
Mauss utmärkte tre ansvarspunkter: att ge – det nödvändiga initiala steget för att skapa och
underhålla sociala relationer; att ta emot – eftersom att vägra att ta emot är att vägra relationen;
och att ge tillbaka – för att påvisa sin frihet, ära och rikedom.
Mauss talar om rituella bytesfester (den ena är Kwakiutl-indianernas s. k. potlatch) och utvecklar
några generella idéer om social aktion. Det primära för sociologi och etnografi är enligt Mauss
inte enskilda individer utan relationer mellan individer, system av sådana relationer. En relation
mellan två människor innebär någon form av kommunikation, och en relation mellan dem
föreligger alltså när ett ”budskap” går mellan dem. Det budskapet tar sig olika konkreta uttryck
som gester och gåvor, men dessa konkreta ting är självfallet bara uttryck för en relation, själva
relationen ser vi inte, den är något mycket mer abstrakt och undanglidande. Vad vi ser är att
kommunikation försiggår men vi känner inte innehållet, vi ser språket men har inte dess kod och
det är den det gäller att finna. Mauss talar också om att det bara är den enskilda handlingens
relation till alla andra handlingar, den egenskapen hos den som gör att den går att relatera, som gör
att den kan ha någon mening. De enskilda enheterna har i sig själva ingen mening.
Gåvors funktion är alltså att skapa gemenskap mellan männskor. Gåvor skapar solidaritet,
ömsesidigt ansvar och beroende enl. Hyde i boken the gift. Imagination and the erotic life of
poverty.
I den vandring som gåvor gjorde i de primitiva samhällena fyllde de en viktig social funktion att
hålla samman gruppen. Men när våra upptäcktsresande kom och tog med sig skatterna hem för att
ställa dem på våra muséer hade de missförstått gåvans natur. Indianerna väntade sig att gåvan
skulle ges bort igen vid något annat tillfälle. Den som behöll gåvan förlorade status. När gåvan
vandrade från hand till hand skapade den relationer och när våra patienter ger en gåva kan den ju
ses som givarens önskan om att skapa en stärkt relation till sin doktor. Man vill ge för att visa att
man är nöjd – men man ger kanske också för att återupprätta balans i relationen. Man vill visa sin
doktor att man har en annan, mer jämlik identitet än som patient. Jag vill ta ett exempel från en
Balintgrupp där en manlig läkare regelbundet fick banala kärleksromaner av sin åldrade kvinnliga
patient. Han kände sig besvärad av böckerna eftersom han inte hade lust att läsa dem och ville
samtidigt inte såra henne. När gruppen diskuterade situationen kunde han från att bara ha känt
olust förstå mer av hennes situation som patient. Hon kom regelbundet till sin distriktsläkare – det
här var i Tyskland där det är vanligt att man går väldigt ofta till sin doktor – och i mötet med
honom var hon den som redan hade det mesta bakom sig i livet, maken var död och de hade inte
fått några barn. Dessutom var väninnorna döda och hon levde i stort sett socialt isolerat. Men de
här böckerna var för henne en påminnelse om den tid i livet då hon var ung och attraktiv och
kanske var det detta hon ville dela med den ende man som hon träffade regelbundet, för att visa
andra sidor av sig själv istället för att alltid vara den behövande. Läkaren kände sig lättad över att
inte längre känna sig så invaderad och han talade om olika sätt att vänligt förhålla sig till gåvorna
utan att såra henne. Den här patienten fick också möjlighet att via sina gåvor få lämna kvar något
av sig själv hos sin doktor, något som skulle påminna honom om henne när hon inte var där, man
sätter sitt bomärke.
Man kan ju fundera över var de gåvor hamnar som läkaren inte kan äta eller dricka upp – vad gör
man med ett prydnadsföremål? – kan man sälja en gåva vidare eller skänka den till någon som

patienten inte känner – vill man ha prydnadsföremålet i sitt privata boende? Har jag fått det för att
jag är jag som person eller i kraft av min professionella funktion?
Den gåva man som läkare kan ge är att ge tid, ge lite extra tid till en speciell patient.
Läkaren kan också ge gåvor som hamnar inom eller i närheten av kriminalitet, att man erbjuder
t.ex. sjukskrivning eller recept i utbyte mot andras tjänster. Eller den ”gåvan” att man behandlar en
släkting eller granne eller korridorsbehandling av arbetskamrater utan att behandlingen sker med
de hjälpmedel man normalt har och där det inte blir någon journalföring. Om det sedan visar sig
ha gått fel kan det bli en problematisk gåva man erbjudit.
Gåvor som i teorin är frivilliga, spontana och osjälviska kan i verkligheten vara påtvingade. T.ex.
har jag hört berättas att när man skrivs ut från ett sjukhus i Polen förväntas man som patient
skänka en bok till sin doktor – och i boken ska det ligga sedlar.
Vi har många berättelser om gåvoekonomins psykiska funktion i europeiska folksagor. Där är det
så att när gåvan behålls går den förlorad, men när den ges vidare blir den till ett ymnighetshorn:
gåsen som värper guldägg och den som vill ta med sig gåvorna hem råkar illa ut. Däremot den
som sätter gåvan i rörelse genom att ge den till någon vinner prinsessan och halva kungariket.
Gåva som gift är ett fundamentalt tema i tysk folklore som Rhenguldet som är ödesdigert för den
som vinner det.
Samhällen kan hållas samman av lagar eller av trohet och tacksamhet. Vi lär ut till våra barn att
inte ta emot gåvor från främlingar – tänk på hur det gick för Snövit när hon tog emot det röda
äpplet – Om man inte tar emot gåvan har man kvar sin integritet och står inte i skuld. Vi köper vårt
oberoende när vi betalar för en tjänst, patienten måste inte betala pengar under bordet. Baksidan av
detta är alienation, att vi blir främlingar för varandra som i stora städer. Mänskliga grupperingar
hålls också samman av behovet att ge och plikten att återgälda, av solidaritet och ömsesidighet. Vi
lever i ett samhälle där vi lär oss att växa upp till oberoende – och samtidigt behöver vi kunna
behålla en del av att våga vara beroende, som i nära relationer.
Jag vill avsluta med en uppmaning att fundera kring de gåvor ni själva givit eller tagit emot som
varit komplicerade och på vilket sätt de kan ha samband med de förhållanden som reglerade
socialt liv i primitiva samhällen.

Gjutjärnsspisen
av Dorte Kjeldmand
Efter en tid i ett hörn i vardagsrummet hamnade den på vinden. Min man tröttnade på den och
även jag kunde se att den var i vägen och på något sätt inte riktigt passade in i vårt funkishus.
Svart, lejontassar i gjutjärn, ovanpå plats för en kastrull eller kittel och sen skulle den kanske vara
mysig och värma bra i en liten stuga. Den går helt säkert att koppla till en skorsten och skulle
fungera bra, han var ju duktig på att renovera gamla spisar. Han ville att jag skulle få denna. Jag
valde att ta emot den. Han ville ge mig något tillbaka för han förstod vad han hade fått av mig.
Även när han inte fick vad han krävde. Vi kämpade och slogs, med varandra, men mest med
drogerna. Jag önskade ofta att han skulle flytta till en annan ort. Han sa att han tänkte på mig när
han ville skuta sig och lät bli.
”Du får inte vara arg på mig, jag vill inte att du är arg, lova mig!” han stod åter där, kort och lite
rufsig, i dörren till mitt konsultationsrum. Vi var egentligen klara men han kom tillbaka, som så
många gångar förut. Bara för att vara säker. ”Nej, jag är inte arg på dig” sa jag, ”Vi ses om en
månad”

Varje månad, många år, många besök blev det. Långt över 300 när jag räknade efter. Plötsligt var
han borta. Jag lästa i journalen från medicinkliniken. Det som han varit så räd för. Jag hade inte
vågat berätta i detalj för honom varför åderbråck i matstrupen är farligt, och han hoppades så på en
transplantation. Han anade att det gick utför, och jag med, men inte att det skulle gå såhär fort.
Det kändes tomt, jag tog bort hans planerade tider, signerade de sista provsvar och räknade våra
kontakter genom 18 år. Jag hinner inte med flera patienter som han innan jag går i pension.
Jag hade trodd att jag skulle hinna säga adjö. Hälsa på honom på avdelningen, säga något, men
han lades in akut och dagen efter dog han.
”Jag kände igen honom, visste han var din patient. Jag är glad det var jag som var jour och inte en
AT-läkare” sa kollegan från avdelningen,
”Ja”, sa jag, ”mycket blod måste det ha varit, och blodsmitta”
”Mm, och det gick så fort, vi kunde inget göra. Jag fick debriefa hela avdelningen efteråt. Men
han fick mycket morfin, jag lovar”
”Bra, va skönt för mig att veta. Förresten, du bygger ju till dit hus, vill du ha en liten
gjutjärnsspis?”

