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Ludwig Wittgenstein  
Wittgenstein 

” Problemen löses inte genom ytterligare 

information, utan genom att vi ordnar vad 

vi alltid vetat”. 



Vad är en bra primärvård? 



Egen definition 

En vård som befolkningen känner förtroende för 
och som man faktiskt utnyttjar när man drabbas 
av hälsoproblem eller känner oro för hälsan. 

 

 



Varför är primärvård så bra? 

För att personen (inte sjukdomen) står i 
centrum? 

 



Personen i centrum kräver: 

• Personkännedom 

• Kontinuitet 

• Tillgänglighet 

• Kunskap 
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 Vårdpersonalens uppdrag? 

      Att göra gott 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIyxyOKri8kCFUvdLAodtzAKKw&url=https://www.gorgottresan.se/&psig=AFQjCNH3TcqG2fi2Zbj5wW8Wh9ZMgXU3AQ&ust=1447433393171688


Aristoteles (384-322 f.Kr)  
Om godheten 

Det goda som medel för att uppnå något annat 
gott (”instrumentell godhet”) 

Det goda som ett mål i sig (eudaimonia) 



Exempel på sådant som är gott i sig 

• Kärlek 

• Vänskap 

• En stark musikupplevelse 

• En naturupplevelse 

• ”Kontemplation över livet och kunskapen” 

• Ett bra patientmöte 



Hur vet vi att vi har åstadkommit något 
gott? Kan vi mäta? 

 
Javisst vi kan mäta! 
• Faktakunskaper 
• Väntetider 
• Behandlingstider 
• Effekt av (vissa) behandlingsmetoder 
• Bemötande 
• Engagemang? 
• Upplevd nytta 
• Kostnader för vunnet levnadsår (exv DALY, QALY) 







Aristoteles enkla frågor 

• Vilka är människans viktigaste problem? 

• Vilka är de bästa sätten att lösa dem? 



Några kända problem med mätandet 

• Mäter vi rätt saker? Relevans för 
verksamheten eller ämnet? 

• Använder vi rätt mått, rätta skalor 

• Vad händer när vi konstruerar index med 
många olika mätvariabler? 

• Vad händer när vi får betalt för att mäta 
något? Får det konsekvenser för det vi inte 
mäter? 



Kvalitet eller kvantitet? 
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Pseudokvantiter och äkta kvantiteter 



Kvantiteter 

Äkta 

• Ålder 

• Längd  

• Vikt 

• Labbdata 

• Antal läkarbesök 

• Antal sjukdagar 

Pseudo 

• Data från alla typer av 
skattningsskalor 



Det mätbaras status är stor! 

  

 

Det som inte kan mätas 

finns (nästan) inte ? 

  

  



Kan mätandet maskera verkligheten? 



Mätande och helhetssyn 

• Kan fokus på mätande äventyra helhetssynen? 

• Finns det någon substans bakom 
”honnörsbegreppet” helhetssyn? 



Helhet är inte summan av delar och 
detaljer! 

”Vi upplever inte världen punktvis, ögonblick för 
ögonblick, utan som ett kontinuerligt flöde, som 
en melodi. Att isolera enskilda toner i melodin 
och tro sig kunna dra slutsatser om melodin i sin 
helhet är naturligtvis absurt” 
Henri Bergson 1911   



Helhetssyn 

Betyder inte att man gör anspråk på att kunna 
allt om en annan människa, utan att man kan 
möta en annan människa som hel person. 



Personcentrerad vård är i ropet 

• Exempel Sahlgrenska akademin i Göteborg 
med ambitiöst upplägg och seriös forskning. 

• http://gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-
vard 



”Perzonalized medicine” ett snabbt 
växande fält inom forskning och klinik 
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Personcentrerad vård i Pub Med 

 Antal publ i 
PubMed 

Totalt I primärvård 

Person-centered 
care 
 

10772 7098 (66%) 

Patient-centered 
care 
 

18859 13910 (74%) 

Perzonalized 
medicine 
 

21726 1143 (5,2%) 

Genomics 140376 



”Personalized medicine”  : 

• Är ett sätt att individualisera (skäddarsy) 
utredningar och behandlingar allt bättre i takt 
med att kunskaperna  om individens biologi 
ökar (genomics, proteomics mm). 



Personalized medicine… 

….hjälper oss att förutse (vissa) sjukdomar och 
att använda läkemedel som målsökande robotar 

 



Har det med personlig vård att göra? 

 

 

 

 

 

• Inte ett dugg!! 

