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Leg läkare, psykiater, leg psykoterapeut 

Empatica AB 



Teman för dagen:  

 

•Sjukdomsperspektivet – hälsoperspektivet 

•Attityder, förväntningar, språkbruk 

•Grundvärderingar - människosyn 

•Hinder och möjligheter 

  





Sjukdomsinriktad vård – hälsoinriktad vård 

Sjukdomsinriktad syn på vårdens utformning 

• Patienten söker hjälp.  

• Vården utreder, behandlar och rehabiliterar sjukdomstillstånd. 

• Apparatfel. 

Hälsoinriktad syn på vårdens utformning 

• Patienten konsulterar vården för att ta tag i sin situation och sitt liv.  

• Vården erbjuder möjligheter till avlastning, stabilisering och återhämtning. 

• Kris-/livsstilsperspektiv. 



En vård som förstår att omhändertagande är något annat än produktion, att 
kännedom är något annat än information och att ansvar över tid är något 
annat än ansvar i ögonblicket.   
Vi patienter och anhöriga är levande själar med tankar, känslor och sinnen. Vi 
ser, hör, känner och agerar.   
 
Det är just detta som skiljer vård från industri. Industrin hanterar döda råvaror 
som inte själva medverkar eller har synpunkter på processen. 
  
Britt-Marie Ahrnell, Sjukhusläkaren feb 2014. 

 

Hälsofrämjande vård 

 



Myter om personcentrerad, hälsoinriktad vård 

•  Inget nytt, det här har vi alltid gjort 

•  Det är tids- och resurskrävande 

•  Ytterligare en börda för medarbetarna 

•  Flummigt – resultaten blir inte bättre 



Disease= 
Sjukdom 

 
Sickness= 
Sjukroll 

Illness= 
Må dåligt 

 Var går gränsen mellan friskt och sjukt? 



 

Normala livsproblem 
 

Arbete, studier 

Familj, relationer 

Sociala problem 

Normer och ideal 

Sjukdom 

Gå i behandling 

Vara sjukskriven 

Motgångar 

 

Adaptiv potential 
 

Resurser 

Svagheter 

Motivation 

(självförtroende,  

självkänsla, 

känsla av tillhörighet, 

förväntningar, 

målinriktning, 

tro, hopp) 

 Stress – må dåligt – ohälsa – diagnos 

När påfrestningar överstiger den adaptiva kapaciteten 
ökar risken för psykisk och fysisk ohälsa 



Stressrelaterad ohälsa 

• Depression, ångest 

• Hjärt-kärlsjukdom 

• Muskuloskeletal smärta 

• Nedsatt immunförsvar 

• Sömnstörning 

• Metabolt syndrom 

• Funktionella tarmbesvär 

• … 



Nya patientlagen:  

 

• Från mottagare av vård till medskapare 

• Stärka och tydliggöra patientens ställning 

• Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet 

 

Källa: SKL:s bildmaterial om Nya patientlagen 

  



        Möta 

 

 ? 
 

 

        Bemöta 

 
 eller 



Aktiv medskapare 

 

    ? 
 

 

       Få hjälp 

 
 eller 



    Hälsoplan 

 

  ? 
 

 

      Vårdplan 

 
 eller 



Beskriva förutsättningar 

 

          ? 
 

 

      Ställa krav 

 
 eller 



Humaniora 

 

   

 

 

En hälsofrämjande vård bygger på både 

 

Naturvetenskap 

 
och 



16 

Meningsfullheter, 

vardagsvärden  

 

Patientens 

 resurser; 

 Påfrestningar 

i vardagen 

Symtom; 

Sjukdom 

Den hälsofrämjande processens tre områden 



Vad krävs? 

En filosofi och ett språk 

  som bär och förmedlar 

   grundläggande värden 



Sokrates(470 f Kr – 399 f Kr) 



Tomás de Torquemada (1440-1498) 



Alexander Fleming (1881-1955) 





Jag – Det 

Monolog - objektifiering 

 

   

 

 

Martin Buber 

 

Jag – Du  

Dialog mellan subjekt - intersubjektivitet 

 
 



Yttersta målen i vårdarbetet – främja patientens 

 
 

Autonomi – inkluderat fysisk och psykisk hälsa  
 

Värdighet 
 

Känsla av realistiskt hopp 

 
 



Vad krävs av yrkespersonen? 

• Omdömeskompetens (vardagsklokhet – ”phronesis”) 

• Problemlösningskompetens   

•   Professionella kunskaper 

•    Relations- och samverkanskompetens 

• Kreativt tänkande 



Inskription i förtemplet hos oraklet i Delfi –  

   tänkespråk av Greklands sju vise 

  ”Känn dig själv” 



Bygga bra grund från början för att skapa bra allians 

•  Tala med den andre, inte till 

•  Personen först, problemet sen 

•  Etablera en gemensam förståelse 

•  Skapa tydliga roller med tydliga uppgifter   

•  Gemensam överenskommelse 

•  Uppföljning 

 

    (Bruce Wampold, 2001, modif.) 



Hinder för en vård där patienten är aktiv medskapare 

 

1)Samhället 

2)Media 

3)Den enskilde patienten 

4)Läkaren 

5)Vårdorganisationen 



Samhället:  

Familj, skola, myndigheter, arbetsmarknad 

 

1)Krav på diagnos vid avvikelser/särdrag 

2)Systemproblem omformuleras till individproblem 

3)Psykiatrin som samhällets ”städgumma” 



Media:  

 

1)Fokus på att beskriva brister i vården 

2)Polariserar och förenklar 

3)Övervärderar vetenskapliga nyheter 

4)Stark inverkan på allmänhetens förväntningar 



Den enskilde patienten:  

 

1)Kan önska legitimitet för sina svårigheter och sitt lidande 

2)Kan ha orealistiska förväntningar på funktionsförmåga 

3)Normal funktionsförmåga ett allt snävare begrepp för många 



Läkaren:  

 

1)Kulturkonflikt – naturvetenskap versus humanism 

2)Mental utmaning – förnuft versus emotionella behov 

3)Läkarutbildningen påtagligt ointellektuell – brist på reflektion 

4)Upplevd press från patienter, media, IVO och organisationen 

5)Den oundvikliga felbarheten ett tabutema (se LT 38/15) 



Vårdorganisationen:  

 

1)Omhändertagande en djupt rotad tradition 

2)Bristande personcentrering i systemet 

3)Konfliktperspektiv snarare än samverkansperspektiv 

4)Svårigheter att säkerställa behandlarkontinuitet 

5)Övertro på forskningsbaserad kunskap 



Stöd finns för en vård där patienten är aktiv medskapare  

 

1)Uttalad politisk vilja 

2)Framgångar med personcentrerad vård 



Exempel på vad som kan förbättras 

 

1)Mer kontakt mellan beslutsfattare och professionen 

2)Förståelsen för emotionella faktorers betydelse för alliansen 

3)Den kliniska kompetensens ”ovetenskapliga” sidor 

4)Mer utrymme åt reflekterande diskussion 

5)Tydligare budskap till allmänheten om vad som förväntas 



Personcentrerad och hälsoinriktad vård 

 i stället för sjukdomsinriktad 

    

  – ett paradigmskifte! 

 

  



 

Tack för ordet! 
 

Jörgen Herlofson 

 