Gåvan
av Dorte Kjeldmand
Det var mot slutet av konsultationen. Som vanligt tackade hon för att hon hade fått komma, hon
var så glad för att ha sin egen doktor, det kändes så bra att vi hade känd varandra så länge, så
tryggt. Hon är grekiska, lever halva året i sitt hemland och har sin egen doktor där, en ortoped,
som ger henne sprutor i knäna, ordinerar magnetundersökningar och tar prover. Hon har med sig
långa listor med provsvar på grekiska och resebroschyrer från den ön hon bor på. Hon vill så gärna
att jag kommer och semestrar hos henne, det skulle vara så bra för mig.
Våra möten handlar om hennes hypothyreos, artros här och där och lite Sjögren. Det har aldrig
utväxlats intyg, dyra remisser eller särskilde recept. Hon kommer regelbundet, men inte så ofta, är
ingen belastning, egentligen en av mina många favoritpatienter. I dag hade hon fått en spruta i den
värkande axeln.
Nu ville hon dock något mera, ”jag måste få ge dig en sak”, sa hon pillimariskt, och drog upp ur
väskan en skrynklig plastpåse. ”Här”, sa hon ”den är från mitt hemland, den är bra för dig”. Och
jag krånglade ur påsen en kvartflaska Ouzo, som omedelbart hos mig framkallade känslor av sol,
värma, blått hav och goda vänners lag. Jag blev riktigt glad. Det hade varit lika omöjligt och
förolämpande att inte ta emot den som om jag hade värjt mig mot hennes bamsekram när hon sa
adjö.
Jag satt kvar med flaskan och flera tanker dök upp i mitt huvud. Va intressant, just nu när jag ska
hålla symposium om gåvor på Riksstämman, och sedan, jag undrar, när hon träffar sin grekiska
ortoped, vad har hon med sig till honom, från Småland, lingonsylt?
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TVÅ VINNANDE BIDRAG UR 2010 års
SKRIVARTÄVLINGAR
Ett hederspris i den öppna tävlingen gick till Carina Bejlum Liv och död – med juryns
motivering: ”En berättelse som med klinisk och psykologisk relevans gestaltar
förlossningsläkarens jourupplevelser med de snabba kasten från avvaktandets gnagande till
handlingens befrielse. Författaren belyser också den ibland oklara gränsen mellan arbete och
privatliv. ”

Liv och död
av Carina Bejlum
Jag är obstetriker med drygt 20 års erfarenhet från, initialt kvinnokliniken i Motala, och nu
sedan 1992 KK NU-sjukvården, Trollhättan. Jag trivs bäst med det praktiska, manuella arbetet
på förlossningsavdelningen och undervisar inom ALSO (motsvarande ATLS) för obstetriker
och barnmorskor. De senaste fem åren har jag engagerat mig i utbildningen av nya läkare
såsom övergripande studierektor för AT inom NU-sjukvården. Fritiden består av mycket sport
och motion: Friskis&Svettis 3-5 ggr per vecka, utförsåkning på vintern, cykelsemester och
havskajak på sommaren. När mina tonårsgrabbar flyttat hoppas jag få
tid och inspiration att skriva skönlitterära böcker.
Regnet piskade henne i ansiktet och den pinande motvinden gjorde att hon redan var genomblöt
inifrån av svett. Snart skulle hennes allt för gamla, från början kanske någorlunda vattentäta
regnställ, också ge upp och hela hon skulle förvandlas till ett våtvarmt omslag. Kylan skulle
smyga sig på och innan cykeln skulle korsa gårdsplanen där hemma kunde hon räkna med att
vara både iskall och genomsur. Hon längtade till duschen, till sängen. Jourerna var ett stort aber
med hennes arbete som förlossningsläkare på en mellanstor klinik, i en mellanstor stad i detta
mellanmjölkens land.
Det fanns en tid då hon hade älskat dem. Spänningen, utsattheten, att bestämma själv och känna
att hon faktiskt var den som gjorde skillnad. De känslorna fanns där fortfarande, men nu var
också den stora tröttheten så påtagligt närvarande. På nätterna då hon plågsamt tog sig till
akuten för att möta otaliga patienter med ytterst diskreta symtom i form av lite ont i magen eller
en minimal blödning i tidig graviditet, som skapade oro. ”Har du ingen mamma eller pappa?”,
ville hon ibland utbrista till dessa nattliga hjälpsökande, vars besvär definitivt inte var av
kalibern att de hörde hemma på AVC.
Dagen efter, som nu på cykeln i uppförsbacken, var tröttheten maximal. Hon försökte
frammana den positiva känslan från i natt då den förtvivlade omföderskan med stor skräck inför
den kommande förlossningen, fått en perfekt anlagd paracervical-bedövning och med stora
förundrade och tacksamma ögon tittat på henne i samförstånd när all smärta gav vika.
Placentalösningen som en nyfärdig, lite stirrig barnmorska ringde om vid tretiden hade också
gått bra och patienten var lyckligt ovetande om att hon i ett annat land, en annan tid skulle ha
dött av sin blodförlust på nästan 3 liter. Nu hade operationen skett under sterila och säkra
former med patienten sövd och vännerna på narkos-sidan på hugget med att hålla cirkulerande
blodvolym och blodtryck i rätt nivå. Blodcentralen fixade snabbt och smidigt fram fyra enheter
blod och snart skulle mor och barn kunna återförenas på BB.