• ”Personalized medicine” är personalisering 
utan person 



Individ och person 

 



Individen 

 

• … är den mätbara människan, som kan 
”förklaras” allt bättre av den ”objektiva” 
(biomedicinska) vetenskapen  

• … och kontrolleras av sjukvården 

• ..och  ett snabbt växande utbud av hälsoappar 



Hälsoappar 

• Ger individen möjligheter att möta sin egen 
kemi, fysiologi mm 

• ..och få kunskap om ”jaget” genom siffror 

• …för att kunna bli en bättre version av sig själv 

• … en ”produkt” som kan säljas på 
(arbets)marknaden 

• Ger bättre möjligheter att hålla koll på 
sjukdomar, riskfaktorer mm 



The quantified self 
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Storebror behövs inte längre? 

 



Eftersom vi så effektivt kontrollerar oss 
själva – eller låter andra göra det 





En begränsning 

• Hur mycket orkar vi hålla reda på? Hur många 
val hinner vi göra? 



Li Kan talar under träden 

  

 Fakta har vi överallt. 

 Det faktiska yr som sand i våra ögon 

 och inför det som faktiskt sker blir vi till slut döva 

 och vi hamnar i det faktiskas förstockelse 



 

Människan är  bara ett litet kärl. 

Hennes förmåga att absorbera fakta och hålla dem i 
minne är begränsad 

Sådana är vi och vi bör se detta 

….. 

Vi sprattlar i en värld av fakta som i ett snärjande nät 
 

    Harry Martinsson Passad 1945 



Personen 

 

… är den omätbara människan. Hon kan bara 
förstås genom sina egna berättelser i mötet och 
samtalet med en annan människa 



Personen möter oss som ett ansikte, 
en blick 

 

 

 



Karakteristika för en person 

 

 

• Autonomi 

• Värdighet 

• Integritet 

• Sårbarhet (grunden för etiken) 

 



Vem är en person? 

 

Vad är en individ? 



Från vad till vem 

• Berättelsen är central för att komma från vad 
till vem 

• I berättelsen upptäcker och uppfinner vi oss 
själva och varandra 

• Berättandet tar oss bortom patientrollen 

• Fallbeskrivningar och patientberättelser är 
olika saker 



Patient och person 

• Patienten är en roll och ingår i ett 
objektiverande slutet system 

• Personen är en identitet knuten till en 
livshistoria. Personen ingår i ett öppet system 
och ingår i sociala, kulturella sammanhang i 
dialog med andra. 

• Patienten är av nödvändighet i underläge i 
konsultationen 

• Personen är likvärdig (jämställd) 

 



Självkännedom (bortom siffrorna) 

• Som vårdare kan vi bara möta patienten som 
person om man själv upplever sig som person 

• Quantified self duger inte!! 



Personperspektivet är överordnat 
individen och patienten! 

• Men förutsätter en rad detaljkunskaper om 
individen/patienten. 

Person 

Patient 

Individ 



För att bli mer personcentrerade 

• ….måste vi säkra de strukturella 
förutsättningarna (tid, kontinuitet mm) 

• …  utveckla vår lyhördhet och konsten att 
samtala. Gäller all personal från mötet i 
receptionen till den enskilda konsultationen 

 

 



I ett bra samtal 

• ..hittar man en gemensam ton som öppnar 
upp för nya upptäckter och möjliga 
handlingsvägar 

• .. måste man vara nyfiken och improvisera 

• ..och vara uppmärksam på vad som sägs och 
hur det sägs 

 



Mötet 

Det händer men sällan 
Att en av oss verkligen ser den andre: 
 
ett ögonblick visar sig en människa 
som på ett fotografi men klarare 
och i bakgrunden 
någonting som är större än hans skugga. 



Men inte bara samtalet… 

 



… utan också den kroppsliga 
kontakten.. 



….som kan vara nyskapande 

 



Det goda i sig? 

 



Martin Buber (1878-1965)  mellan Du 
och Det 
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Jag-Det 

• Mål-medeltänkande med dess begränsningar. 
Nödvändigt för vardagsliv, överlevnad och 
utveckling 



Människan som DU 

• ” Står jag inför en människa som mitt Du, då är 
hon inte ett ting bland ting och består ej av 
ting.....Inte som om det inte funnes något 
utom henne: men allt lever i hennes ljus”  



Låt oss inte falla i sifferfälla! 

• ”Icke desto mindre är det många som har 
förletts att tro att det är siffrorna på vågen 
som utgör själva vikten” Mu Mon Kan (1228) 

 

 

 



Damen i parken eller ansiktet? 

 



Konklusion 

Låt oss mäta det mätbara ( utan att gå till överdrift) 
och hela tiden utveckla vår förmåga att möta och 
värna det omätbara. 

Låt oss se och värdera det enkelt konkreta som ett 
ord i rättan tid, en ögonkontakt, ett leende, en 
handtryckning 

Konsultationsträning är ett utmärkt medel, men vi 
behöver fler metoder, som stärker personen och 
berättelsen i vården 

  


