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I detta förord kommer jag att tacka människor som hjälpt mig i mitt arbetet med 

avhandlingen. 

Förord 

Jag kommer skriva mina tack i två versioner. Detta för att undvika genans hos dem som inte 

uppskattar personligt hållna förord.  

Version 1 

Tack alla anestesiläkare och anestesisköterskor som jag fått följa med. Tack för tid och 

generositet.  

 

Varmt tack till alla som har hjälpt mig med något intellektuellt, praktiskt eller emotionellt  

problem som hört samman med avhandlingen. Ett särskilt tack riktar jag till mina handledare 

Boel Berner och Per Linell. 

 

Tack till FOI som betalade de första åren.   

Version 2 

Tack, liksom vetenskap, är beroende av ett väl avvägt förhållande mellan autencitet och 

auktoritet. Med min vardagliga röst skulle jag sagt att ni är fantastiska, men i text är jag rädd 

att den sortens sentimentalt stora ord inte gör er rättvisa utan istället låter platta och ihåliga. 

Därför har jag valt att använda mindre ord med förhoppningen att det ska framgå att jag är 

rörd och tacksam över alla former av stöd jag fått.  

 

En avhandling är som ett korallrev, där de levande intentionerna bygger vidare på stelnade 

strukturer. Det ekosystem som finns i korallrevet är beroende av förutsättningarna, både de 

ursprungliga förutsättningarna som möjliggjort dess tillkomst, men även de förändrade 

förutsättningar som korallerna medfört. Så är det även med medmänniskors påverkan på 

avhandlingar och avhandlingsarbete. Det är ett samspel mellan anpassning till föränderliga 

livs- och kommunikationsvillkor, en stabilitet i vad avhandlingen kommer att vara, samtidigt 
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som intentioner och livsvillkor förändrar de möjliga framtiderna1.Därför har jag säkert glömt 

någon som i ett tidigare skede gjort skillnad. 

 

Tack alla anestesiläkare och anestesisköterskor som jag fått möjlighet att följa i arbetet. Tack 

för att ni delat mer er av er tid, er kunskap och er vardag. 

 

Tack till mina båda handledare Boel Berner och Per Linell.  Ni är båda erfarna, skickliga och 

intellektuellt generösa forskare och handledare. Med er som handledare har jag gått ifrån 

handledningen med en känsla av att uppgifterna är genomförbara och (nästan alltid) roliga att 

få börja med. Det är inte självklart och något jag verkligen värdesätter. Tack för att ni har 

ifrågasatt vissa sidospår och antaganden men framför allt, tack för att ni visat tilltro under 

arbetet med avhandlingen. Det har fått mig att känna mig trygg. Tack också för den tid ni er 

till att läsa mina texter, kommentera dem, och era ihärdiga försök att hjälpa mig att rubriksätta 

dem. ”Men om du har en låda som det står mössor och vantar på, inte lägger du väl halsdukar 

i den?” ”Jo…”  

 

Boel, din handledning har inneburit en av-desillusionering för mig. Du är vad akademin alltid 

borde vara och agerar en uppriktig önskan att dina doktorander ska växa. Det gör du genom 

noggrann läsning, praktiska råd, omsorg och uppmuntran. Det har under slutfasen varit ett 

privilegium att få se hur jag och Merith Fröberg (som slutskrivit samtidigt) fått individuella 

men generella råd, anpassade till våra olika sätt att agera.  Jag hoppas innerligt att 

erfarenheten av att ha dig som handledare lärt mig något av din förmåga att ge kritik i 

positiva, lustgivande ordalag.  

  

Per, du har följt med hela vägen och fungerat som ett ankare i kommunikation och de 

ursprungliga tolkningarna, födda ur fascinationen inför hur smart folk gör. Du har också en 

förmåga att få mina tankar att växa genom att se vad jag önskat förmedla även i ofärdiga 

texter.  

 

                                                 
1 Detta är den sista, av många, metaforer som kasserats från avhandlingen. Då handlade den 
om världen som en integrerad social och fysisk verklighet. Metaforen får vara med här för att 
just representera det förflutna.  
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Jag vill även tacka min förste huvudhandledare Lars-Christer Hydén, som både under 

magistertiden och under den tidiga doktorandtiden betytt mycket för min intellektuella 

utveckling.    

 

Tack till Jan Andersson som var projektledare under de första åren, dina ”jag är en enkel man, 

men”- frågor, din glädje och din omtanke var väldigt betydelsefulla då.   

 

Tack till de seminarieserier jag tillhört. De har alla format mig intellektuellt: HIT på K, 

Läseklubben på Viktoria, MITS på T, KIM på K, Medicinsk praktik seminariet och nu sist 

men allra roligast för mig, P6(TPI) på T. Så tack: Alma Persson, Anna Morvall, Boel Berner, 

C-F Helgesson, Corinna Kruse, Emmy Dahl, Ericka Johnson, Haris Agic, Helen Peterson, 

Isabelle Dussauge, Jane Summerton, Jenny Gleisner, Johan Sanne, Karin Thoresson, Karin 

Westerberg, Magnus Blondin, Malin Henriksson, Maria Björkman, Marja-Liisa Honkasalo, 

Merith Fröberg, Sabrina Thelander, Sven Widmalm och Tobias Samuelsson.   

 

Jag har fått mycket bra, utvecklande och konstruktiv kritik vid mina stora seminarier. Det har 

givit kraft och varit avgörande för det fortsatta arbetet.  Tack Pia Bülow som var opponent på 

60%-seminariet. Tack också Sabrina Thelander och Marja-Liisa Honkasalo som var läsgrupp. 

Tack Hans Rystedt som opponerade på mitt slutseminarium och Ericka Johnsson, Karin 

Osvaldsson, Helen Petterson och Johan Sanne, som fungerade som SLUSK 

(slutseminariekommitté) då.  

 

Stort tack även till Viveka Adelswärd för att du tog dig tid att läsa och på ett konstruktivt sätt 

kommentera mitt manus i ett sent skede. Det gjorde skillnad. 

 

Tack till den administrativa personal på avdelningar, utan vilka många saker inte skulle funka, 

Lena Thörnborg (din tidsuträkning var en vändpunkt), Christina Lärkner och Eva Danielsson. 

Tack också till Ian vars buttra humor är en tillgång i en arbetsmiljö. Tack till Ann-Carita 

Evaldson och Patrik Lundell som i rollen som studierektorer på forskarutbildningen hjälpt 

mig i situationer då jag behövt hjälp 

 

Tack också till min akademiska ”skyddsängel” Kajsa Ellegård, som vid två tillfällen har dykt 

upp i rättan tid och fört mig i hamn på T. Tack även till Per-Anders Forstorp, din omtanke och 

ditt intellektuella stöd var betydelsefullt när jag befann mig på Viktoria.  
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Tack alla kollegor för goda diskussioner och goda skratt. Några historier (eller skämt) vill jag 

tacka särskilt för, därför att de roat mig mer än i stunden2. Tack för professors infrysning som 

besparingsmetod, akademiska typer, ”det som faktiskt var bättre förr”, duvor i munnen, yxor i 

sängen, jurtor med möss i, biblioteksraggning, haschrökande på arbetsplatsen och mackor 

funna på arbetsplatstoaletten.   

 

Tack även till alla fina doktorandkollegor jag har haft på IT forsknings institutet Viktoria, 

Tema Kommunikation och Tema Teknik och social förändring, och extra tack till några:  

Alexandra Weilenmann och Johan Lundin från Viktoria, jag saknar er fortfarande.  

Från K: Oskar Lindwall, Arvid Karsvall, Andreas Nyblom,  Ellie Antelius, Lotta Lundgren 

och Antje Lumma som alla på olika sätt har varit viktiga och visat omtanke som 

doktorandkollegor. Extra stort tack till Oskar, utan vars glada övertalning och vackra förmåga 

att tala fram visioner jag aldrig hade sökt till K, och därmed inte haft mitt forskningsprojekt 

(som jag fortfarande tycker är roligt). Pia Bulow och Kristina Baggens var viktiga som 

seminariedeltagare och Pia även som kursansvarig. Carina Milde såg att jag var ledsen.  

 

Kristina Karlsson har varit viktig både på K och T. Det är ovanligt och väldigt fint med din 

kloka snällhet, som jag hoppas att jag inte överutnyttjat. Jag är tacksam för svar på frågor, 

samtal, kramar, skämt, och tröst-pepp.  

 

Min bästa doktorandtid har varit här på Tema Teknik och social förändring. Det gick fort att 

känna sig hemma tack vare intellektuellt stimulerande seminarium och trevliga kollegor.  

 

På Tema T har 9-mötet haft stort praktiskt och emotionellt värde. Er vackra handgriplighet, 

lojalitet och kraft är systerskap realiserat. Ni medverkar till att allt, både det lätta och det 

svåra blir lättare. Det är ett privilegium att möta en grupp så beundransvärda, intelligenta, 

intressanta och roliga kvinnor! Tack, Alma Persson, Ann Sofi Kall, Lisa Hansson, Magdalena 

Fallde, Maria Björkman och Merith Fröberg för all glädje, och all hjälp att planera, alla 

praktiska diskussioner och för att ni fysiskt funnits här. Tack också till mindre frekventa 

deltagare som Emmy, Karin, och Veronika.  

 

                                                 
2 Här känns det bättre att inte nämna berättare vid namn.  
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Ann- Sofi, Maria och Merith har varit särskilt viktiga som stöd när det varit jobbigt. Det är en 

välsignelse att få träffa så handfast omhändertagande människor. Tack! 