Detta fantastiska liv! Så sprudlande och intensivt som i födelsens första, ansträngande skrik,
blir det någonsin så igen? tänkte hon, allt medan kilometrarna mot hemmet avverkades. I de
sista skälvande morgontimmarna av passet hade hon hållit i sin hand, det sköra, nya livet. Hon
mindes inte för vilken gång i ordningen hon hade släpat sig mot jour-rummet med en liten svag
förhoppning om att nu kanske nattens göromål var över, kanske skulle hon och kudden förenas
i en ytlig, men ack så efterlängtad drömlös sömn. Förhoppningen hade förvandlats till en
ouppnåelig dröm när telefonens gälla signal skar genom hennes halvt medvetslösa sinne.
”Dåliga fosterljud på rum 8, du måste komma genast!”. Med en övermänsklig
kraftansträngning hade hon kommit på benen och fått på kläderna. Raska steg mot
förlossningen och en tanke i bakhuvudet att hon skulle ha sålt sin egen morsa för att få fortsätta
sova. Inne på rum 8 hade hennes sinnesstämning ändrats direkt. En snabb blick på CTG-kurvan
som visade barnets hjärtfrekvens väckte hennes binjurar, adrenalinet flödade och genast var
hon vaken och närvarande till 100 %. Här fanns inget utrymme för trötthet eller
handlingsförlamning. Kurvan var gravt patologisk, i det närmaste ett helt rakt sträck. Snabbt
orienterade hon sig om bakgrundsinformation och det aktuella läget. Trygga, skarpa Sonia, en
av klinikens allra bästa barnmorskor redogjorde kortfattat och koncist för läget. ”Förstföderska,
suspekt tillväxthämning, minskade fosterrörelser, mekoniumfärgat fostervatten…”
Riskfaktorerna radades upp, en efter en. På med en handske, tjockt mekonium rann ur vagina
och livmoderhalsen hade inte börjat öppna sig. CTG-kurvan än mer påverkad, det fanns bara ett
val. Lugnt berättade hon för de blivande föräldrarna att barnet måste förlösas med kejsarsnitt,
nu. Pappan hade tusen frågor men hon måste vänligt, men bestämt avbryta honom. Sonia och
hon bytte en blick och redan innan hon uttalat ordinationen ”urakut sectio”, var båda
införstådda med vad som nu skulle ske. En undersköterska tog hand om den blivande pappan
och ytterligare barnmorskor skyndade till. Hon ringde larmnumret som innebar att hela
uppställningen av operationspersonal, narkosläkare, barnläkare och gynbakjour väcktes av en
kontinuerligt larmande, frenetisk ringsignal på sina telefoner. I displayfönstret meddelades
urakut sectio, omedelbart kejsarsnitt.
Sonia och hon skyndade mot operationssalen, med sängen mellan sig. I farten hann hon fråga
den omtumlade, blivande mamman om eventuellt tidigare operationer och allergier. Det var
grönt, tidigare frisk och inte opererad, som de flesta av hennes patienter. Två minuter hade gått
och operationssköterskan kom springande med andan i halsen. En av de gamla godingarna, de
växlade ett leende, några ord. Nu var också narkospersonalen på plats, patienten kopplades upp,
kläddes med operationsdukar, nålen var redan satt. Fyra minuter hade gått när patienten sövdes.
”Tuben på plats, varsågod börja!” Skalpellen vinkelrätt mot huden, ner i underhudsfettet.
Förvånade att det blöder så lite som det gör, tänkte hon när muskelhinnan delades och revs isär
med fingrarna. Musklerna separerares i medellinjen och bukhinnan bjöd sig. Snabbt genom den
och där låg livmodern, stor som en badboll. Urinblåsan, som måste aktas, puttades nedåt för att
vara ur operationsområdet. Därefter dags att öppna livmodern. Det blödde kraftigt från stora
åderbråcksliknande kärl på livmoderns framsida. Strax såg man fosterhinnan och det
grönskimrande vattnet innan för den. Med ett raskt snitt öppnades även fosterhinnan och
fingrarna drog isär öppningen i livmodern så att huvudet blir synligt. Ner med handen, gå runt
huvudet så att det kan födas fram, sedan ett kraftigt tryck över livmodern där barnets rumpa låg
och hela barnet var ute.
Det var en liten pojke, mager och eländig. Han var blek och gnydde bara svagt. Under de
handskbeklädda fingrarna kändes det lilla barnets hjärta picka. Ett svagt liv i mina händer,
tänkte hon. Operationen förlöpte helt okomplicerat, 30 minuter efter start var allting klart.
Under den tiden jobbade barnläkaren ganska intensivt med barnet. Han hade varit utsatt för
syrebrist och hade från början dåliga reserver med en liten, förkalkad moderkaka.

Från operationssalen styrde hon stegen direkt in på barnavdelningen. Pappan var där, chockad,
orolig, tacksam, allt i en salig röra i hans stackars huvud. Lugnade besked, din fru har det bra,
ditt barn är stabilt. Hon undviker frågan om framtiden, vi vet så lite om den.
MR, CT, EEG, ultraljud. Om några dagar vet vi mer, just nu kan vi bara hoppas.
Kaffe, detta livselexir! Klockan var nu drygt sju och tanken på kudden fick skjutas upp till efter
rapport, klädbyte, utstämpling, cykeltur…
I sina tankar rekapitulerade hon natten och noterade knappt att hennes älskade hus tornade upp
sig i slutet av gatan. Monica Egnell hade avverkat de idag mycket tunga åtta kilometrarna från
jouren hem till det trivsamma sekelskifteshuset i utkanten av staden. In med cykeln i garaget,
larma av, sedan av med alla våta, kalla kläder. Huttrande drog hon på sig en morgonrock och
slog sig ner i köket. ”Välkommen hem, Älskling, hoppas natten varit god!” En liten anspråkslös
lapp från maken fick hennes hjärta att svämma över. Alltid lika omtänksam! Han hade
dessutom handlat hennes favorit frallor. Lika bra att ta en rejäl frukost, så man sover gott,
tänkte hon medan äggröran puttrade och mackorna breddes.
I duschen fick hon äntligen upp värmen och tröttheten kommer över henne igen, som ett stort,
tjockt täcke. Knappt tog hon sig till sängen innan sömnen var över henne. Ingen får ringa,
tänkte hon lyckligt när hon försvann in i drömmarnas irrfärder.
Fyra timmar senare vaknade hon svettig och fortfarande trött. Täcket var en enda fuktig, knölig
massa. Trots att hon ville och borde, fanns ingen realistisk möjlighet att somna om. Tack och
lov hade hon bara sig själv att ta hand om. Hur gör de som har barn, hur överlever man? tänkte
hon, medan hon lät iskallt vatten skölja över ansiktet. Hon väntade fortfarande på det där hålet i
tillvaron när det skulle passa att skaffa barn, när inget annat pockade på hennes uppmärksamhet
och intresse. Hon skrämdes av tanken på det totala ansvaret, att inte kunna rå sig själv längre,
samtidigt som frågor kring livets mening och vad hon egentligen skulle göra med sitt liv, allt
oftare korsade hennes tankebanor. De hade varit gifta i två år nu, hon och Johan. Han hade
startat en egen arkitektbyrå tillsammans med två gamla kursare och arbetsdagarna blev långa i
jakten på nya kunder och projekt. Vi är i alla fall inte två som går jour, brukade hon tänka, när
hon behövde pigga upp sig själv. Många av deras vänner levde i förhållanden och äktenskap till
följd av ”kärlek på lasarett”. Två jourtunga specialiteter där jourscheman skulle matchas med
dagishämtningar och studiedagar i skolan. En föga avundsvärd situation att logistiskt rodda
runt, tänkte hon när hon tog trappan i två steg och plockade fram gårdagens rester.
Det blev en liten och sen lunch. Lika bra det, kroppen behövde tröttas ut ytterligare och hon var
inställd på att gå på kvällens första pass på Friskis. Det som väntade var ett medel 75 pass med
Tommy, hennes favoritledare. Alltid lika bra musik, sprudlande entusiasm och en stämning
som fick henne att ge sitt allra yttersta. Hon trivdes så bra på Friskis. Där var hon bara Monica,
utan direkta krav och förpliktelser. Visst hjälpte hon till som funktionär ibland, men det var på
en avspänd, skön nivå. Visst kände många till henne från jobbet, både arbetskamrater och
patienter, men hon kände ändå att hon kunde vara sig själv när hon gick och tränade. Ingen
förväntade sig något, hon var en i en stor massa där hon själv kunde välja hur delaktighet hon
ville vara. Ofta hade hon lockats av tanken att själv leda pass, välja musik, rörelser, styra och
ställa. Det som hindrat henne var vissheten om att det kravlösa med träningen då också skulle
vara passé. Så hon hade avstått, i alla fall tills vidare. En dag blir det nog ändå så, tänkte hon
när hon med raska steg gav sig ut i regnet igen.
På Friskis var det ganska lugnt. Maggan i receptionen hejade glatt när hon checkade in som
fyrtiosjunde motionär på medelpasset. Tröttheten var som bortblåst, sömnen och lunchen hade
gjort avsedd verkan. I Stora salen var Tommy redan på plats och riggade CDn. Hans blonda
kalufs stod på ända och tröjan glipade lite i ryggen. Han var sig lik. Så långt ifrån slimmad,
anabolapumpad gymidiot som man kunde komma, tänkte hon leende. På något sätt var han

