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Man 320226-xxxx

L 1,87 V 98 BMI 28



Socialt:

Gift, 4 barn i tid äktenskap, 2 i 
nuvarande. Bor i villa klarar sig själv.
Överkonsumtion av alkohol i 
perioder. Under 60-talet använt 
amfetamin. Rökare.



Tidigare & nuvarande sjukdomar:

1986 Knäprotes op höger knä.
1993 Kroniskt smärtstillstånd i käken efter ett 
trauma.
1994 Insulinbehandlad typ-2 diabetes. 
1997  Utvecklar en autonom neuropati utifrån 
sin diabetes.
1998  Kranskärlsopereras. Postoperativ bilateral 
pneumoni, respiratorvård.
2003 Tilltagande hjärtvikt som försämras i 
samband med hustruns död maj 03.



Aktuellt

26 aug 2003: Läggs in akut på kirurgen 
augusti på grund av en pankreatit, 
vårdas 10 dar och skrivs hem. 

8 sep 2003: Återkommer tre dagar 
senare med tilltagande sviktsymtom  och 
njursvikt. Flyttas till IVA. Svarar dåligt på 
behandling. Ej Respirator. 0 HLR.

12 sep 2003: Går bort i en cirkulatorisk 
svikt.
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Sir Luke Fildes, “The Doctor in our time” Tate gallery.



The singel biggest problem 
in communication is the 
illusion that it has taken 
place.

Georg Bernhard Shaw 





Det är viktigare att veta vilken 
person som har sjukdomen 
än vilken sjukdom personen har

Hippokrates
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2017



Att ronda datorn…



Läkare    | Sköterska

Kropp     | Själ

Medicin  | Omvårdnad



I vilka rum ryms berättelsen?





Göran Stiernstedt, 2016 

Patientmötet är det mest       
värdeskapande i vårdprocessen.

Avgörande för sjukvårdens värde är 
effektiviteten i mötet med patienten.

En förutsättning för hög effektivitet 
är att patienten är delaktig i sin egen 
vård.









Mitt yrke står 
och faller med min förmåga 
att skapa tillit

Johan von Shreeb, 

Sommarprat 2017



Anamnesen



Etik

Basen för etiken är ansikte 
mot ansikte relationen med 
den andre.

Levinas 



Allt liv handlar om tilltal. 
Om en relation mellan ett 
Jag och ett Du. Verket 
fullbordas först i den 
andres blick.

Martin Buber 









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.
Vilka levde här? Ingen kan ge upplysning om det.
Namnen finns någonstans i ett arkiv som ingen öppnar (det är bara arkiven som håller sig unga).
Den muntliga traditionen är död och därmed minnena. Zigenarstammen minns men de skrivkunniga 
glömmer.
Anteckna och glöm.
Torpet sorlar av röster, det är världens centrum.
Men invånarna dör eller flyttar ut, krönikan upphör.
Det står öde i många år. Och torpet blir en sfinx.
Till slut är allt borta utom grundstenarna.
På något sätt har jag varit här förut, men måste gå nu.
Jag dyker in bland snåren. Det går bara att tränga sig igenom med ett steg framåt och två åt sidan,
som en schackspringare.
Så småningom glesnar det och ljusnar. Stegen blir längre. En gångstig smyger sig fram till mig.
Jag är tillbaka i kommunikationsnätet.
På den nynnande kraftledningsstolpen sitter en skalbagge i solen.
Under de glänsande sköldarna ligger flygvingarna hopvecklade
lika sinnrikt som en fallskärm packad av en expert.





Aristoteles tre 
kunskapsformer

Fronesis 
Står för den praktiska 
klokheten.
Förmågan att möta 
konkreta situationer 
med lyhördhet, förnuft 
och etisk reflektion.

Techne 
Står för den praktiska 
kunskapen, kirurgi, teknik, 
hantverk

Episteme 
Står för den vetenskapliga 
kunskapen, med krav 
på generaliserbarhet 
och mätbarhet.