Ann-Sofi Kall har varit en moralisk stöttepelare och någon som faktiskt jobbar nästan som 

jag! Vårat samarbete har inneburit tid för informell rubrikworkshop och tidsrapportering vid 

hotande moraliskt förfall. Förutom detta har du givit mig praktiskt och emotionellt stöd 

genom att följa med mig till tryckeriet och plocka upp bitarna av mig efter en särskild tur dit.  

Det är en Ann-Sofi typisk vänlighet att då sätta sig ned och hjälpa mig att påbörja mina tänkta 

omslag. Dessutom har jag både fått skäll och choklad som jag behövt det. 

Maria Björkman, med ord lånade från ett positivt omdöme du gett om någon: ”Hon slår inte 

på stora trumman för sig själv”. Men du är mycket bra, egenartad, modig och rolig. Min 

uppfattning är att du förtjänar en slagverkssymfoni. Tack för viktiga samtal, goda idéer, och 

träningskamratskap. Tack också för matlåda att ta med hem.  

Merith Fröberg, i både ponnyn och reseledaren syns ditt goda hjärta och din praktiska omsorg 

om andra människor. Dessutom är en Merithsk planering en professionell målbild för mig. 

Det har varit väldigt viktigt och fint att få dela slutfasen med dig. Jag är också tacksam för att 

du varit och även erbjudit dig att vara barnvakt.  

 

Corinna Kruse, utöver att vara en raring och mycket intellektuellt habil, så är du även som 

person en förebild för mig med dina praktiker kring ord som automagi och medberoende (i 

den vidaste bemärkelsen jag hört). Dessutom är jag dig tacksam för alternativa världar och 

bubbelplast. 

 

Karin Thoresson, Anna Morvall och Francis Lee, ni är alla fin-fina festkamrater. Det betraktar 

jag som en lika stor yrkesmässig tillgång som era snygga intellekt (som jag mött i P6). Karin, 

du har även mycket handgripligt hjälpt mig med min framsida, min attityd och genom att 

komma förbi för att ge mig en kram. Anna, dig vill tacka för påhejning, och en soffa att vila i.  

 

Tack också till alla Facebook kamrater som gjort skillnad på slutet när jag jobbat mycket och 

inte hunnit så med särskilt mycket riktigt umgänge. Elis (även i skrift är du en av mina 

favoriter) intuitionsdiskussionen med dig och Steven var intellektuellt viktig, som ett riktigt 

spännande seminarium. Martin Hultman och Tove Widén ska ha särskilt tack för påhejande 

när jag var redo att ge upp.    

 

Jenny Lee är fina tillrop och fina stunder, mer Jenny till världen och mer värld till Jenny!  
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Helen Peterson och Disa Bergner, ni får mig att skratta. Det är kul att vara människa på 

jobbet också.  

 

Jessika Karlsson, du har fungerat som min tänkta läsare, eftersom du är intelligent och 

välvillig, men tillhör ett annat fält.  

 

Tack till Birgit och Jan, som gett mig andra perspektiv. 

 

Tack också till väninnor som jag litar på finns kvar, trots avstånd och mina långa 

avhandlingsår av försummelse: Johanna och Liselotte, Agnes, Anna, Jessika, och Alexandra. 

 

Mina svärföräldrar, Mona och Sten, vill jag tacka för barnvakt och ompyssling. 

 

Tack även till min uppväxtfamilj: Elis för våra pågående samtal om liv och vetenskap men 

också för läsning och emotionellt stöd, Manne för att du hängt med mig och gjort mig glad, 

mamma och pappa för att ni visat respekt och kärlek och för att ni läst och kommenterat.  

 

Tack också till Tage och Svea, ni är det finaste som hänt mig under de här åren. Jag är väldigt 

glad att jag fått bli mamma till just er. Gissa hur mycket jag tycker om er? Jag tycker så 

mycket om er som jag kan— och det är väldigt mycket mer än alla böcker i hela världen.   

 

Tack också till min livskamrat Andreas. I förhållande till avhandlingen känner jag främst 

tacksamhet för  

1) att du gav mig ett ultimatum— jag är glad att du känner mig så bra och aldrig tappat tilltron 

till mitt projekt.  

2) allt praktiskt och emotionellt ansvar du tagit under mina sista månader med avhandlingen.  

 

Men i livet är jag mest glad åt att du orkar och vill leva med mig. Det är lyxigt att till vardags 

få njuta av din intelligens, din humor, din kärlek och din omtanke. Jag hoppas att jag även 

fortsättningsvis får och kommer att fortsätta tycka att du är storslaget (men ändå autentiskt) 

fantastisk.  
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I detta inledande kapitel beskrivs studien och det empiriska området. Kapitlet avslutas med 

avhandlingens frågeställningar och disposition.  

 

1. Inledning: Att förstå anestesiläkarsamtal  

 
Den här avhandlingen handlar om anestesiläkares3 överrapporteringar på en intensiv-

vårdsavdelning IVA), något jag vill beskriva som en paradox, en vardaglig extrem situation. 

Den är vardaglig därför att den är återkommande, men extrem därför att föremålen för 

samtalen, intensivvårdspatienter, ofta befinner sig i ett livshotande och maktlöst tillstånd. 

Patienterna är vacklande system med kritiska tillstånd, och människor som riskerar att dö. 

Anestesiläkarna ska arbeta med dem och förhålla sig till dem som arbetsuppgifter och 

människor. Arbetet handlar om att göra det svårförutsägbara tolkbart och skapa möjligheter 

för interventioner.  

 

De överrapporteringssamtal till och från jouren på en intensivvårdsavdelning som analyseras i 

avhandlingen, utgör en begränsad men viktig del av anestesiläkarnas arbete. Det är 

inomprofessionella samtal mellan anestesiläkare. Analysen belyser många olika områden, 

som hur anestesiläkare rapporterar patienternas tillstånd och kategoriserar dem och sina 

arbetsuppgifter, hur vad kollegorna behöver höra formas av vad de behöver göra, och hur 

läkarna formar en möjlig framtid för patienterna med hjälp av olika språkliga resurser. 

Studien bygger i första hand på analyser av inspelade överrapporteringssamtal, men jag har 

även gjort en fältstudie av anestesiläkarnas arbete som ger en bakgrund till förståelsen av 

samtalen. I detta inledningskapitel kommer jag att ge en bakgrund till studien. Jag ger ett kort 

referat av tidigare forskning och avgränsar mitt syfte. Jag ska även presentera vad som i 

avhandlingen avses med arbetsinriktning, professionell kunskap i samtal och relevanta 

representationer av patienten som ett särskilt kunskapsobjekt.      

 

Samtalen rör, som framkommit, patienter på IVA. De är människor i en utsatt position men de 

är ändå privilegierade i den bemärkelsen att de fått tillgång till en begränsad resurs. 

Intensivvård är dyrbar och behovsprövad vård som inte alla kan få. Intensivvården finns till 

                                                 
3 Jag kommer i avhandlingen använda orden anestesiläkare och anestesiolog synonymt. De 
anges som synonymer i Nationalencyklopedin och på Svensk förenings för anestesi och 
intensivvård (SFAI) hemsida förekommer båda begreppen.  
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för de patienter som har de mest kritiska tillstånden på ett sjukhus. Anestesiläkare är 

ansvariga för vården på intensivvårdsavdelningen och i viss mån även för att avgöra vem som 

får tillgång till intensivvården. Det innebär att samtalen om patienters vård kan få faktiska 

konsekvenser för deras överlevnad. I samtalen rapporteras patienters tillstånd och vård, och 

den kommande dagens insatser diskuteras och planeras. Läkarna fattar inte formella beslut, 

utan för diskussioner om tillvägagångssätt som i praktiken dock kan komma att fungera som 

beslut. Samtalen kretsar kring patienterna och deras kroppar samt om hur vården ska fortsätta. 

Det innebär att det inte är patienterna som personer utan som arbetsuppgifter som diskuteras 

och som även är av intresse för avhandlingen.  

  

Överrapporteringarna sker när anestesiläkarjouren påbörjar och avslutar sina pass på 

sjukhusets intensivvårdsavdelning. Då rapporteras läget för de patienter som ligger på IVA, 

om någon mer förväntas behöva intensivvårdsplats, eller om det finns någon uppseglande 

situation på en annan avdelning som arbetslaget som påbörjar sitt pass behöver få kännedom 

om.  Samtalen är intressanta som en talad del av arbetet. De är en del av den anestesiologiska 

vardagen och ett sätt som anestesiologerna gör sitt anestesiologskap på. Eftersom 

anestesiläkarna talar med varandra om patienten kan jag med hjälp av en analys av samtalet 

undersöka hur de förhåller sig till patientens situation och framtid och argumenterar för beslut 

de fattar i arbetet. 

 

Jag ser samtalen som ett fönster in i den anestesiologiska verksamheten. Det visar inte allt, 

men ger en särskild inramning av den anestesiologiska vardagen. En viktig del av analysen är 

att försöka förstå hur det syns att de talande är just anestesiläkare. Det innebär att jag ser 

anestesiläkaridentiteten både som något som iscensätts och som något som finns där som en 

premiss till samtalet. Det är ett utifrånperspektiv på vad en anestesiläkare är, men med fokus 

på synliga uttryck för yrkeskunskap och yrkesidentitet. Vad en anestesiläkare är i dessa samtal 

är på så sätt också en av de empiriska analysingångarna i avhandlingen. Jag har sökt efter 

anestesiläkarpositionen både i samtalets utformning och i dess innehåll, i vad som sägs. 

 

Anestesiläkares ansvar 

I intensivvården är människans artefaktmedierade förhållningssätt till verkligheten tydligare 

gestaltad än på många andra platser (och vid många andra tillfällen). Patienten sitter 
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bokstavligen ihop med utrustningen och är beroende av den för sin fysiska överlevnad. 