Friskis & Svettis personifierad. Alltid lika oerhört engagerad, angelägen om att få alla med sig,
få dem att orka det där lilla extra. Samtidigt som han var alldeles väldigt vanlig i sin yttre
framtoning, med skavanker och halvslitna träningskläder, precis som de flesta Friskis
motionärer. Det började så smått närma sig passets start och hon skyndade ut för att fylla på
vattenflaskan. I dörren nickade hon åt Lennart, en av oftamotionärerna, precis som hon. Nu
hade det blivit tätare pass än någonsin för hans del. Efter pensioneringen från sitt polisjobb i
våras hade han haft svårt att finna sig till rätta i tillvaron. Hans fru var några år yngre och
jobbade fortfarande, dagarna blev långa och ensamma. Träningen hade gjort honom gott,
konstaterade Monica när hon återvände med sitt vatten. Måste ha gått ner åtminstone fem kilo,
kanske tio? Lite glåmig såg han ut, men vem gör inte det i oktobermörkret? tänkte hon dystert.
”OK, mina vänner, då kör vi igång!” Tommys röst kallade henne tillbaka till här och nu.
Uppvärmningens schlagerdängor övergick i nedvarvning och stretch med lugnare tempo. Sen
första styrkedelen med tunga, smala armhävningar följda av sit-ups. Hon mötte Lennarts blick
och tyckte att han såg osedvanligt trött ut. Leendet hon gav honom liknade antagligen en
grimas, men han verkade inte se henne, trots att han tittade rakt på henne. Dags för första
syretoppen, konstaterade Monica när den militäriska rösten från mitten bullrade: ”Upp och
hoppa!” Tempot på musiken ökade, liksom hennes puls. Höga knälyft och hopp av olika slag,
in mot mitten och ut igen. Mitt i Alcazars manande refräng hände det. I ögonvrån såg hon hur
Lennart föll handlöst mot golvet och blev liggande. Snabbt var de framme hos honom, ruskade
honom och försökte påkalla hans uppmärksamhet. Ingen reaktion, bara en slapp, oformlig
kropp. Vant sökte Monica efter pulsar i ljumskar och på hals. Ingenting. Ingen puls, ingen
andning, ingen reaktion.”Hjärtstillestånd!” Hennes röst var samlad, men mycket skarp och
koncentrerad. Hon tittade sig omkring i salen och delade ut order: ”Notera tiden, larma
ambulansen och meddela att vi har ett hjärtstillestånd, gå ut och möt ambulansen så att de
kommer direkt in i salen!” Samtidigt som uppgifterna fördelades började hon hjärtkomprimera
och nickade åt Tommy att ge inblåsningar när hon sa till. 30 kompressioner, snabba, rejäla
tryck med handlovarna rakt över bröstbenet, sedan två snabba inblåsningar och så på igen med
30 kompressioner. Tur att hon blivit uppvärmd av passet, det var tämligen ansträngande och
hon kände svetten bryta ut i pannan. Hon sneglade mot klockan, fem minuter hade de hållit på
och Lennart hade inte uppvisat några livstecken, måtte ambulansen med defibrillatorn snart
vara på plats! I samma stund som hon tänkte det slets dörren upp och ambulanspersonalen
skyndade in. De defibrillerade i två omgångar utan att ventrikelflimret slog över till sinus. En
tub kom på plats och under fortsatt hjärtkompression och ventilering packade de in Lennart i
ambulansen för iltransport till sjukhuset. Med de avlägsna sirenerna ringande i öronen, sjönk
hon ihop på golvet. Någon kom fram till henne, klappade om henne, sa att hon något tröstande.
Han kommer att dö, tänkte hon, när hon mödosamt kom på fötter och gick ut i
omklädningsrummet.
På något sätt kom hon hem och fann till sin lättnad att Johan var hemma och middagen puttrade
på spisen.
”Vad sen du är!”, sa han med en blandning av anklagelse och lättnad i rösten. I hans famn
kunde hon bryta ihop och hon grät hejdlöst över livets förgänglighet, sin egen ofullkomlighet
och av det enkla faktum att hon var helt slut och fullständigt uthungrad. Han vaggade henne
varsamt medan orden och gråten rann ur henne som en snorig, saltstänkt flod. Med sin lediga
hand hällde han upp ett glas rödvin, som han med bestämd hand förde till hennes mun. Den
mjuka druvsmaken och den välbekanta värmen i magen spred sig så sakteliga i hela kroppen.
Gråten ebbade ut hon kunde böja äta av den mustiga kycklinggryta som han lagat till. Kraften
och även modet återvände till hennes kropp och själ. Som så många gånger tidigare tänkte hon

stilla för sig själv, ”Jag råder inte över liv och död, jag kan bara göra mitt bästa, men jag råder
inte över liv och död!”
Han stoppade ner henne i ett varmt bad och satte sig i korgstolen med hennes favoritdiktsamling. En efter en läste han de lindrande stroferna för henne och en förtröstan spred sig i
hennes sinne. Halvsovande lät hon sig torkas och ledas till sängen. Innan huvudet nådde
kudden sov hon djupt. Morgonen kom fort och obönhörligt. På jobbet besannades hennes
farhågor; Lennart hade inte svarat vare sig på defibrillering eller på medikamentell behandling.
40 minuter efter insatt hjärtlung-räddning hade han dödförklarats av Medicin-jouren. Veckan
som följde var hon sig inte lik. Inte riktigt närvarande, varken på jobbet eller på fritiden. En
kväll ringde telefonen, det var Aina, Lennarts fru. Hon ville tacka för att Monica gjort allt vad
hon kunnat, och ville också berätta att Lennart blivit obducerad. Obduktionen visade helt
oväntat att Lennart hade en bukspottkörtelcancer med spridning till levern. ”Läkarna sa att han
troligen bara skulle ha levt några månader till, med den diagnosen”, sa Aina. ”Nu fick han dö
frisk i en akut hjärtinfarkt”, avslutade Aina.
Jag råder inte över liv och död, tänkte Monica återigen, när hon tankfullt la på luren.

I studentpristävlingen fick Evelina Rosenqvist ”Snart är det Mors dag!” hedersomnämnande.
Juryn skrev: ”En personlig berättelse om vad som kan hända under en kurs i globalmedicin i
Latinamerika. Skribenten har stark känslomässig närvaro och gör - med sitt perspektiv från det
svenska Universitetssjukhuset - kärnfullt formulerade iakttagelser och reflektioner över sin
framtid som färdig läkare.”

Snart är det Mors dag!
av Evelina Rosenqvist
Jag läser termin 8 på läkarlinjen på Uppsala Universitet. Under studietiden har jag varit
engagerad i läkarstudentföreningen IFMSA (International Federation of Medical Students
Associations) och jobbat en del med utbyten. Förutom Centralamerikautbytet som jag skriver om
här har jag varit en månad i Graz i Österrike och hoppas på Japan nästa sommar. Förutom
klinikplaceringarna har jag ju ingen läkarerfarenhet än så länge, men tycker att skrivandet är ett
bra sätt att utvärdera det man varit med om, och kanske ett sätt att komma ihåg de erfarenheter
man gjort under studierna även långt in i framtiden!
Det är som att vara tillbaka i omklädningsrummet på skolgympan. Lika pinsamt och obekvämt
känns det att visa upp sin kropp. Snabbt som ögat försöker jag få in det andra benet i de vita
sjukhusbyxorna och hissa upp dem under sommarkjolen, trots att benen är klibbiga av svett.
Några förbipasserande på gatan där vi står stirrar oblygt på oss, när vi tar stöd mot varandra i
vårt friluftsombyte. Den lilla gitarrorkestern spelar och sjunger inlevelsefullt innanför
personalentrén. En av bandmedlemmarna slår med en pinne på ett plåtinstrument, samtidigt
som en ambulans stannar till bakom oss. Nej, det här är inte Akademiska sjukhuset. Det här är
inte Sverige. Och om det vore det, skulle någon ha anmält de bedrövliga arbetsförhållandena
till någon sorts ombudsman och fått till stånd en förändring innan någon hann säga

