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Bakom varje glas med molekyler 

och vävnad finns det en 

människa. 

Henrik Fagman 
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Ingen annan professionell 

verksamhet har så stort behov 

av just fördjupad

människokunskap och 

mänsklig förståelse 

som läkekonsten.







Ur Journalen

Doktor Fernando Silva

Barnonkologen Managua

Pojke, åtta år gammal, diagnosticerad med ett 

aggressivt medulloblastom. Radikalt opererad, 

behandlad med strålning och cytostatika. 

Tillfällig förbättring under några månader, 

därefter nytillkomna neurologiska symptom, 

CT hjärna visar recidiv. Nu palliativ intention. 

Allmäntillståndet försämrat senaste veckan, 

inlägges.



Julafton novell av Eduardo Galeano ur Omfamningarnas 

bok (1989)

Fernando Silva var chef för barnsjukhuset i Managua. En 

julafton arbetade han mycket sent. Det hördes redan 

smällare och himlen lystes upp av fyrverkerier, då han 

bestämde sig för att gå hem. Därhemma väntade de på 

honom för att börja fira jul.

Han tog en sista runda för att se att allt var i sin ordning, 

när han märkte att någon tassade efter honom. Då han 

vände sig om upptäckte han ett av de sjuka barnen. I 

dunklet kände han igen en ensam liten pojke. Han kände 

igen ansiktet, som redan var märkt av döden, och de där 

ögonen, som bad om ursäkt eller kanske bad de om 

tillåtelse.

Fernando gick närmare och pojken tog hans hand:

- Berätta … viskade han. Berätta för någon att jag är här.



Patientmötet







I. Anamnesen







Det finns mitt i skogen en oväntad glänta 

som bara kan hittas av den som gått vilse.

Gläntan är omsluten av en skog som 

kväver sig själv.

Svarta stammar med lavarnas askgrå 

skäggstubb.

De tätt sammanskruvade träden är döda 

ända upp i topparna där några enstaka 

gröna kvistar vidrör ljuset.

Därunder: skugga som ruvar på skugga, 

kärret som växer.

Men på den öppna platsen är gräset 

underligt grönt och levande.

Här ligger stora stenar, liksom ordnade. 

De måste vara grundstenarna i ett hus,

jag kanske tar fel.  

Göran Tunström





Sjukhistorien 

Livshistorien

II. Att hantera sin sjukdom





III. Etik

Basen för etiken är ansikte 

mot ansikte relationen med 

den andre.
Levinas 



K.E Lögstrup: 

Mötet med den sjuka människans 

utsatthet skapar en etisk fordran.

David Hume: 

Etiken drivs av känsla och passion 

och förmåga att känna empati.



IV. Empati

Einfühlung = Inkännande



V. Varje vårdare 

är en berättelse











Aristoteles tre 

kunskapsformer

Fronesis 
Sta ̊r fo ̈r den praktiska 

klokheten.

Förmågan att möta 

konkreta situationer 

med lyho ̈rdhet, fo ̈rnuft 

och etisk reflektion.

Techne 
Sta ̊r fo ̈r den praktiska 

kunskapen, kirurgi, teknik, 

hantverk

Episteme
Sta ̊r fo ̈r den vetenskapliga 

kunskapen, med krav 

på generaliserbarhet 

och ma ̈tbarhet.
















