
Det framhölls tidigt under mina medicinstudier att 
samtalet med patienten, anamnesen, är det abso-
lut viktigaste för att ställa rätt diagnos. Säkerligen 

lika sant nu som för flera decennier sedan. Nu, när det verkar 
finnas i det närmaste oändligt med diagnostiska möjligheter 
i form av kemiska lab.prover, röntgenundersökningar m.m. 
Det finns möjligheter som bildlikt talat förvandlar människ-
an i en mekanism vars funktion kan mätas och diagnosticeras 
utifrån olika mätvärden och undersökningsresultat. Detta är 
något som i sin tur öppnar för närmast oanade möjligheter 
till att patienterna själva svarar för datainsamlingen och sedan 
presenterar det för läkaren som man då inte behöver möta i 
egen hög person utan via dataskärmen eller mobiltelefonen.

Betydelsen av en god anamnes lyftes fram redan under 
1920-talet då Francis Peabody pekade på risken för att man 
förirrar sig och hamnar fel redan från början om man inte är 
noggrann i sin anamnes och försöker lyssna på vad patienterna 
verkligen vill säga. Något som bekant inte alltid är så enkelt 
som det låter. Att lyssna på patienten innebär att lyssna på 
mer än vad patienten uttrycker i ord. Något som Gillis Herlitz 
visat på i några av sina böcker. I sin bok Kunskap och läkekonst 
– tankar om allmänmedicin (Studentlitteratur 2014) berör 
Christer Petersson i flera sammanhang vikten av det goda pa-
tientsamtalet som grund för en rätt diagnos, men även för ett 
bra möte med patienten. SBU framhåller i sin sammanställ-
ning, Patient-läkarrelationen. Läkekonst på vetenskaplig grund 
(Natur & Kultur 1999), att tonen, karaktären och inriktning-
en på samtalet mellan patient och läkare spelar en avgörande 
roll för hur relationen utvecklas.

En som uppenbart förstått betydelsen av patientsamtalet 
är Jan-Helge Larsen, allmänläkare och gestaltterapeut och 
handledare. Larsen har sedan början på 1990-talet anordnat 
mycket uppskattade kurser i konsultation på den grekiska ön 
Kalymnos. Huvudparten av vad dessa kurser avhandlat har 
samlats i boken Patientsamtalet. I boken beskrivs konsulta-
tionsprocessen i dess olika faser och vilka känslor och reaktio-
ner som ofta väcks hos läkaren. Tanken med boken beskrivs 
som intentionen att ge läkare verktyg för att strukturera sam-
talet och inte minst hur man bäst använder den begränsade 
tid som står till förfogande. I detta innefattas även hur man 

bäst hanterar när något går fel vilket det naturligtvis kan göra 
i enstaka fall. Tre av de avslutande kapitlen ägnas åt frågor 
kring handledning vilket är ett vällovligt initiativ. Att döma av 
hur det fungerar i en del sammanhang finns det ett uppenbart 
behov av att klarlägga vad som menas med handledning och 
vad som syftet med denna insats.

Boken bygger till stor del på författarens egna analyser av 
samtal mellan patient och läkare. Något som gör dess budskap 
användbart även för de som redan varit verksamma under någ-
ra år, och inte enbart utbildningsläkare. Eller som någon av 
kursdeltagarna på Kalymnos uttryckt sina upplevelser – ”me-
toden har gett mig en känsla av trygghet som läkare, så att jag kan 
möta patienten utan att bli rädd för att inte klara av situationen, 
och det gör det lättare för mig att lyssna till patienten”. Kommer 
man så långt verkar boken ha uppnått sina intentioner.
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Det finns en lång rad författare som valt att skriva om 
sin förestående död efter att man fått besked om 
att man lider av en dödlig sjukdom. Kanske för att 

lämna någon form av testamente efter sig, eller för att bear-
beta sorgen och smärtan inför det oundvikliga slutet. Några 
har, likt Peter Noll, valt att avstå från all form av behandling 
och inväntat döden (Den utmätta tiden 1985). Andra har likt 
Anders Paulrud (Fjärilen i min hjärna 2008) valt att låta sig 
behandlas men då även fått bearbeta sina förhoppningar, både 
lyckade och grusade, på den insatta behandlingen. Katarina 
Bernhardsson har i en mycket läsvärd bok skrivit om männi-
skors egna skildringar om sjukdom och död i boken Litterära 
besvär – skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa (Eller-
ströms förlag 2010). Berättelser som i många stycken ger en 
helt annan bild av situationen än den vi ser som behandlande 
läkare. När det terminala stadiet inletts blir ibland förhåll-
ningssättet lite påfrestande. Ungefär som om vi misslyckats 
med att hålla patienten frisk och nu måste hantera misslyck-
andet och ”hålla skenet uppe”. Oavsett vad vi tycker eller tror 
kommer vi alla att någon gång påbörja den sista resan. En resa 
som borde få ske på samma villkor som alla tidigare resor. Det 
tillhör något av det mest tragiska med människor som under 
sina sista dagar här i världen lämnas ensamma och utlämnade 
till sin egen ångest, inför det som väntar. När det inte längre 
finns något hopp om bot och bättring blir god smärtstillning 
vad vi har att erbjuda. Eller finns det något mer?