socialnämnden. Det här är Nicaragua; här finns det mariachiorkestrar, men inte så mycket
pengar att förändra saker med. Dock finns det omklädningsrum, men dem kommer vi inte in i
den här första morgonen.
Vi är på studieresa med kursen i globalmedicin, vars första del bestod av
powerpointpresentationer, ofta med gapminderbilder av världskartan, där ländernas storlek inte
symboliserade deras yta, utan förekomsten av olika sjukdomar. Sverige var alltid ett litet
ynkligt streck i norr. När det gällde AIDS svällde hela Afrika upp som magen på ett svältande
barn. På den fronten var Nicaragua fortfarande ganska litet, men växte när det gällde
malnutrition, parasitinfektioner, malaria och struma. Den delen var enbart teori, och den här
delen är enbart överväldigande praktik. Det är inte bara första gången jag är utanför Europas
gränser utan även första gången jag går som läkarkandidat på ett sjukhus. Jag vet inte vilket
som känns mest förvirrande. Spanskan som läkarna pratar när de ska förklara något för oss är
lättare att förstå än den i affärer och restauranger, tack vare de medicinska uttrycken och
termerna. När våra handledare översätter till engelska, tänker jag på hur liten skillnad det är
mellan läkarorden på de här båda språken och mitt eget, på hur latinet inte bara har rest över ett
världshav utan även genom ett hav av tid. Jag tänker mycket på ord, och på hur husen ser ut
runt omkring mig, tänker på hur jag ska lyckas passa in mig själv i en vit sjukhuspyjamas och
ronder och sterilt rena händer. Just nu känns det som att jobbet som läkare mest går ut på att
tona ner sig själv, och jag funderar på hur jag ska göra det utan att försvinna helt. Och det blir
inte att jag pratar med någon om det, dessutom har alla redan gått in på sjukhuset, och jag följer
efter.
Alla väggar är gröna. Färgen har flagnat av här och var, så att en annan nyans av grönt skymtar
fram. Luftkonditioneringen är svag och hjälper inte så mycket. T.o.m. de inhemska läkarna som
är våra handledare fläktar ansiktet med händerna, trots att de borde vara vana vid hettan. På
flera ställen sitter affischer för Dia de la Madre, Mors dag, som snart infaller. Och som de firar!
Överallt säljs skumma tårtor med marängkräm på, eftersom grädde skulle smälta på en gång.
Eftersom en tredjedel av Nicaraguas befolkning är under 18 år, finns det många som har fullt
upp som mammor, och eftersom abort inte är tillåtet, är många av mödrarna inte så gamla
själva heller.
Studenterna delas upp, eftersom de alla inte får plats på samma avdelning. Men när vi har gått
uppför trapporna till den pediatriska avdelningen, inser jag att det kommer bli ganska trångt
ändå. I mitt huvud är sjukhuskorridorer rena och tomma, så när som på rondande
sjuksköterskor och läkare, och kanske någon patient på väg till röntgen. Min föreställning är i
alla fall inte alls likt det kaos som möter oss här. Inte bara det att rummen är alldeles för små det är verkligen fullt av folk. Sjuksköterskorna i det lilla expeditionsbåset drar ut viktiga papper
ur ett skåp, en läkare guidar runt en stor grupp nicaraguanska kandidater, som skämtar med
varandra och skrattar. Jag stöter nästan ihop med dem. Flera patienter är ute i korridoren, och
en gubbe med stor mage kastar en slängkyss åt tjejerna i min grupp. Det är något man får vänja
sig vid i det här landet, alla machos och deras visslingar och lockrop åt varenda tjej som går
förbi, speciellt de exotiskt blonda. De flesta av svenskorna blir väldigt irriterade och tycker att
det är jobbigt, om än lite skrattretande. Inte för att männen, gubbarna och pojkarna menar något
illa med det, och deras komplimanger är nästan aldrig nedlåtande heller. Det känns snarare som
att de glider runt på ett smältande isflak av manligt övermod. Kanske krävs det många
generationer för att flaket ska smälta undan helt – och annars skulle de som har suttit och
visslat efter tjejer hela sina liv och inte lärt sig simma hamna pladask i vattnet.
De andra studenterna i min grupp är inte några jag känner särskilt bra sen tidigare. Jag vet att
det alltid döljer sig mycket under ytan hos alla människor, men de här är nog inte de första jag
skulle vända mig till med det jag tänker på och känner mig osäker på just nu. Inte för att jag

inte tycker om dem, men de är sådana som aldrig verkar vara rädda för något. Sådana som
aldrig glömmer bort att sprita händerna när vi träffar patienter, inte ens på studiebesöken på
sjukhuset i början, när jag kunde springa rakt in genom en sluss till en infekterad patient, utan
att tänka på att det kanske fanns en anledning till att de byggt ett litet rum mellan korridoren
och salen och fyllt det med handsprit och förkläden. Nu har jag lärt mig, tack vare mer
hygienundervisning. Det skulle nog behövas för de nicaraguanska läkarna också. Handsprit
finns, men det verkar inte som om den alltid används när den ska. På avdelningen ser jag flera
läkare med ringar och stora guldklockor, och för en svensk läkarstudent är det lätt att föreställa
sig hur bakterierna regnar ner från smyckena. En doktor hostar våldsamt bakom ett munskydd
av papp. Kanske fanns det så pass mycket jobb att göra att han inte ville sjukskriva sig över
dagen, kanske tänkte han inte ens på att han kunde stanna hemma.
Vi får se några patienter också. Eftersom jag ännu inte vet något om hur man behandlar
sjukdomar i praktiken, tänker jag inte så mycket på det som är lika, att vi alla har kroppar som
fungerar och går sönder på samma sätt, utan mer på det som är olika, att de är kortare och
brunare än svenskar i allmänhet, och har kläder som ser fattiga och trasiga ut. Men det varierar
- en man fotar med sin mobilkamera. Han sitter i ett stort väntrum fullt med folk, där duvor
flyger in och ut mellan de stora plastpersiennerna, som är öppnade för att släppa in lite syre.
Om någon hade berättat det för mig hade jag knappast trott det. Nu ser jag det själv, men jag
tvivlar nästan på att jag sett rätt, när vi kommer till kirurgiavdelningen och den visar sig vara
välutrustad och skinande ren med så tillräcklig luftkonditionering att jag står och huttrar.
Staden vi bor i är inte stor, men ändå svår att hitta i. Överallt finns affärer där det säljs både nya
och begagnade kläder, och gatustånd med fruktbitar och framför allt kyld läsk. Ganska snart
orkar man inte se efter vem som visslar eller ropar komplimanger åt en. På kvällarna spelar vi
kort på taket till vårt hotell, inte för att vi är rädda för att gå ut, utan mest för att vi inte kommer
på något annat att göra. På horisonten ligger flera stora vulkaner och vilar. När vi åker till
ruinerna av den gamle diktatorns fästning på en kulle en bit bort, ser vi ner över hela staden och
dess tolv romersk-katolska basilikor. Det är konstigt, men för mig känns de äldre än
vulkanerna, trots att de byggdes för bara några hundra år sedan, medan de flesta vulkaner har
stått där mycket längre. I Europa kanske det är lättare att tänka sig att kyrkor är som berg, stora
och grå, uråldriga och skapade av andra krafter än människan. Förutom kyrkorna ser jag
sjukhuset, ett stort USA-inspirerat köpcentrum och en skola som jag går förbi varje morgon.
Var man än är i världen måste det byggas ungefär samma saker: hem, affärer, sjukhus, skolor
och tempel. Och på kvällarna spelar man kort, eller något liknande, överallt i världen, mest för
att man inte kommer på något annat att göra.
En dag i vecka nummer två går vi kvällsjour på sjukhuset. Det är tomt på patienter just nu, så vi
sitter på kvinnoakuten och väntar. Mot kvällen är det fortfarande varmt, men värmen får en
annan karaktär - man märker det inomhus också.
På samma gång kommer det in tre kvinnor. Läkaren pratar med dem, och vår handledare
förklarar. De två första har båda ont i magen. En av dem är gravid, fastän det inte syns än, och
läkaren tror att det är en ektopisk graviditet, en som hamnat utanför livmodern, så att hon inte
kommer att få behålla sitt barn.
Den tredje behöver ingen fundera över. Hennes klotrunda mage syns tydligt under den stora tshirten. Förutom den har hon på sig en kort kjol och flip-flops. Om jag bara tittade från
höfterna nedåt, skulle det kunna vara vilken tjej som helst. Men hennes ansikte är förvridet för
att hon har så ont. Läkaren måste undersöka de andra först, och eftersom inte alla får plats inne
i undersökningsbåset, väntar jag och en annan svensk student utanför. Den gravida går in på en
toalett med blicken frusen framför sig.