Relationen mellan människans bräckliga kropp och hennes stora förmåga att bygga tekniska 

system är därigenom konkretiserad och tydlig i intensivvården. Kroppen förbinds med hjälp 

av sladdar och kanyler till det medicinska systemet. Den sammankopplingen finns inte bara 

mellan den fysiska kroppen och tekniken. Även i samtalet kopplas människan och maskinen 

samman. Att patienten sitter ihop med maskinen är en premiss för patientens liv men också 

något som ger nödvändig information om patienten, och därmed något som anestesiläkarna 

arbetar med i samtalet. Hopkopplingen ger en arbetsuppgift att hantera, antingen genom 

planer för hur man ska få patienten att höra mindre samman med maskinen eller, i ett annat 

skede, i försök att stabilisera maskin och kropp, från att vara två åtskilda delar till att bli en 

välfungerande enhet.  

 

Eftersom en IVA-patient har en mindre autonom ställning än individer normalt sett har, kan 

en analys av (samtal inom) intensivvården också användas till att belysa frågor om makt och 

beroende. När någon befinner sig i en så utsatt position som en patient i intensivvården så 

spelar den professionella välviljan en stor roll. En aspekt av anestesiläkarskapet som 

intresserat mig är den institutionaliserade godheten i det professionella ansvaret för den 

svagare. Läkare inom intensivvården har en mycket stor makt över patienter, men genom att 

inta en ansvarstagande attityd gentemot dem praktiserar de omtanke och solidaritet. De 

ansvarar i samtalet och på avdelningen för personer som inte kan representera sig själva och 

som (ofta) är i ett allvarligt tillstånd. Närheten till gränsen mellan liv och död gör att samtalen 

får en stor moralisk tyngd. Detta ansvar ställer stora krav på hur anestesiläkarna diskuterar 

frågor om vård. Deras avgörande roll för patienterna är också ett möjligt arbetsproblem för 

dem, eftersom det kan vara belastande med ett så stort ansvar för andra människor.  

 

Jag har alltså undrat hur det skulle vara att ha ett arbete där den mänskliga bräckligheten är 

närvarande, och där det finns ett direkt ansvar för andra människors liv. Det arbetsansvaret 

finns även för exempelvis förskolepersonal, som både passar och fostrar barn i jobbet, men 

skillnaden är att intensivvårdsavdelningens personal ser konsekvenser av sina handlingar i 

nuet. Patienten kan bokstavligt talat dö inför deras ögon. I anestesiläkares arbete är detta 

konsekvenstyngda ansvar kombinerat med att de inte kan bestämma över hela situationen.  

Ibland är det patientens kropp och ibland är det sjukhusets organisation som inte går att styra 

och därmed kan ge upphov till stress. Den faktiska situationen belyser på så sätt makt som en 

relation mellan olika människor och olika situationer. 
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Mitt avhandlingsämne var ursprungligen hur anestesiläkarare hanterade stress: hur det är att i 

arbetet ha en ständig beredskap för att ”rycka ut” i kritiska situationer och snabbt kunna fatta 

beslut som kan få konsekvenser för andras liv och död. Denna inriktning syns inte i alla 

nuvarande kapitel, men kvar finns ett intresse för anestesiläkares arbetssituation och ansvar i 

kritiska situationer. Jag valde att fokusera på överrapporteringssamtalen eftersom de relaterar 

till jouren, som anses vara ett stressande moment, i varje fall för ST-läkare. Därmed visar jag 

givetvis bara på en bråkdel av de stressiga moment som finns i anestesiläkares vardag, men 

det är ett moment som bedöms som relevant, både av anestesiologerna själva och av mig 

utifrån mitt fältarbete.  

  

Anestesiläkararbete 

Jag ska nu kort beskriva vad anestesiläkares arbete innebär, med fokus på arbetet i jouren, 

inklusive ansvaret för intensivvårdsavdelningen (IVA). 4 Anestesiologers främsta 

ansvarsområden är att minska smärta och upprätthålla vitala funktioner hos patienter med 

kritiska tillstånd. Smärtlindring arbetar de med både i akuta situationer och hos kroniska 

smärtpatienter. Upprätthållande av sviktande livsfunktioner är viktigt vid operation och när 

patienter behöver intensivvård.  Det innebär att anestesiologer söver och smärtlindrar 

patienter i kritiska skeden, som vid operationer, ECT (elektrokonvulsiv behandling, dvs. 

elchocker mot depression) och brännskadebad.  

 

Enligt SFAI:s (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) hemsida finns det 1300 

specialister och 250 ST-läkare i Sverige specialiserade inom anestesi och intensivvård 

(Enlund 2005). Anestesiläkare är specialistläkare. De har efter sin AT-tjänstgöring (ett och ett 

halvt år) gått en skräddarsydd minst femårig specialistutbildning (anställningen heter ST-

läkare). Det är en form av lärlingsplats; under anställning som ST-läkare arbetar man som 

läkare men har rätt till handledning, vissa kurser och tid avsatt till fortbildning. I ST-tjänsten 

ingår även randning, som innebär att man arbetar på andra närliggande avdelningar för att få 

                                                 
4 Allmänna data om antal anestesiläkare och kostnad för intensivvårdsavdelningar osv. 
kommer i första hand från SFAI:s (Sveriges Förening för Anestesi och Intensivvård) hemsida, 
eller hemsidor för olika intensivvårdsavdelningar. Siffror om den specifika avdelningen som 
studerats i avhandlingen kommer från hemsidan eller interna dokument. Dessa kommer jag 
inte att referera till av anonymitetsskäl.   
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en mer gedigen kompetens och en bättre bild av vad de specialister man samarbetar med 

arbetar med för problem.  

 

De anestesiläkare som jag studerat arbetar på ett ganska stort sjukhus där det finns 

läkarutbildning. Sjukhuset täcker in alla specialiteter utom en. På sjukhuset finns en 

anestesiologisk avdelning. Den anestesiologiska avdelningen betjänar flertalet av sjukhusets 

operationsavdelningar liksom smärtenheten och är ansvarig för intensivvårdsavdelningen. På 

flera avdelningar är anestesiläkare ensamma representanter för sin yrkeskategori under stora 

delar av dagen och när de genomför centrala arbetsuppgifter. I arbetet med patienter arbetar 

de i lag med anestesisköterskor, sjukvårdsbiträden, kirurger och arbetsterapeuter . 

Anestesiavdelningen behövde vid tiden för datainsamlingen 32 heltidsengagerade 

specialistläkare för att vara fulltalig, men så många är man sällan. För att fylla tjänsterna 

behövs fler än 32 personer, eftersom en del läkare arbetar deltid eller är föräldra- eller 

tjänstlediga. Utöver specialistläkarna fanns även tjugo ST-läkare i olika faser i sin utbildning. 

Alla var inte på plats, eftersom de periodvis hade randning på andra avdelningar; dessutom är 

ST-läkare ofta småbarnsföräldrar och därför föräldralediga.  

 

På jourtid är anestesiläkare ansvariga för narkos under operationer och har ansvar för 

”sjukhusets sämsta patienter”. Det är de patienter som ligger på intensivvårdsavdelningarna 

IVA (intensivvårdsavdelningen), BRIVA (brännskadeintensivvårdsavdelningen), NIVA 

(Neurointensiven) 5 samt på Post-OP, den uppvakningsavdelning där patienterna övervakas 

efter operation innan de flyttas till respektive avdelning. Anestesiläkare är ansvariga för att 

säkra patienters andningsvägar, söva dem, smärtlindra dem och under operation ansvarar de 

även för patientens vätskebalans.  

 

Tre läkare har jour samtidigt. Jouren är uppdelad på tre: en primärjour med läkare som inte 

behöver vara färdiga med sin anestesiutbildning men som normalt sett är färdiga med sin AT- 

tjänstgöring, en mellanjour som innehåller läkare som måste vara specialister, och en bakjour 

med specialister eller överläkare. Primärjouren är ansvarig för operationer, hjärtstillestånd och 

brännskadebad. Mellanjouren är ansvarig för intensivvårdsavdelningen, för hjälp till skadade 

på skadeplats vid olyckor samt för att hjälpa till med smärtlindring och sövning på 

förlossningsavdelningen. Det handlar då om att ge ryggmärgsbedövning (förlossnings-

                                                 
5 Thoraxintensiven och neonatalintensiven ingår inte i anestesins område på detta sjukhus.  
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epiduraler) och att söva och övervaka andningen vid akuta kejsarsnitt. Mellanjouren finns 

som stöd till primärjouren. Man finns på plats och stöder och kan rycka in vid operationer om 

primärjouren behöver hjälp. Man hjälper till om patienten är känt svårintuberad, och om fler 

kända problem föreligger kan mellanjouren fysiskt ansvara för narkosarbetet vid operation. 

Bakjouren finns ofta i hemmet, men ska vara anträffbar om mellanjouren försvinner iväg till 

en olycksplats, om de andra jourhavande läkarna behöver förstärkning eller behöver fråga om 

råd. En erfaren respektive oerfaren primärjour innebär olika mycket arbete, främst för 

mellanjouren men ibland även för bakjouren. När primärjouren är oerfaren behöver man hjälp 

även med ganska vardagliga uppgifter, som narkos inför brännskadebad.  

 

Intensivvård är dyr (man räknar med 35 000 kr/dygn och plats) och en begränsad resurs. På 

den intensivvårdsavdelning jag varit finns i första hand plats för sex patienter (men det är 

möjligt att utöka till åtta platser). Rummen är fördelade på två ”moduler”, där varje modul har 

en reception, ett läkemedelsförråd, en sal med två sängar och ett isoleringsrum med en säng. 

Isoleringsrummet används om en patient är infektionskänslig. Det finns även ytterligare en sal 

om fler behöver isoleras.  