Den engelska författarinnan Jenny Diski har publicerat 
5–6 böcker i Sverige under 2000-talet. Under flera år var hon 
även återkommande skribent i Göteborgsposten. Jenny Diski 
blev även uppmärksammad utifrån det faktum att hon under 
flera år bodde tillsammans med den säkerligen inte helt obe-
kante författaren och Nobelpristagaren Doris Lessing.

När Diski fick diagnosen lungcancer, med två till tre år 
kvar att leva, fattar hon beslutet att skriva om livet med sjuk-
domen. Detta genom att dela upp boken i fyra olika delar, 
från tiden för diagnos, en återblick i en komplicerad och tra-
gisk uppväxt och ungdomstid, en tid med cellgiftbehandling 
och en avslutande självbiografi kallad Silversprej.

Berättelsen om uppväxt, och ungdomstiden är tidvis djupt 
tragisk. En berättelse om droger, självmordsförsök, djupa psy-
kiska problem m.m. Sedan följd av en period efter cancer diag-

nosen med strålbehandling och cellgifter. En period under vil-
ken det blev viktigare att ligga still under strålkameran, ta sina 
cellgifter trots illamåendet m.m. än att någon bildlikt talat 
”höll patienten i handen” och gav något av mänsklig värme 
och omtanke.

I den sista delen av boken – Silversprej – finns en i många 
stycken lysande sammanfattning av upplevelsen inför det an-
nalkande slutet;

”Vart ska jag? Ingen vet. Kan jag följa med? Ja, så småningom. 
Det är spännande på något vis. Det här som jag aldrig upplevt 
och redan upplevt långt tidigare, på ett annat sätt, i en total an-
nanhet, intighet och omedvetenhet. Som alla har gjort och kom-
mer att göra i all evighet. Slutet kommer och världen består och 
allt fortsätter som vanligt dag efter dag.”

 (Den sista resan sid. 217)

Varför då läsa Jenny Diskis bok? Temat är ju inte helt nytt. Jo, 
för att den här boken är annorlunda upplagd genom att stora 
delar handlar om tiden innan den cancerdiagnosen och det 
finala stadiet. Hur den sista resan kommer att bli är till stor 
del en funktion av vår bakgrund. Vi dör med all säkerhet, bara 
en gång, men resan dit kan gå på oändligt många olika vägar. 
Boken beskriver en väg, som knappast tillhör den vanligaste 
men, som trots allt är lärorik. Jenny Diski avled, april 2016.
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I förra numret av Distriktsläkaren recence-
rade Christer Olofsson boken Skapar vården 
ohälsa? Vi har nu fått besked på att boken 
inte längre finns att köpa från förlaget Stu-
dentlitteratur.

För den lässugna som trots detta skulle 
vilja få tag på boken kan vända sig till Lars Englund som 
fortfarande har tillgång till ett litet antal böcker.

Skicka ett mejl till englund1@telia.com, för att beställa 
ett exemplar av boken, som han sedan skickar till dig. Du 
står själv för portokostnaden, för boken får du utan kostand.
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anledde Aldskogius och Rydqvist att skriva en bok om hur 
människan egentligen fungerar när hen är frisk framgår inte 
av deras bok. Oavsett vilket har man dock lyckats, på näs-
tan 500 sidor, att skriva en bra översikt kring hur en normal 
människa är konstruerad och fungerar. Åtminstone utifrån 
vad vi vet idag.

Boken är uppdelad i ett antal underrubriker som; krop-
pens byggnad, kommunikation och styrning, stöd och rörelse, 
kroppens försörjning samt fortplantning och utveckling (inkl. 
barnets normala utveckling). Framställningen kompletteras 
med bra och illustrativa skisser.

En ytterligare fördel med boken är att den har ett bra regis-
ter vilket brukar behövas i översikter att detta slag.

Sen är frågan vem och vilka som kan ha nytta av en bok av 
detta slag. Den är knappast tänkt som en lärobok för blivande 
läkare även om framställningen tidvis är relativt avancerad. 
Som målgrupp anges sjuksköterskor, tandläkare, naprapater 
m.fl. Det finns säkert många som skulle kunna öka sitt kun-
nande om det normala till en nivå som gör diskussioner om 
hälsa och ohälsa något mer konstruktivt än idag. Den kanske 
har sin plats på nyhetsredaktioner som uppslagsverk innan 
man presenterar nya ”upptäckter”?

 

Christer Olofsson
Distriktsläkare

Ett intressant fenomen i det offentliga rummet är att 
det sällan talas om vad det innebär att vara frisk. Vad 
är egentligen normalt och inget som måste ”utredas”? 

En orsak är naturligtvis att det uppenbart skapar ett betydligt 
större intresse att skriva och tala om sjukdomar. Helst sådana 
som vi inte är medvetna om och som drabbar oss helt utan 
förvarning. Av och till informeras vi på löpsedlar om att vi 
kanske går omkring med en dödlig sjukdom eller annat elakt 
som när som helst slår till. För några år sedan kunde man i en 
lokaltidning i mina hemtrakter läsa om den sensationella ny-
heten att det fanns personer som hade streptokocker i svalget 
– detta utan att bli sjuka (vilket dom kanske borde bli, eller?). 
Ibland nås vi även av den sensationella nyheten att man kan 
bli sjuk av vissa läkemedel.

Om det var den massmediala snedvridningen som för-
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