När det är hennes tur att undersökas, går allt väldigt snabbt. Värkarbetet har redan börjat, och
när hon var inne på toaletten satt hon tydligen och krystade på fel sätt, för att minska smärtan.
Hon skickas iväg till förlossningen omedelbart. Hennes mamma följer med henne. Vår
handledare berättar att flickan är femton år gammal.
Jag känner mig pirrig och nästan lite frånvarande, när vi snabbt slänger på oss munskydd och
förkläden. Senaste gången jag var i ett förlossningsrum var när jag själv föddes, och då var jag
på rätt dåligt humör och mindes ingenting efteråt. När vi är klara och ska gå in vandrar flickan,
stödd av en sjuksköterska, över till förlossningssalen från värkrummet mittemot. Ja, det finns
faktiskt ett rum för varje stadium, och hon får själv gå mellan dem.
Hon lägger sig i förlossningsstolen med benen lyfta. Vi är många i rummet, sjuksköterskor,
läkare och svenskar. Flickan krystar, och nu ser man en hudfärgad vägg med lite svart hår inne
i henne - ett huvud! Det ser nästan dumt ut, men så är det också första riktiga beviset jag får på
att stora, gravida magar verkligen innehåller små barn. I Hollywoodfilmerna föds det
visserligen ett och annat barn ibland, men kameran brukar sedligt hålla sig uppe vid ansiktena,
och nu ser jag en livslevande baby komma ut på riktigt.
Flickan har ont och kvider, men hon skriker inte högt. Jag tänker på henne som flickan,
eftersom jag tänker på hur jag själv var när jag var femton år. ”Nu ska jag välja linje på
gymnasiet, hoppas jag klarar betygen och kommer in på läkarprogrammet, det har ju alltid varit
min dröm. Kanske är det fest i morgon, men i kväll är det fredag och jag stannar hemma
framför datorn och äter chips. Undrar om jag någon gång kommer få en pojkvän…”
Nu krystar hon fram barnet ytterligare en bit i kanalen. Det står många runt omkring henne,
men ingen pratar med henne. Jag vet inte hur hon känner sig. Bredvid mig står en nicaraguansk
läkarstudent. Han är precis lika lång som jag, så det är naturligt att vi börjar prata. Han är rätt
bra på engelska och försöker förklara vad som händer. Jag säger att hon är duktig, det verkar gå
bra. Det är vad jag tror, men han svarar att nej, det går faktiskt inte så bra, det går t.o.m.
alldeles för långsamt. Då ser jag det också - kanalen är väldigt trång, och barnet har suttit där
ett tag nu.
Läkarna verkar fatta ett beslut: de lokalbedövar och klipper upp hennes slidmynning ännu mer.
Jag trodde alltid att jag skulle rysa och må illa när jag såg något sådant, men det är inte så
farligt som jag trodde. Och så drar de ut barnet under hennes sista krystning.
Livets mirakel är grått och slappt och har ett huvud som har tryckts ut så att det är avlångt och
nästan lika långt som kroppen. En pojke. Han ser död ut. Jag tänker i hast att hon var ju ändå
bara femton år, men jag trycker ned den tanken med en gång. De lyfter bort barnet till ett bord
bredvid och börjar suga ut vatten ur luftstrupen med en slang. Den lille får syrgas, och man
jobbar på att få igång andningen. Om jag själv stod och arbetade med honom, ja, då vet jag inte
vad jag skulle tänka, antagligen inte särskilt mycket. Nu tänker jag så starkt att det nästan hörs.
Du måste klara dig, lille pojke, snälla skrik, skrik så vi hör att du mår bra och undrar vad det är
för konstigheter du just har varit med om! Pojken piper lite, men sedan blir det helt tyst igen.
Det håller på rätt länge. Jag inser hur lite jag vet. Kan man överleva med ett huvud som blivit
så pass deformerat, även om det går tillbaka till sin naturliga form? Hur fungerar man efter det?
Jag vill att han ska klara sig, jag vill, jag vill, men det verkar vara mycket osäkert hur det
kommer att gå.
Och så skriker han. Det låter ynkligt och litet, men han skriker, och de tar honom omedelbart
till barnintensiven. Hans mamma tittar på honom när han bärs förbi - hon ligger kvar i samma
ställning. Vi går ut.

När vi bytt om kommer min kursare Peter fram till mig. Han är lång och smal. Många tänker
sig nog att han är ganska känslig, men han pratar inte så mycket, så jag vet inte. Han är duktig i
alla fall, ordentlig, lyssnar på alla, och har alltid bra förslag på hur studiesituationen kan
förbättras.
Du, säger han när han sett att ingen är inom hörhåll, jag ville bara ge lite feedback på hur det
var därinne.
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐

Okej,	
  säger	
  jag.-‐	
  

När vi står där runt omkring syns vi ju väldigt bra, och jag tänkte på att du flera gånger
höll handen framför munnen och såg väldigt rädd ut. Vad tycker du själv om det?	
  
Oj, det märkte jag inte ens, svarar jag sanningsenligt.	
  
Nej, jag förstår. Det är ju en väldigt känslosam situation, men allra mest för patienten. Så
om vi läkare ser stressade ut, kan det nog bli så att patienten känner sig ännu oroligare.
Och det är ju inte så bra.	
  
Jo, så kan det nog vara.	
  
Jag ville bara säga det, så att du kan tänka på det till nästa gång.	
  
Jo, säger jag, jo, det ska jag tänka på.	
  

Snart kommer de andra ut, och vi går hem. Alla är ganska tysta på vägen, medtagna av
upplevelsen. Jag känner mig KBT:ad, trött och tankfull, utan att egentligen tänka något vettigt.
På hotellet träffar jag en kompis, som har sett en gigantisk tumör tas ut under dagen. Vi tar en
kall öl och känner oss som gamla överläkare, som har sett för mycket här i livet och behöver slå
upp en whisky på fredagskvällarna för att slappna av. Vi spelar bara ett parti whist - sen går vi
och lägger oss.
Staden vi bor i har färgglada hus, ofta med väggmålningar som har politiska motiv. En vägg
visar några martyrer från kriget, en annan en grupp studenter som överfalls av diktatorns
militärer, en tredje två barn som leker nedanför en vulkan i ett fredligt Nicaragua. När jag går
in i kyrkorna, förstår jag inte alltid vilka bibelberättelser som är avbildade på väggarna, och jag
förstår inte husens berättelser heller, men om jag gick här varje dag skulle jag nog fatta bättre.
En dag kommer en gubbe fram till mig i en park med statyer av mödrar och deras barn. Han har
sett att jag försöker läsa en dikt på en mur, av en poet som jag vet är känd. Han försöker
översätta, men hans engelska och min spanska är för dåliga för att jag ska förstå helt. När han
frågar berättar jag att jag är läkarstudent och besöker sjukhuset här. Han frågar varför hans
faster, som har så dåliga njurar, inte kan få hemodialys. Jag svarar att det bara finns sex
dialysmaskiner på sjukhuset, för jag har sett dem själv. Men jag är glad att min spanska inte är
så bra att jag kan ge mig in på djupare anledningar, speciellt eftersom han nog förstår
sammanhanget bättre än vad jag gör.
Nästa dag besöker vi den gynekologiska avdelningen. Vår handledare lotsar oss förbi ett litet
altare med silkestyger, jungfru Maria och Jesusbarnet, och vidare in i en patientsal. Vi går
längst bort i rummet. Jag är sist, och kommer ihåg att jag måste sprita händerna, så jag stannar
till och tittar åt rummets andra ända. Och i en säng där ser jag flickan, den nyblivna mamman.
Hon ser trött ut, men inte ledsen, och när hon får syn på mig ler hon mot mig. Hon ler så att jag
blir varm. Vi går inte fram till hennes säng, men vår handledare berättar att pojken klarar sig
med bara syrgas, vilket är väldigt bra med tanke på hur dåligt han mådde när han föddes.
Kanske kommer han få någon sorts hjärnskada av den tidiga syrebristen, men man vet inte än
om det blir några bestående men.