 

IVA är inte en avdelning där folk ligger länge. Patienterna stannar i genomsnitt 2, 5 dygn på 

avdelningen. Intensivvårdsavdelningen gör relativ korta insatser: man arbetar med 

”katastrofhjälp”, med akuta situationer där någon annan sedan tar ansvar för de drabbade på 

längre sikt. Intensivvården arbetar inte med rehabilitering, återuppbyggnad och långvarighet. 

Intensivvård är just intensiv. Patienter som får intensivvård övervakas dygnet runt. De är 

kopplade till maskiner varifrån det hörs ett surrande och ibland larmet av någon maskin. 

Under jourtid är det lugnt på IVA. Oftast är patienterna medvetslösa, sövda och/eller 

intuberade. De kan inte prata, utan ligger stilla i sina sängar. Ibland kan anhöriga sitta och 

vaka vid sängen, men även de är ganska orörliga. Lite då och då larmar en maskin och en 

sköterska skyndar till sängen för att se vad som står på.  

 

Sköterskorna och sjukvårdsbiträdena är stationerade nära patienten, antingen sittande invid 

patienten eller i modulreceptionen där de har stolar, telefoner, datorer, journaler osv. I 

modulreceptionen finns en glasruta in till patientsalen så att personalen kan övervaka 

patienternas monitorer. Det finns även en monitor i modulreceptionen. I receptionen, ute i 

korridoren och i uppehållsrummet är det alltid ljust, medan det inne hos patienterna alltid är 
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lite halvmörkt. Den artificiella ljussättningen gör att det kan vara svårt att avgöra hur mycket 

klockan är. Det är som om det fanns en särskild intensivvårdstid.  

 

Livsviktiga samtal 

Överrapporteringssamtalet utgör en typ av återkommande schemalagda samtal mellan 

anestesiologer. Dessa dagliga möten är, tillsammans med det möte i veckan där någon i 

kollegiet berättar om ”intressanta fall” och de månatliga möten där läkemedelsföretag bjuder 

på mat och håller föredrag om exempelvis mediciner, de schemalagda samtal som finns 

mellan anestesiologerna som yrkesgrupp6 på sjukhuset. Dessa möten sker mot en fond av icke 

schemalagda samtal mellan enskilda eller grupper av anestesiologer, när de möts av en slump 

i en korridor eller vid tillfällen när de aktivt söker upp varandra. Det handlar då om behov av 

att tala med en annan anestesiolog om fortsatt tillvägagångssätt, alternativt be om hjälp med 

svåra tolkningar eller svåra procedurer. Andra anestesiläkare är en resurs när arbetet blir 

riktigt svårt. De är någon att dela ansvaret med. De anestesiläkare som arbetar på samma 

avdelning träffar sina kollegor på anestesiläkarexpeditionerna. Men dessa mer tillfälliga och 

improviserade samtal skiljer sig från överrapporteringssamtalen på ett viktigt sätt. De är inte 

planerade, har inte en förutbestämd struktur, och handlar normalt inte om annat arbete än det 

just pågående. En annan viktig skillnad mellan överrapporteringssamtalet och andra samtal är 

att detta samtal sker i ett rum med stängd dörr borta från patienter och arbetskamrater med 

annan yrkestillhörighet.  

 

Jag har valt att fokusera överrapportering därför att jourens arbete ger en kondenserad 

beskrivning av mycket av den problematik som anestesiläkare möter i sitt arbete. Många av 

anestesiologernas möjliga arbetsuppgifter förekommer på jourtid: de söver till operationer, de 

tar hand om allvarligt sjuka eller skadade patienter, de smärtlindrar och de kommunicerar. 

Samtalen gäller komplikationer, relationer och förlopp, alla skildrade ur ett anestesiologiskt 

perspektiv. Ytterligare något som gör överrapporteringen intressant är att den per definition är 

ett anestesiologiskt samtal. Det är ett samtal mellan anestesiologer om anestesiologiska 

arbetsuppgifter. I samtalen syns i första hand anestesiologer, deras patienter och patienternas 

sjukdomar, även om andra viktiga personer förekommer i samtalen, som kirurger, anhöriga 

och datorsystem. 
                                                 
6 Givetvis finns fler möten mellan anestesiologer, ledningsgruppsmöten, handledarmöten osv., 
men då är det andra aspekter av yrkesrollen som är i fokus.  
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Varför samtalar anestesiläkare när jouren på en intensivvårdsavdelning påbörjar och avslutar 

sina arbetspass? Det enkla svaret är att överrapporteringssamtalet handlar om att rapportera 

och planera arbetsuppgifter. Men genom att lyssna på vad läkarna gör tillsammans har jag 

funnit att svaret blir mer komplext och fler dimensioner träder fram. I sitt kommunikativa 

arbete åstadkommer läkarna mer än vad som är föreskrivet av ärendehantering i agendan. 

Ärendena är genomförda arbetsuppgifter, men de är också ett tillfälle att skapa gemenskap 

med kollegor och diskutera arbetet. När anestesiologerna rapporterar och diskuterar fallen 

förmedlas både hur arbetsuppgifter utförts och ska planeras och hur världen är beskaffad. 

Genom samtalets iscensättningar uppnår läkarna många saker: de preparerar patienter, formar 

framtida arbete och framtida tolkningar av patienten, upprätthåller och underhåller kollegiala 

relationer.  

 

Tidigare forskning  

Min studie skiljer sig på flera sätt från tidigare forskning kring intensivvård och 

anestesiologers arbete. Jag ska här ge en kort sammanfattning av huvuddragen i denna 

forskning för att sedan gå in på mitt eget perspektiv. I kapitel 2 kommer jag att mer i detalj 

diskutera sådan forskning som har mer direkt bäring på min egen analys. 

Studier av intensivvård 

Intensivvård har bland annat studerats inom omvårdnadsforskningen. Det är mycket 

praktiknära forskning som syftar till att förbättra intensivvården eller fördjupa kunskapen om 

intensivvårdspatienten. Merparten av de studier jag har sett skiljer sig med avseende på både 

fokus och material från min studie. De består av intervju- eller enkätstudier som undersöker 

upplevelser av intensivvård ur patient-, anhörig- eller sjuksköterskeperspektiv. Ofta fokuseras 

upplevelsen av mer extrema vårdsituationer, som organdonation eller avstängning av 

apparater. Det finns också studier av psykiska komplikationer av intensivvård som ICU-

syndrom (ett psykosliknande tillstånd) och post-ICU syndrom (en särskild form av post-

traumatisk stress) samt studier som beskriver försök att undvika sådana tillstånd. Inom 

omvårdnadsforskningen har även kommunikation inom intensivvården studerats. Det finns 

även studier av kommunikation med intuberade patienter och av kommunikation med 

anhöriga. Dessa studier har ofta en normativ syn på kommunikation, där kommunikationen 

betraktas som ett medel till ett mål och vissa sätt att nå dit ses som bättre än andra. För min 
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undersökning är merparten av dessa studier inte vetenskapligt relevant; men de har dock gett 

viss kunskap om intensivvårdens villkor.  

 

Min studie skiljer sig från dessa olika studier genom mitt fokus på läkarna, som inte varit 

särskilt synliga i omvårdnadsforskningen, och även metodmässigt då min studie sätter en 

samtalspraktik i centrum. De omvårdnadsstudier av intensivvård jag sett baseras på intervjuer 

och enkäter och ger därmed ger en annan bild av intensivvården än vad studier av en talad 

intensivvårdspraktik kan göra. 

 

För mig mer relevanta studier är därför sådana som fokuserar vardaglig medicinsk praktik på 

intensivvårdsavdelningar och som även lyfter fram tekniken och/eller patientens plats i arbetet 

på avdelningen. Jane E. Seymour (2001) skriver om praktiker för att hantera att patienter 

avlider i intensivvården. Hon menar att personalens hantering av döden i intensivvården 

handlar om att tidsmässigt försöka samordna två dödsprocesser, en ’kroppslig’ (’bodily’) och 

en ’teknisk’ (’technical’) död. En död som bara är ’kroppslig’ innebär att en patients kropp 

börjat dö, men att ingen kunnat skriva under de dokument som behövs för att få stänga av 

maskiner. En bara ’teknisk’ död är när maskiner stängs av innan patienten är fysiskt död. 

Seymour beskriver strävan efter att ena döden, som ett sätt för personalen att förhålla sig till 

problemet med att dra en gräns mellan att ’döda’ (’killing’) och att ’låta någon dö’ (’letting 

die’). När de två dödsprocesserna sammanfaller har intensivvården åstadkommit en ’naturlig’ 

död. Det är emotionellt viktigt för personalen och de anhöriga (Seymour 2001, 407). 

Seymours studie är relevant för mig, eftersom de ’dödstrajektorier’ (’trajectories of dying’) 

som hon beskriver på ett tydligt sätt synliggör patientens fysiska beroende av tekniken och 

teknikens sociala plats.  

 

Andra studier av relevans är Kath Melias forskning om de praktiska, etiska frågor som 

accentueras i intensivvårdssituationen, av särskilt intresse är frågor om prioritering (Melia 

2004). Ann-Charlotte Wikström fokuserar på teknikanvändning inom intensivvården men 

lyfter även fram hur rutinerna och vanan att göra på ett visst sätt och samarbetet kring dessa 

rutiner är en del av kompetensen i intensivvården (Wikström 2007). Även Sabrina Thelander 

(2001) beskriver teknikanvändning i intensivvården. Hon har undersökt patienters trajektorier 

i thoraxintensivvården och fokuserar på sociala relationen mellan olika personalkategorier, 

teknikanvändning och skapande av säker patientvård, något som även det är av relevans för 

hur läkarna resonerar i mina samtal (Thelander 2001). Robert Zussman (1992) har undersökt 
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strategier för att få iväg de patienter som inte måste ligga på intensivvårdsavdelningar. Han 

beskriver hur patienternas tillstånd förhandlas och jämförs, och hur personalen arbetar för att 

få möjlighet att ta in andra patienter som behöver vården bättre. Hans studie väckte mitt 

intresse för sängpolitik, det vill säga det praktiska och administrativa handhavande som 

sängar som begränsad resurs ger upphov till. Därför har han varit en viktig inspiration till 

delar av min analys (Zussman 1992).  

