
Läkare för friska – 
allmänmedicinska reflektioner 

Lotte Hvas,  
 

Med.dr.  Specialist i allmänmedicin,  
Tidigare ledamot i Det  Etiska Rådet i 

Danmark.  
Medlem av Nordic Risk Group 

 
 
 
 

SMER 
Etikpristagarens seminarium 2020 

Webbinarium 22 oktober 2020, 9:00-12:00 
 



Medicin til raske – en syg ide? 

Medikalisering og risikotænkning i almen praksis  

belyst ved kvinders overgangsalder 

 

Lotte Hvas 
Praktiserende læge, Præstø 
Forskningsenheden for Almen Praksis,  
Københavns universitet  

 



Medikalisering 

• Större och större delar 
av människolivets 
reaktioner och livsfaser 
defineras utifrån en 
medicinsk förståelse 
och blir därigenom ett 
ärende för sjukvården 



Nordic Risk Group: ”Vad håller vi på 
med egentligen?”  



I dag:  

• Vad betyder ett allmän-
medicinsk perspektiv på 
medikalisering?  

• Primärvården som människors 
inngång til sjukvården – ett 
vägskäl där de första stegen är 
avgörande.  

• Sjukvården saknar ofta språk 
för existentiella frågor  

 



Det medicinska området utvidgas 



Vem är frisk? 
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Getz et al: Ethical dilemmas arising from implementation of the European Guidelines on cardiovascular 
disease prevention in primary care. Scand. J of Primary Health care 2004; 22:202-208 



Personer som har löst inn recept på ADHD-medicin 
Landstal 2002 - 2011 (kilde: Sundhedsstyrelsen) 



Den som flaskan pekar på…. 





Primärvården som människors inngång til 
sjukvården – ett vägskäl där de första stegen är 

avgörande 

Sjukdom – inte sjukdom? 
 

Vi är bra på at undersöka, 
diagnosticera, behandla. 
 

”To a man with a hammer, 
eveything looks like a nail”  



Första mötet med sjukvården 
avgörande  

• Vilka frågor som ställs 

• Vad som inte sägs (eller 
inte får sägas) 

• Vilket mål man siktar 
mot 

• Vilka handlingar som 
erbjuds 

• Raka spåret till 
medikalisering, eller? 



Långvariga besvär efter Covid 19 

• Att handtera osäkerhet 
-  en balansgång 

 

 

• Biomedicinsk fel  

• Psykisk belastning 

• Existentiellt hot 

” Allmänläkaren: Du har varit under en stor 
press senaste åren, och du har varit hårt 
drabbad av Covid.  Det du upplever nu låter 
inte konstigt eller oförklarligt för mig. Ge det 
tid - detta kommer att bli bra. Men ge inte 
symptomen för mycket uppmärksamhet, och 
var lite generös mot dig själv. Ge dig själv en 
paus - det kommer lösa sig – jag är inte orolig” 



Signaler/tecken från 
kroppen 
Obehag 

Belastingar i livet 
Existentiella frågor  

Symptom Sjukdom  

Modifierad efter Iona Heath, MD, Gp. 



Vi saknar språk för existentiella frågor 

• Van Gogh: Gammal mann i sorg 

• I dag: gammal, deprimerad mann 



Övergångar: tx pubertet, barnafödande, 
övergångsålder, seniortillvaro   

• Ta avsked med något 
kännt 

• Säga goddag till något 
okännt, nya möjligheter 

• Osäkerhet  - obehag –   
i en värld som kräver 
KONTROLL och 
HANDLING 

 



Vilken dörr ska man välja?  

• ”Om du har en existentiell fråga, ska du inte 
slå upp i en medicinsk lärobok” 

 