Jag skulle kunna tänka att jag ju hade rätt trots allt, att Peter var för okänslig och kall, att
flickan blev glad att se mig igen och inte var irriterad över att jag hade visat dramatiska
ansiktsuttryck. Att kulturer är olika, och att de kanske uppskattar känsloyttringar mer här än i
ett vinterkargt Sverige. Men jag tror att vi båda hade rätt, och att det inte var så viktigt. Det
enda jag tänker på är det förvånansvärda i att flickan kände igen mig. Vi stod ändå så långt bort
i rummet, vi hade skydd för hår och mun, och hon hade väl annat att tänka på just då. Men ändå
log hon, eftersom vi på något konstigt och självklart sätt kände varandra lite grann, efter att ha
delat den här upplevelsen.
När jag kommit ner i omklädningsrummet tar jag av mig de vita sjukhuskläderna, och de
sjunker ihop. Jag kan vika ihop dem, och nu lägger jag dem i min väska. De har redan en form,
men de formar sig efter mig. Man kan plugga mycket och glömma att i livet är allting inte
preciserat och replikerbart. Inom vården finns det, kanske mer än på andra ställen, rätt och fel.
Det finns felaktiga behandlingar, och det finns rätta, som visserligen ändrar sig med nya
upptäckter. Det finns felaktiga bemötanden, men ännu mer finns det rätta bemötanden. Vi har
på oss samma sjukhuskläder, men vi är olika inuti, vi är olika i fråga om hur vi möter våra
patienter, och det är bra att vi är det. Så länge vi verkligen möter dem. Som så många andra ord
kommer ordet patient från latinet, och det betyder ”den som lider”. Även om alla patienter man
träffar inom vården inte alltid lider så uppenbart, varken fysiskt eller psykiskt, är det ändå de
som lider, av vad som än har drabbat dem. Och vi får vara med dem, vara medlidande. Hur vi
sen väljer att visa det, antar jag är det som kallas för läkekonst. Det finns ljusa färger att måla
med, och det finns mörka. Om man använder båda, kanske det blir en väggmålning.
Jag går ut på gatan. Mariachiorkestern är borta nu, men allt folkliv och all trafik gör att det är
långt ifrån tyst. En bil med två högtalare kör förbi och basunerar ut: ”Snart är det Dia de la
Madre! Låt oss fira Nicaraguas mammor! Hur vill du fira din…” Sen är den borta, och jag hör
inte mer. Jag är långt hemifrån, men inom mig har jag just kommit ett stycke närmare hem.
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Coping professionally and privately with death and dying –“ Le Dialogue des Balintiens” est
une opportunité, a fois une necessité.
av Henry Jablonski
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Summary
In Sweden, the terminally ill patients are often transferred from the hospital wards and die either
in hospices or in their own homes supported by advanced ambulatory palliative care teams.
Palliative care in the last days of life has improved dramatically in the past decades. But, as has
been remarked by these palliative professionals, they have to watch their defenses not to make
death too a trivial companion. I am not in a position to give you a comprehensive picture but my
impression is that the staff at hospices are given resources to manage and develop. Group
supervision and team discussions are important and vital tools. There are research units linked to
palliative care.
As a consequence, this organization for caring for dying patients means, that most doctors, even
those doctors who are treating severe diseases, are not so used to death and dying. Furthermore,
they are often left alone to handle these existentially most challenging clinical moments. If there is
a debriefing it is generally devoted to the medical technical aspects. Many sensitive and sensible
doctors tend to accumulate highly charged meetings with dying patients and their relatives inside
themselves. It happened so many times when I started a new Balint group, particularly in
hospitals, that the first cases presented were about meetings dating back many many years. The
presenting doctor had carried as a heavy mental burden, usually guilt, self reproaches, sadness and
confusion - quite energy-consuming. Having the opportunity to tell, to reflect with attentive and
serious colleagues and with a leader who takes care to protect the vulnerable presenter exposing
him-/herself, brings about a clearer understanding of what has happened, and a great relief even
when the pain of the doctor has been exposed. Such situations are ubiquitous in clinical practice
and have an impact that should not be underestimated. “Un digested” experiences accumulating in
health care professionals should be understood as a cumulative trauma and can lead to a burn-outsyndrome . The cure for many colleagues is reflection and working through. Breaking professional
and mental isolation is crucial.
But it is not only a matter of mental insufficiency. We should also consider other anxiety defenses
– rigidity, numbness,, cynicism, excesses in medical jargon, the bizarre humoristic medical
anecdotes, hypo-maniac-like activity etc etc. We all familiar with that such attitudes can develop
into clinical subcultures to the detriment of the doctor-patient relationship.
This presentation is a plea, un playdoyer for professional group work of any kind, but particularly
for Balint group work. Both experience and research have shown that Balint work improves the
doctor´s ability to cope with difficult professional meetings, it increases work satisfaction and
professional self esteem (naturally, one would conclude!)
“Le Dialogue des Balintiens” is a possibility for many doctors. For some doctors it is a necessity if
they wish to stay professionally alive and not deteriorate.
I present a few vignettes, one from the world of the marvelous opera by Francis Poulenc “Le
Dialogue des Carmelites” and a few from the clinical work in hospital and outpatient practice – all
related to death and dying.

Chers collègues, Merci de votre invitation à ce colloque.
Il y a un mois, j'ai été fasciné par le remarquable opéra du grand Francis Poulenc : le "Dialogue
des Carmélites". Cela a été une véritable révélation et m'a transporté vers de nombreux endroits y
compris ici, à Strasbourg. A mon avis, l'intrigue dramatique ô combien complexe de cet opéra
illustrent l'essentiel de notre rapport à la mort et à l'agonie, et nos craintes et attentes vis à vis de
l'amour et de la sense de cohérence. Une petite scène éclaire un des dilemmes de notre médecine
contemporaine:
La vieille mère supérieure du couvent est mourante. Le désarroi de ses sœurs les plus proches
l'effraye, elle, le rock de la communauté. L'anxiété la tenaille: "Dieu n'est qu'une ombre", se
désespère t-elle . Elle appelle en hurlant le docteur,
Javelinot. Peut-il augmenter la dose d'antalgiques? Il doit avoir un remède contre la douleur et
l'anxiété. « Non, vous en avez bien assez, vous ne pouvez pas faire mieux ». Javelinot répond
après avoir pris ses pulsations: "Mais donnez-moi quelque chose de votre saccoche du medicin,
vous devez bien avoir quelque chose". Mais le médecin se dérobe aux cris obstinés de demande
d'aide. « Je ne peux rien faire d'autre » et il sort ou plutôt s'enfuie en courant. Abandonnée à la
fois par Dieu, Yahvé, Jehovah et Javelinot (est-ce simplement une coïncidence si les noms
hebreux de Dieu sont si proches?) dans ses derniers moments, elle trouva refuge, son corps replié
en position fœtale, et sa tête dans le creux du ventre de la jeune Sœur Blanche- Sœur Blanche de
l'Agonie-du-Christ. Blanche, malgré son désarroi, agit comme une vraie fille envers une mère.
Elle devient une mère, elle-même sans espoir, mais elle reste jusqu'à la fin. Elle souffre les
insupportables affres de l'anxiété )pendant au fin de la nuit tandis qu'elle veille toute seule?,
comme on le lui a demandé, le corps de sa vénérée mère supérieure. Pas étonnant qu'elle soit la
fille d'une mère qui meurt en lui donnant la vie.
Dans une société séculaire et en paix, la peur de la mort et de mourir a souvent un compagnon: la
peur de la vie et de l'amour. Nous essayons tous tour à tour de faire face, d'éviter, de nous
empêcher de voir nos répétitions erronées soigneusement dissimulées les stratégies étant
complètement individuelles- chacun son art.
Javelinot fit une interprétation réductionniste de la situation: c'était comme si la patiente lui
demandait q´une overdose qui aurait pu la tuer. Je suppose qu'il ne voulait rien savoir de ce que
cette femme mourante lui demandait. N'importe quoi pour substituer le confort qu'un Dieu qui
s’efface ne lui offrait pas à ce moment là. Il ne pouvait tout simplement pas entrer en relation avec
sa patiente. Je ne pense pas qu'il ait été un mauvais médecin- je crois que les Carmélites savait en
qui avoir confiance. Le Dr Javelinot, juste comme un bon nombre de médecins actuels ne disposait
un contexte professionnel suffisant pour développer son aptitude à faire face au désespoir de sa
patiente, son propre désespoir et son inconfort. Je pense qu'il est devenu lâche à cause du manque
de dialogue sincère et collégial. Le « Dialogue des Balintiens » a une certaine ressemblance avec
le « Dialogue des Carmélites », ce qui a aidé la jeune Blanche à rester chez la mère supérieure
malgré son inconfort et son anxiété.
Aurait-il eu un groupe Balint, la situation aurait pu être discutée avec les collègues auxquels il
aurait pu se confier et discuter de ses difficultés.
L'isolement professionnel et mental est primordial. Le "Dialogue des Balintiens" est une
opportunité?
Quelques mots- un peu impressionistes - à propos des médecins et du personnel médical ou de
l’organisation médicale en Suède - vous verrez si ça vous parle.