Studier av anestesiläkare  

Studier av anestesiläkare har främst fokuserat på anestesiologers uppgifter vid kirurgi. Det 

handlar då i första hand om analyser av lagarbete och samarbete med annan personal, i första 

hand kirurger. Ibland är anestesiologerna objekt för studien, men oftare är det kirurgen som är 

i fokus som (Katz 1981) studie av ritualer kring sterilitet i operationsrummet. Ett exempel är 

Nicholas Fox studie (1992). Han har undersökt kirurger och kirurgiska praktiker och använt 

anestesiläkare som kontrast till kirurgerna. Han lyfter bland annat fram att yrkesgrupperna har 

olika förhållningssätt till patienten och olika strävanden i sitt arbete. Vid en operation strävar 

kirurgen efter att ta bort det som gör patienten avvikande, medan anestesiologen strävar efter 

att hålla patienten i god generell form. Fox menar att stora delar av det lätt antagonistiska 

förhållningssättet mellan läkargrupperna rör skillnaden i verksamhetsmål (Fox 1992)   

 

I England har ett multiprofessionellt arbetslag beforskat anestesiläkare. De har bland annat 

visat hur expertis i praktiken inte bara är teknisk, utan även handlar om att kunna förutsäga 

situationer med patienter och även att se när något är så avvikande att det krävs en ny strategi 

(Smith m. fl. 2006).  De har också visat att anestesiläkare använder tre strategier när de talar 

med patienter, de förklarar vad de gör, undersöker graden av sövning och försöker få 

patienterna att tolka sina reaktioner på ett behagligt sätt. Dawn Goodwin (2007) har utifrån 

det projektet skrivit om den praktiska kunskapen i den anestesiologiska praktiken som 

förväntningar personalen förhåller sig till. Hon använder ett begrepp från en intervju och talar 

om det som en koreografi, där improvisation och förväntan samspelar (Goodwin 2007). Dessa 

olika undersökningar har gjorts i Storbritannien, där narkosläkare sköter de uppgifter som i 

Sverige delats upp på narkosläkare och narkossköterskor. Även om studierna har relevans för 

min undersökning, eftersom de handlar om den anestesiologiska praktiken – så måste denna 

skillnad i arbetsuppgifter noteras. 
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I Sverige har Jan Larsson (Larsson 2004) använt intervjuer för att undersöka vad professionell 

excellens innebär för anestesiläkare. Han menar att nästan alla anestesiologer har tillräckligt 

omfattande kunskaper och är tillräckligt bra på sina uppgifter, men att de uppvisar skillnader i 

inställning till jobbet som påverkar hur arbetet utförs. Studien har beröringspunkter med min 

studie eftersom inställning till sig själv i en professionell roll kan betraktas som en fråga om 

professionell identitet. Anestesiläkares attityder och attitydens relation till kompetens har 

även undersökts i Finland (Klemola&Norros 1997; 2001). Forskarna har i intervjuer och 

observationer sett två professionella orienteringar bland läkarna, som de kallar realistisk 

respektive objektivistisk. Den realistiska orienteringen kännetecknas av att anestesiologen 

försöker förstå det unika hos patienten och operationstillfället. Anestesiologer med ett 

objektivistiskt synsätt ser patienten istället som en representant för medelpatienten och utgår 

från preoperativa bedömningar och generaliseringar, både generaliserade medicinbehov och 

generaliserade reaktioner på medicinering. Då talar de oftare om patienten som en maskin. I 

det materialet som jag undersökt finns båda förhållningssätten representerade, men jag 

förknippar det inte med olika personliga orienteringar, utan med olika (gemensamma) 

problemlösningsstrategier. Att betrakta det som problemlösningsstrategier innebär att fördelar 

kan ses med båda strategierna och att det kan finnas situationer när ett objektivistiskt är 

fördelaktigt, och andra när det är bättre att se personen som unik och särskild.  

 

Avhandlingens perspektiv 

Nedan kommer jag att ge en kort översikt över de generella ingångar som styr avhandlingens 

analys. Jag ser överrapporteringssamtalen som rutinmässiga, arbetsinriktade samtal i vilka 

iscensätts relationer till patienten, till vården, till kollegorna och till den egna identiteten. 

Samtalen karaktäriseras av en professionell riktadhet i inställningen, där patienten handskas 

med som en representation och ett kunskapsobjekt. Dessa tre aspekter är alla viktiga för min 

förståelse av överrapporteringssamtalet som en process.   

 

Samtalet handlar om vilka kategorier av handlingar som är relevanta när huvudaktiviteten är 

att hjälpa patienter i svåra situationer. Det egna och de andra deltagarnas anestesiläkarskap 

påverkar vad som är rimligt att säga (och göra). Överrapporteringssamtalen är en 

återkommande situation för anestesiologerna, där för patienten kritiska förlopp har en 

rutinmässig karaktär för de professionella läkarna. Att vara anestesiolog är en vardagsidentitet 

som upprätthålls av rutiner, sätt att utföra procedurer och sätt att tala om patienter. Det kräver 
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ett aktivt arbete att skapa och upprätthålla den sociala ordningen och det självklara i att 

fortsätta vara anestesiologer. Upprätthållandet av den vardagliga verkligheten är det viktigaste 

vi människor gör i kommunikation (Berger&Luckmann 1991).  

 

Alla samtal har föregåtts av upprepade patientinriktade läkarhandlingar. I samtalet finns 

denna vana vid och förväntan på patienten med som en bakgrund, utifrån vilken patienten 

tolkas. Det är som om en större mängd patientinriktade handlingar och dess konsekvenser 

kondenseras ned till det i samtalet aktuella ärendet. Patienten förhålls till normalförlopp, men 

är ändå inte en generell, utan en specifik, kropp som sätts i förhållande till sitt eget aktuella 

förlopp. När läkarnas riktar sin uppmärksamhet mot patienten blir denna i situationen ett 

kunskapsobjekt som kräver såväl en förkroppsligad som en intellektuell kunskap för att 

förstås.   

 

Riktadhet handlar om ett meningsskapande förhållningssätt till världen. Genom att som läkare 

rikta sig mot patienten, så får erfarandet av patienten en särskild innebörd. Denna inriktning 

finns även i samtalet, inte bara i det fysiska förhållningssättet till patienten på avdelningen. 

Anestesiläkarnas representation av patienterna är beroende av praktiken utanför samtalet. Det 

finns fysiska och återkommande patientinriktade handlingar, som är en del av vad en patient 

är för läkarna. Patienten är ett behandlingsprojekt och därmed annorlunda än en person i andra 

sammanhang. Det är sätt att närma sig personer, arbetsuppgifter och procedurer som skiljer 

sig från lekmannens.  

 

I samtalen ges representationer av detta behandlingsprojekt. Jag använder begreppet i en 

dubbel bemärkelse. För det första i en vardaglig bemärkelse. Genom att berätta om 

patienterna re-presenterar läkarna dem (Hunter 1991). Vid mötet är patienterna inte där utan 

finns enbart virtuellt närvarande i samtalet. Stundtals är de vad Viveka Adelsvärd kallar 

virtuella deltagare, det vill säga någon som samtalsdeltagarna ger röst åt (Adelswärd 2003). 

Men oftast är de närvarande som en beskriven kropp, framställd genom värden och reaktioner 

på behandling.  Det gör att patientskapet framträder ur ett läkarperspektiv.  

 

För det andra använder jag representationsbegreppet i en mer kognitiv bemärkelse. Genom att 

tala om patienterna på ett särskilt arbetsrelevant sätt formar läkarna föreställningen om 

patienterna. En patient ska framställas på ett sätt som är konsekvent med dess kropp, och 

representationen ska samtidigt vara framåtsyftande, eftersom samtalet innebär ett aktivt 
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förhållningssätt till den kommande vården. Representationen är tätt sammanvävd med 

arbetsinriktningen på samtalet, eftersom olika representationer skapar olika enkelt lösbara 

problem. Anestesiläkare vill avgränsa och skapa lösbara arbetsuppgifter i samtalet. De 

använder samtalet till att arbeta med patienter, genom att representera dem på olika sätt för att 

skapa problem som går att lösa. Ett sätt att åstadkomma det är genom liknelser, genom att se 

analogier med tidigare lösta problem och se nya företeelser som lika föregående. Problem 

formuleras så att de kan lösas, uppgifter formuleras så att de är möjliga att genomföra.  

 

Det kommunikativa arbetet i överrapporteringssamtalet innebär alltså, som jag ser det, att 

läkare använder befintliga strukturer för samtal och kunskap. Men läkarna förhåller sig 

samtidigt flexibelt till strukturerna (och omvandlar dem) så att patienter kan formas till 

lösbara, eller åtminstone hanterbara, problem och därmed bli möjliga att förhålla sig praktiskt 

till.  Avhandlingens syfte är att undersöka hur det går till. 

 

Syfte och frågeställningar 

Avhandlingens syfte är således att visa på hur anestesiologer arbetar med att skapa framtid åt 

patienter i överrapporteringssamtal. Det innebär att försöka förstå vad de åstadkommer i 

samtalen i relation till vården och till den egna yrkesidentiteten, samt vilket samband detta 

kan ha till det övriga arbetet som sker under huvuddelen av deras arbetstid.  