En premier lieu, une observation générale faite par uncollègue, un professeur en soins palliatifs, à
laquelle j’adhère fortement à partir de mon expérience de groupes balint avec des médecins
hospitaliers.
Les patients en phase terminale sont regulierment transférés de l'hôpital dans des hospices ou vers
leur domicile avec un service de soins palliatifs ambulatoires. Ces professionnels doivent veiller
sur leurs défenses pour ne pas faire de la mort un compagnon banal. Par voie de conséquence,
même les médecins qui traitent des maladies graves ne s'habituent ni à l’agonie ni à la mort.
Cependant, juste comme Blanche, ils sont souvent laissés seuls pour gérer ces pensées et ces
émotions.
Exemple: la Suède a le taux de mortalité périnatale la plus basse du monde.
Mais, conséquence
ou peut être cause, les jeunes résidents en Gynéco- Obstétrique ont une peur immense malgré la
parfaite routine de la surveillance que des mamans se retrouvent un jour ou deux plus tard avec un
enfant à maturité mort in utero. . Rien que de l'imaginer était accablant pour eux avant qu'ils
puissent en parler en groupe Balint.
La Société Balint suédoise organise chaque segonde année un prix pour les textes littéraires
exposant des cas cliniques. En 2010, la majorité d'entre eux concernait la mort et l'agonie. Mais les
situations clininiques sont variable. Le problème de la mort et de l'agonie passe bien avant la
question du stade terminal. Je crois qu'il est très important d'avoir cela à l'esprit dans toute
considération et réflexion concernant la clinique.
Je vais juste vous livrer quelques vignettes pour l'illustrer.
Cas n°1
Une épave humaine au fond d'un lit dans une salle d'hôpital, peut-être âgée de la quarantaine bien
sonnée, ancienne prostituée et toxico, souffrant d'un cancer et du sida. Elle crie: " Ne me touchez
pas bande de bâtards, salauds, je vais vous mordre et vous griffer pour que vous l'ayez aussi; Je
déteste cette vie...vie de merde depuis toujours. Comment osez-vous m'approcher? ». Au pied de
son lit se tient un ange silencieux parfois presque transparent, beau, svelte, aux longs cheveux
noirs. Est-il réel ou imaginaire? Est-ce la fille de cette épave ou est-ce l’ombre de cette épave ellemême puisqu'elle paraît comme il y a une trentaine d'années?
L'auteur de cette courte histoire discute à la fois de comment garder du respect pour cette épave et
malgré cette haine Comment trouver une relation avec elle qui puisse la laver de ses obscénités,
sans être physiquement attaqué. Elle nous raconte ses tentatives pour atteindre cette « filleombre » pendant et après l'horrible agonie de sa mère.
Cas n°2
Une vieille dame souffrant de plusieurs maladies est amenée par sa fille dans le cabinet du
médecin généraliste. "Ma mère ne peut plus rester à la maison. Elle ne prend plus soin d'elle. C'est
un désastre. Il faut l'envoyer à l'hôpital...faites quelque chose!"
La mère regarde la docteuresse et dit qu'elle veut rester chez elle. Elle ne veut pas aller à l'hôpital.
Son regard est intense mais fatigué. Ils se comprennent silencieusement. Mais la fille insiste. Le
médecin n'entrevoit pas la moindre raison pour envoyer cette femme à l'hôpital. Elle essaye
d'argumenter et de discuter ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation mais elle se sent
bien faible ou gauche ou entre deux chaises vis à vis de l'insistance de la fille. "Ma mère a besoin
d'aide, je ne peux pas être là toute la journée, elle se détériore". A l'instar de Ponce Pilate, elle écrit
une lettre d'adresse et met tout dans les mains du service d'urgence de l'hôpital. La fille réussit à
faire admettre sa mère dans le département de gastroentérologie, sa mère refusant de manger. Ils

essayent d'installer une sonde gastrique - contre son gré. Elle se met à vomir et à revomir, ils
réessayent encore et encore. Contre son gré. Un iléus s'installe, elle est envoyée en radio -contre
son gré. Elle est opérée contre son gré et meurt deux jours plus tard.
L'auteur discute de la difficulté de faire face aux exigences d'une fille forte et anxieuse malgré la
connivence initiale entre elle et la patiente, qui rendait silencieusement évident que la patiente
savait qu'elle allait mourir et qu'elle voulait le faire chez elle. Elle parla de ses sentiments de
culpabilité de n'avoir pas été capable de la protéger. Pas plus qu'elle n'avait été capable d'aller
outre la défense maniaque de la fille, qui, fondamentalement, ne pouvait pas se faire à l'idée que sa
mère allait mourir et qu'elle n'y pouvait rien.
Cas n°3
Un médecin de campagne. Première chose, tôt le matin: l'infirmière lui demande de se rendre dans
une ferme pour signer un certificat de décès. Il s'y rend. Il connaît bien le patient. Assis à côté de
son corps dans la cuisine, il repense à la vie de ce vieux fermier, au contact qu'ils avaient eu. Il
poursuit ses visites, et se rend auprès d'une vieille femme usée par le travail rude de sa vie
quotidienne, aux articulations douloureuses, nécessitant des antalgiques et des somnifères, et
insuffisante cardiaque. Elle lui offre un café; il ne le fait pas toujours mais là, il accepte. Avec
beaucoup de mal mais aussi de plaisir, elle prépare le café pendant que notre médecin écrit les
ordonnances. Elle demande: " Est-ce que vous croyez que je peux faire des projets pour le
prochain été, les enfants et leurs familles veulent venir ? ». Le médecin sourit: " Bien sûr,
pourquoi pas? Votre état de santé est stable." La vieille femme lui sourit avec reconnaissance et le
médecin la remercie pour le café et s'en va.
De retour à son cabinet: une femme a été amenée par la brigade fluviale qui l'observait avec une
caméra de surveillance, alors qu'elle s'apprêtait à sauter d'un pont, la voix d'un haut-parleur l'ayant
arrêtée: "Ma chère petite amie, vous n'allez pas pas faire quelque chose d’aussi fou, n'est-ce pas?"
Elle a une vingtaine d'années, un visage muet, le médecin lui demande si elle veut bien expliquer
pourquoi elle veut " sauter». Elle dit qu'elle n'a pas eu la force de continuer, qu'elle ne se souvient
pas avoir ressenti de la joie, seulement cette angoisse à l'intérieur d'elle-même.
Dans un dialogue silencieux, le médecin sent un contact qui le convainc qu'elle reviendra, elle
commencera le traitement et l'appellera dès qu'elle éprouvera une impulsion suicidaire. C'est
étrange mais il sent qu'il peut avoir confiance dans ce contrat et ne pas avoir besoin de la détenir
en milieu psychiatrique.
Un appel de l'infirmière: la vieille femme était morte quand l'infirmière est arrivée à la ferme. Une
idée paranoïde fait irruption dans la tête du médecin: s'agissait-il d'un surdosage des médicaments
qu'il avait prescrits? Il écrira un rapport à la commission disciplinaire du Bureau Médical Suédois
(Ordre des Médecins en France )Mais non, ouf! Soupir de soulagement! La prescription est
toujours sur la table de la cuisine.
Il appelle l'une de ses fille dans une grade ville située à 500 km: "Je suis absolument désolée mais
votre mère est morte il y a une demi-heure. L'infirmière l'a retrouvée morte. Je crois qu'elle n'a pas
souffert."
"Mais c'est impossible, je lui ai parlé il y a deux heures, elle était si heureuse et attendait si
impatiemment notre rencontre familiale habituelle l'été prochain."
Un appel de l'autre fille: elle insiste pour obtenir un compte rendu médical et une autopsie. Il
répond calmement à toutes ses questions. et à son grand soulagement il entend une grosse crise de
larmes à l'autre bout du fil.
Quelques patients encore. Une angine, une otite. Quelqu’un veut être inscrit sur la liste bien qu’il
n’ait rien de vraiment sérieux. Puis c'est l'heure du déjeuner. Le médecin se retrouve en train de
regarder l'écran vide de son computer.

Nous ne devons pas sous-estimer le poids de telles situations accumulant de façon bien indigeste
dans l'esprit des soignants les prémices d'une attitude cynique ou d´une syndrome d'épuisement
professionnel.
Rompre l'isolement professionnel et psychique est primordial. Le "Dialogue des Balintiens" est
une opportunité!
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