 

Avhandlingens huvudfråga ”Hur arbetar anestesiologer med och mobiliserar för 

intensivvårdspatienters framtid i överrapporteringssamtal?” kan brytas ned i två grupperingar 

av underfrågor. Den första berör ramarna för det kommunikativa arbetet och andra patienten 

som en arbetsuppgift.  

 
• Hur ser samtalen ut? Hur struktureras de och vilka slags kommunikativa former 

innehåller de? Hur påverkar formen på samtalet om patienten dess innehåll? 

• Hur syns anestesiläkarnas arbete i arbetssamtalen? Vad underförstås? Vilka situationer 

framstår i samtalet som problematiska? 

Samt: 

• Hur representeras patienterna och deras problem i anestesiläkares 

överrapporteringssamtal? Hur gör anestesiläkarna problemen möjliga att lösa? 
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• Hur skapas en patient värd att mobilisera för? Och hur mobiliserar läkarna för den 

patienten? 

• Hur framkommer läkarnas bild av den egna identiteten i relation till patienten och till 

vården i stort?  

 

Dessa frågor undersöks i avhandlingen med hjälp av en kontextuell samtalsanalys av 17 

överrapporteringssamtal samt en etnografisk fältstudie av anestesiläkares arbete. 

 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen innehåller, efter detta inledande kapitel, ett kapitel (nr 2) som diskuterar 

tidigare forskning och teoretiska ingångar av relevans för studien: kring relationen mellan den 

professionella kunskapen, det professionella närmandet till världen (patienten) och orden om 

världen så som de formas genom professionen. Därefter kommer ett kapitel om studiens 

genomförande, material och metod.  

 

Avhandlingens andra del består av tre kapitel. Kapitel 4 är baserat på fältstudien och 

behandlar anestesiologernas arbetsuppgifter och arbetsrelationer som är underförstådda i 

överrapporteringssamtalen. Det ger viktig kontextuell kunskap för förståelsen av övriga 

empiriska kapitel. Kapitel 5 beskriver samtalet som en kommunikativ praktik. Det tar upp 

roller och övergripande samtalsstrukturer som de vanligen ser ut i samtalets olika faser. Det 

efterföljande kapitlet diskuterar strukturen på ärendet, dvs. patienten så som denna behandlas i 

samtalet. Här gör jag en viktig åtskillnad mellan vad som sker i fallrapportens respektive 

falldiskussionens samtal. 

 

Den tredje delen handlar om hur patienten representeras i samtalet och vad läkarna söker 

åstadkomma i termer av mobiliserbarhet och framtidsinriktning. Den inleds med ett kapitel 

(nr 7) om kategorisering i praktiken som diskuterar hur anestesiläkare resonerar kring 

huruvida någon är en riktig IVA-patient eller ej, och vad den kategoriseringen innebär för 

deras arbete. Kapitel 8 rör hur läkarna representerar patienten, kopplad till maskiner och 

medicin, som en livsapparat, vars värden de tolkar, testar och manipulerar för att nå goda 

resultat. Det sista empiriska kapitlet (kapitel 9) handlar om hur läkarna söker lösa problem 
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och skapa en möjlig framtidsinriktning för sitt arbete genom att representera patienten på 

olika, mer eller mindre hoppingivande sätt, som en socialt situerad patient. 

 

I avhandlingens sista del (kapitel 10) sammanfattar jag avhandlingens resultat och diskuterar 

vilken slags förståelse de gett för hur patienten gestaltas i samtalen, hur detta kan förstås i 

relation till läkarnas identitetsskapande och till skapandet av möjliga framtiden.
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Det här kapitlet handlar om tidigare forskning kring en del av forskningsproblemet, 

relationen mellan samtalet och världen utanför samtalet. Fokus i kapitlet är anestesiläkarnas 

sätt att rikta sig mot samtalets kunskaps- och behandlingsobjekt. En viktig aspekt av det är att 

kunskaps- och behandlingsobjektet är en människa liksom de själva, samtidigt som deras 

samtal orienterar sig mot patienten, huvudsakligen men inte enbart, som ett medicinskt 

problem. 

 

2. Patienten som objekt för kunskap och (be)handling 

 

Vad innebär det att veta något om en patient i ett samtal? Överrapporteringssamtalet kan ses 

som ett intellektuellt problem som innebär en iscensättning av ett praktiskt problem. Genom 

avståndet till den fysiska patienten sker en perspektivförskjutning. I det här kapitlet ska jag ge 

en teoretisk bakgrund till hur man kan se på hur läkarna förhåller sig till patienten som ett 

kunskapsobjekt, relaterat till det behandlingsprojekt som patienten utanför samtalet utgör. 

 

Två aspekter av fenomenologin är relevanta för min analys. Den ena handlar om 

omvärldsuppfattningar som till stor del uppbyggda av tolkningar och förväntningar. 

Tolkningar och förväntningar hör ihop med tankar, känslor och intressen. Den andra är att 

handlingsmönster både återskapas och iscensätts i en viss miljö. För att tala om detta 

använder jag begreppet riktadhet, en etablerad översättning av intentionalitetsbegreppet. Jag 

utgår från samhälls- och kulturforskaren Sara Ahmeds användning av begreppet 

’orientation’7, som jag översätter som riktadhet, eller helt enkelt inriktning. Begreppet betonar 

vad det innebär att förhålla sig aktivt till ett objekt: att rikta sin uppmärksamhet mot objektet 

och mot ett möjligt handlande med eller mot objektet (Ahmed 2006).8 Det handlar både om 

                                                 
7 Ahmed använder begreppet orientering snarare än intentionalitet, därför att detta begrepp, 
enligt henne, tydligare betonar relationen mellan känslan och objektet. Orienteringsbegreppet 
tydliggör också de fysiska aspekterna hos objektet, mer än vad intentionalitetsbegreppet gör, 
något som jag menar fångas även av det svenska begreppet riktadhet.  
8 Jag väljer att utgår från Ahmed snarare än från andra fenomenologer som Merleau-Ponty, 
Heidegger, Husserl eller Schutz. Det gör jag därför att hennes fokus är på hur tingen förhåller 
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att fysiskt orientera sig mot de ting som omger oss och att orientera sig mot den sociala 

ordning som tingen är en del av. Ahmed skriver:  

 

“The nearness of the objects to each other is because they tend 

toward a shared action. Objects might be near other objects as signs 

of orientation, which shapes the arrangement of objects, thereby 

creating the shape of their gathering. Orientations are binding as 

they bind objects together. The move from object to object is shaped 

by perception—the gaze that turns to an object, brings other objects 

into view, even if they are only dimly perceived—as well as how by 

how orientations make things near, which affects what can be 

perceived […] nearness is not then simply a matter of “what’ is 

perceived. The nearness of objects to each other comes to be lived 

as what is already given, as a matter of how the domestic is 

arranged. What puts objects near depends on histories, on how 

‘things’ arrive, and on how they gather in their very availability as 

things to ‘do things’ with” (Ahmed 2006, 88).  

 

 

Citatet belyser sammanlänkningen mellan objekten och de praktiker som människor skapar 

utifrån sin kunskap om, eller sina föreställningar om, vad objektet är. Genom dessa 

föreställningar konfigurerar vi världen så att föreställningarna materialiseras i förenklade 

handlingsmönster. När det gäller intensivvårdspatienter är den fysiska sjukhussängen med de 

uppkopplade maskinerna en del av hur patientens kropp erfars, den riktas mot vården även av 

den fysiska situationen.  

  

Även i samtal finns den närheten mellan olika objekt som riktar handlingen. I samtalet 

omnämns ofta tekniken och patienten tillsammans, som en enhet. Denna närhet riktar 

uppmärksamheten mot intensivvårdspraktiken där patienter är kopplade till teknik och mot 

patienten som behandlingsobjekt. Närheten är både en historisk och en praktisk orientering; 

att någon är en intensivvårdspatient förutsätter att de kommit (eller är på väg) till 

                                                                                                                                                         
sig till förväntade handlingar mellan människor, inte på tingen och jaget i bemärkelse 
erfarenhet, eller på tingen och vanan.  
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intensivvårdsavdelningen därför att det där kan finnas teknik och kompetens som kan hjälpa 

dem.  

 

Jag ska här diskutera några aspekter av hur läkares professionella riktadhet kan förstås 

generellt och i relation till anestesiologernas arbete i och utanför samtalen. Begreppet hjälper 

mig att se hur läkarna förhåller sig till patienten som ett fysiskt ting som ska förstås och 

behandlas, i ett sammanhang som delvis är underförstått. Med hjälp av tidigare forskning ska 

jag ta upp frågor om relationen mellan att erfara något fysiskt och att närma sig det i ett 

samtal. Syftet med kapitlet är att ge en bakgrund till hur patienten som ett kunskapsobjekt i 

samtalet samtidigt är en arbetsinriktning. 

 

Kroppslig och intellektuell riktadhet   

När objekt befinner sig invid någon är riktadheten både fysisk och intellektuell, vi orienterar 

oss mot objektet och mot handlingar som är en del av vad objektet är. Riktadheten är i någon 

bemärkelse fysisk (och inte bara intellektuell) även när vi talar om något frånvarande. Detta 

eftersom objektet är en del av vad vi brukar göra med våra kroppar.  IVA-patienters kroppar 

är oftast medvetslösa och är i hög grad objekt. Men uppdelningen mellan en levd kropp och 

en fysisk objekt-kropp är relevant som bakgrund till den anestesiologiska kunskapen, inte 

minst eftersom en medvetslös kropp intar en mellanställning; den lever men har begränsade 

möjligheter att uppleva. Patientens levda liv gör sig mer påmint när patienten är närvarande 

än när den är frånvarande, både i form av sociala hänsyn och i form av de fysiska tecken på 

det levda livet som kroppen avger. Den levda, medvetna eller ‘besjälade’ kroppen (‘minded 

body’) härbärgerar och hanterar tankar, känslor, intressen och viljeyttringar; ‘the minded 

body’ är spegelbilden av ‘the embodied mind’ och är ett begrepp som står i motsats till 

kroppen, uppfattad bara som en fysiologisk organism eller ett fysiskt system. 

 

Det som är väsentligt för mig är att det på IVA handlar om en medveten, levd kropp som 

närmar sig en annan levande kropp vilken har begränsade möjligheter att vara sitt levda jag. 

Det levda jaget accentueras därför endast ibland, och då är det i hög grad i anestesiläkarnas 

vardagligare ton. Jag vill istället lyfta fram läkarens kropp som erfarande patienten. När 

läkaren erfar patienten handlar det inte bara om den vanliga kroppen utan om vanehandlingar 

som likt en omgivning befinner sig mellan patienten och världen.  
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Överrapporteringssamtalet innebär ett närmande till personer, arbetsuppgifter och procedurer 

som skiljer sig från det vardagliga. Samtalet är en särskild fas i anestesiologernas arbete där 

praktiska, fysiskt påtagliga problem för en stund blir intellektuella problem och patientens 

kroppsliga tillstånd blir en representation. I arbetet utanför samtalet är patienten en fysisk 

kropp som ligger inför anestesiläkarna. Läkarna tittar och känner på patienten för att veta att 

det som står på monitorer stämmer, de blandar och ger droger, hittar ställen att bedöva, osv. 

Deras problemlösning resulterar i fysiska, kroppsliga handlingar, som att gå fram till, tala till, 

ta i handen, sticka i. Det finns fysiska indikationer på pågående trender, hos patienten eller 

medierad genom teknik som när en larmande apparat riktar läkarens medvetna, fysiska, 

förkroppsligade uppmärksamhet mot patientens utveckling. Men i samtalet är det annorlunda. 

De praktiska problemen med patienten är inte fysiskt påtagliga, utan patienten är en 

representation och ett intellektuellt problem. Men för att vården ska bli adekvat krävs att den 

specifika patienten framställs på ett sätt som är konsekvent med hans eller hennes kropp. Den 

konsekvensen byggs upp genom anestesiläkares vana vid kroppar (jämför med det 

anestesiologiska lärande som beskrivs av Dawn Goodwin (2007)).  

 

Anestesiläkarnas representation av patienterna är på så sätt förknippad med de upprepade 

patientinriktade läkarhandlingar som föregått samtalet. Deras vana vid och förväntan på 

patienten finns med som en bakgrund i överrapporteringssamtalet. Patienten ses i förhållande 

både till sitt aktuella förlopp och till hur normalförlopp brukar se ut. I den bemärkelsen är det 

som om erfarenheten av en större mängd människor kondenserats ned till den aktuella 

patienten. Patienten är på så sätt ett praktiskt kunnande, en förkroppsligad och intellektuell 

kunskap samtidigt.  

 

Det är inte bara patientens, utan även läkarens kropp som har en annan status i samtalen. I den 

vardagliga relationen till patienterna är anestesiläkare fysiskt aktiva. Under 

överrapporteringen är anestesiläkare däremot inte särskilt rörliga, men samtalandet är en 

förkroppsligad aktivitet, precis som det fysiska arbetet med patienten. Själva premisserna för 

rutinen inom och utanför samtalet är dock skilda, verksamheten utanför mötet är 

förkroppsligad här-och-nu i förhållande till patienten på ett sätt som samtalet inte kan vara. 
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Framåtsyftande perception 

Anestesiläkarnas, liksom andra läkares, förhållningssätt till patienter är en fråga om en 

kroppsligt förankrad och inlärd syftesrelaterad perception. Professionalism är till stor del 

något människor förkroppsligar, en perceptuell praktik som formas av vårt behov av att nå 

resultat i arbetet. Det är ett inlärt sätt att erfara världen (Goodwin 1994). Kognition är inte 

något neutralt och oskyldigt, utan blicken är skolad för att kunna tjäna bestämda syften.  

 

Medicinantropologen Byron Good (1994) beskriver hur blivande läkare skolas in i ett nytt 

perceptuellt förhållningssätt till världen. Det handlar i första hand om ett förhållningssätt till 

patienten som objekt. Det är en syftesrelaterad perception, som beror av att kunskapen om 

patienten ordnats i en lösbar struktur, dvs. att problemen satts in i ett sammanhang där de 

förväntas kunna förstås och behandlas. Good visar hur läkarstudenter, genom att öva sig i att 

läsa och skriva som läkare, får ett nytt förhållningssätt till världen och framför allt till 

patienter. Det skiljer sig från det vardagliga förhållningssättet till andra människor. De lär sig 

att fråga patienter i enlighet med det sätt som patienterna ska presenteras inför kollegor; 

ansvaret att presentera gör att de tar på sig en läkarroll, där de har rätt att ställa frågor utan att 

verka nyfikna (Good 1994). 

 

För denna avhandling är poängen i Goods beskrivning framför allt den att studenterna, genom 

att fokusera på den professionella kommunikationen, lär sig att närma sig patienten på ett 

annorlunda sätt än de skulle ha gjort utan detta framåtsyftande medicinska syfte. När läkaren 

närmar sig patienten med intentionen att göra en bra presentation så ser seendet annorlunda ut 

än om perceptionen var inriktad på någon annan aspekt av patienten. Framtidsinriktningen 

finns även i själva rapporten, som riktar in sig på vårdprocessen. Det framåtsyftande bidrar till 

en dubbel process: att perceptionen inriktas mot en kedja av framtida handlingar, men också 

att den medicinska praktiken får en hög grad av upprepning och förutsägbarhet. Det finns viss 

likriktning i medicinska samtal, särskilt i rapportering, något som jag kommer att utveckla 

vidare i kapitel 6.  

 

Det finns därmed även yrkesrelevanta förhållningssätt som innebär en till stor del gemensam 

föreställning av hur det anestesiologiska arbetet brukar gestalta sig. Detta visas bland annat i 

Hindmarsh och Pilnick (2009) studie av interaktion i anestesiologiska förrum9. De kommer 

                                                 
9 På det sjukhus där jag gjort min fältstudie görs anestesin i själva operationssalen. 
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genom sin näranalys av intubationer fram till begreppet ‘mellankroppsligt vetande’ 

(‘intercorporeal knowing’). Anestesipersonal, som tidigare aldrig samarbetat, kan koordinera 

sina handlingar utan ord genom att förutse varandras handlingar. Deltagarna ger akt på 

varandras rörelser och agerar som om de var kommunikativa handlingar, som att be om hjälp. 

Hindmarsh och Pilnick talar om det som att se handlingstrajektorier i arbetet. De menar att 

deltagarna sysslar med att återskapa gemensamma, eller åtminstone koordinerade, rutiner 

(Hindmarsh&Pilnick 2007).  

 

Den syftes- och handlingsinriktade perceptionen är en del av vad det innebär vara 

anestesiolog. Dessa insikter är relevanta för min analys av samtalen. Det gemensamma 

‘mellankroppsliga vetandet’ fungerar som en fond även när anestesiläkarna sitter i ett 

mötesrum och talar om patienter. Den egna kroppens förhållningssätt till patienterna och till 

annan personal är en del av vad anestesi är för dem sedan de började lära sig att göra 

anestesiologiska handlingar. Det är rimligt att förutsätta att det finns förväntade förlopp, inte 

bara i kroppliga ageranden utan även i samtalens beskrivningar av arbetsuppgifter, förlopp 

och förväntade fortsatta ageranden.  

 

Den frånvarande/närvarande patienten  

Även om patienterna inte förnims fysiskt i överrapporteringssamtalet så är det inga abstrakta 

problem som diskuteras. Anestesiläkarna är medvetna om att patienterna som de talar om 

finns närvarande i rummen några meter bort, och kan föreställa sig hur de ligger där, 

uppkopplade till monitorer. Även om erfarandet av det närvarande och det frånvarande inte är 

riktigt samma sak så påverkar vetskapen samtalet. Det orienterar läkarna mot de handlingar 

och den medicinska verklighet som patienternas liv är en del av. 

 

När patienterna inte är närvarande kan delar av det möjliga erfarandet av dem inte realiseras. 

Det uttrycks dock, mer eller mindre underförstått, som en del av det mellankroppsliga 

vetandet. Ibland kan en bedömning av patientens RLS, som är ett test för att mäta medvetande 

(se kap 8), modifieras med konkreta utsagor om tillståndet hos patienten, som: ”rör på alla 

fyra”. Läkarna bygger här på en kroppslig kunskap om hur patienter svarar på fysiska test. 

Dessa genomför anestesiläkaren utan laboratorium och med den egna kroppen som redskap, 

bland annat genom att se på pupiller, uppmana patienter att röra på sig, eller se om de reagerar 
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på smärta. Men intryck av allmäntillstånd, det mer intuitiva, är inte så utförligt beskrivet, utan 

uttrycks exempelvis som ”hon ser sjaskig ut”, när patientens värden rapporteras. 

 

Människor har en förmåga att se andra som möjliga subjekt. Den andra människan har, till 

skillnad från ett ting, en möjlighet att förändra den nuvarande situationen. Så förhåller vi oss 

inte till tingen, till vardags förväntar vi oss inte agens hos ting. När jag ser en patient, en 

människa som jag, i en sjukhussäng, är jag förberedd på att den andre kan vända sig till mig 

och se på mig. En intensivvårdspatient kan med stor sannolikhet inte att göra detta just nu, 

men möjligheten till agens på längre sikt är en del av vad den andre är för mig.  

 

Denna emotionella närvaro är viktig för anestesiläkares ansvar i förhållande till patienten, och 

den finns som en icke-uttalad klangbotten till samtalet. En del av den förlorade sinnligheten 

rör svårigheten att översätta alla upplevelser till ord som fungerar i samtalet. Under mitt 

fältarbete var det första kejsarsnittet jag fick se födelsen av ett barn som inte mådde riktigt 

bra. Det kunde även jag se, trots att jag då aldrig sett ett så nyfött barn. Det syntes på tonen på 

huden och på allmänintrycket. Att säga ”tonen på huden och allmänintrycket” är en helt 

otillräcklig beskrivning av det emotionella erfarandet av att det stod fel till. Jag inte bara såg, 

utan förstod och kände barnets tillstånd, som en skugga av en möjlig sorg. Vi (människor) kan 

se om andra mår fysiskt dåligt och den kunskapen går att öva upp och förfina. Jag är 

övertygad om att sådant erfarande är en viktig bas för anestesiläkares kunskap. Den har de 

med sig in i samtalsrummet.  

 

Intensivvårdspatienter är en särskild sorts kunskapsobjekt genom att de är människor i nöd. 

Det skiljer sig från patientrollen, som visserligen innebär ett ojämlikt deltagande i den 

medicinska kunskapsproduktionen, men som ändå lämnar möjlighet för patienten att söka 

kunskap om den egna diagnosen och förhålla sig till den, bl.a. som medlem i patientgrupper. 

Intensivvårdspatienter är däremot på fel sida om en gräns. De har små möjligheter att reagera 

på kunskapen om sig själva. Strauss, Fagerhaugh et al. (1985) beskriver hur patienter oftast 

kan reagera på och därmed påverka vårdarbetet eller till och med själva aktivt delta i arbetet; 

det explicita undantaget är medvetslösa patienter (Strauss m. fl. 1985). Att vara 

intensivvårdspatient är definierat som ett passivt tillstånd; man är medvetslös och kan inte 

upprätthålla sitt liv utan hjälp. Patienterna har mer gemensamt med ting i sin icke-

responsivitet, deras mänsklighet (för andra) ligger snarare i orienteringen gentemot dem än i 

deras eget handlande.  
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En intensivvårdspatient kan i samtalet ibland framställas som förtingligad, men känslan för 

människan i intensivvården är ändå något annat än känslan för tinget. Medicinsk osäkerhet 

innebär att det inte är rimligt med säker vetskap om patienten, utan endast med troliga och 

relevanta förlopp. Läkarna har erfarenhet av många olika fysiska handlingar med patienter 

och många olika positiva och negativa utvecklingar hos patienter. De har sett patienter dö i 

intensivvård, de har sett patienter bli bättre och de har sett patienter gå vidare till 

vårdavdelningar. Aspekter av alla dessa patienter och, kanske ännu viktigare, aspekter av 

känslan inför att vårda alla dessa patienter kan aktualiseras i samtalssituationen. Det finns en 

fysisk och fysiskt betonad intellektuell förberedelse för olika utvecklingar. Dödens närvaro 

ger även en känslomässig klangbotten i relationen till patienten som kunskapsobjekt. 

Anestesiläkarna kan aldrig bortse från möjligheten att patienten kan avlida eller från sitt 

ansvar att förmedla ett dödsbudskap till anhöriga. Men genom att de i samtalet inte är nära 

patienterna, blir döden och lidandet satta lite inom parentes. Patienterna blir mer förtingligade 

och objektifierade än när de är närvarande. Det betyder i sin tur att det blir lättare att föra ett 

samtal om dem. 

 

Samtalets relationer till handlandet 

Jag ska nu kort diskutera två författare som varit viktiga för min förståelse av läkarnas 

kommunikation i relation till arbetets riktadhet: Atkinson och Måseide. De undersöker den 

medicinska kunskapen som en pågående process som gestaltas i läkares kommunikation och 

visar på olika aspekter av relationer mellan samtalen och läkarnas erfarenheter av medicinska 

handlingar och resonemang. Därefter kommer jag kortfattat att presentera begreppet 

mobiliseringsvärde som även det handlar om anestesiläkarnas sätt att rikta sig mot patienten.   

 

Atkinson: Länkar mellan det fysiska erfarandet och samtalet 

Paul Atkinsons (1995) bok Medical work and medical talk är en viktig inspirationskälla för 

avhandlingen. Han visar att skapandet av medicinska fakta är ett pågående projekt som till 

stor del sker i samtal. Jag har särskilt fäst mig vid tre aspekter av hans forskning. 
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För det första menar Atkinson att kunskap om sjukdomar och deras behandling sker inom en 

social sfär och som ett kulturellt uttryck. Han menar att det lämpliga studieobjektet är hur 

läkare gör medicin. Medicinsk kunskap är praktik, något som kontinuerligt produceras och 

reproduceras. En viktig aspekt av detta är för mig betydelsen av att studera hur kunskap 

produceras i vardagligt rutinmässigt arbete.  

 

För det andra menar Atkinson att kunskap skapas och gestaltas i materiella uttryck, som 

exempelvis vävnadsprover, men också i samtal om patienter. En viktig del av kunskapen 

handlar om att kunna läsa av kroppen och tolka tecken på relevanta sätt. Han visar, bland 

annat genom situationer, där studenter och erfarna läkare (i detta fall hematologer) 

tillsammans tittar på histologiska preparat med blod (‘blood smears’), hur studenter inskolas i 

sådan perception genom samtal. Vardagliga och vetenskapliga termer blandas i 

identifieringen och beskrivningen av blodets komponenter. Det finns, visar han, inte ens för 

mer erfarna läkare en enda läsning av prover; istället är beskrivningarna något som tolkas och 

förhandlas i samtal. En poäng hos Atkinson är att översättningen från prover till beskrivningar 

bara är ett första steg i att skapa kunskap om patienten. Beskrivningarna, tecknen, används 

senare i nästa led i översättningsarbetet, då beskrivningarna översätts till diagnoser. I mitt 

material finns inte detta första steg. Anestesiologerna producerar inte kunskap om prover i 

sina överrapporteringssamtal, utan de förhåller sig (i normalfallet) till informationen om 

patienten som redan givna tecken (se kapitel 8).  

 

Den tredje aspekten av det medicinska samtalet som Atkinson lyfter fram är relationen mellan 

kunskap och beslutsfattande. Han menar att en stor del av forskningen kring medicinskt 

beslutsfattande och beslutsstöd) bygger på vanföreställningen att konsultationen är det som 

utgör det medicinska arbetet. Snarare är det så att medicinska beslut vanligen inte fattas av en 

person vid ett diskret tillfälle, baserat på ren information. Undersökningar och provtagningar 

uppstår inte, utan de praktiseras. Undersökningar eller patientberättelser som översätts till 

diagnoser är inte bara information utan är beslut om tolkningar av värden och av värdens 

trovärdighet. Atkinson menar därför att all information kan betraktas som beslut, eftersom 

informationen tillkommit genom beslut. Beslutsfattandet är därmed också ofta en långvarig 

process som inte är avgränsad i tid och rum.  

 

Atkinsons syn på beslutsfattande är av relevans för min analys av vad anestesiläkarna gör i 

samtalet. Det finns inga diskreta tidpunkter då de fattar sina beslut, men samtalsanalysen kan 
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visa på delar av beslutsprocessen när de resonerar kring patienten och planerar kommande 

vård.  Denna aspekt finns även hos nästa författare jag kommer att diskutera, Måseide.  

 

Måseide: Medicinsk problemlösning som hybrid samtalsverksamhet 

Sociologen Per Måseide (Måseide 2003; Måseide 2006; 2007) har studerat en thoraxklinik 

och då i första hand fokuserat på thoraxkonferensen, som är ett möte mellan thoraxläkare, 

kirurger, patologer, onkologer och patientens ansvariga läkare. Det är ett interprofessionellt 

planeringsmöte där specialister gemensamt diskuterar patienter, det vill säga ett samtal där 

deltagarna (oftast) har en jämbördig expertstatus. Det är ett möte som planerar kommande 

vård, snarare än rapporterar pågående. Därmed är det ett samtal som på flera sätt skiljer sig 

från mitt material. Vissa aspekter är ändå påfallande lika: det är ett framåtsyftande möte, det 

handlar om en språkligt (för-)behandling av patienterna och det är ett komplext medicinskt 

samtal.  

  

Tre aspekter av Måseides analys har inspirerat mig i min studie. För det första har han hjälpt 

mig att se beslutfattandet i samtalen som problemlösning, där medicinska och moraliska 

dimensioner är sammanflätade. För det andra visar han att samtalet påverkar vilken sorts 

objekt patienten är. Slutligen, och indirekt, genom att de samtal som Måseide analyserar 

skiljer sig från dem jag beforskar, har jag fått perspektiv på hur det professionella 

kunskapandet som sker i överrapporteringssamtalen påverkar patientens framtid.     

 

Måseide betonar i de tre artiklar jag refererar här att samtalet handlar om problemlösning. Han 

ser denna medicinska problemlösning som ett kommunikativt arbete som använder olika 

sorters resurser eftersom en mängd olika uppskattningar och argument påverkar om en patient 

bedöms som lämplig att operera eller ej. Dessa medicinska beslut, visar han, sker inte enbart 

på medicinska grunder. Det är en fråga om tolkningar av sjukdomen och av patientens 

prognos, där en mängd medicinska, sociala, moraliska och ekonomiska aspekter tas i 

beaktande i olika faser i arbetet med ett ärende. Den moraliska dimensionen är tydlig även i 

diskussioner som i strikt bemärkelse handlar om medicin, eftersom alla patienter inte bör 

opereras och alla inte heller bör få cellgiftsbehandling.  

 

Den medicinska ordningen och den moraliska ordningen är således tätt sammanvävda och 

om- och återskapas ständigt i samtalen. Måseide (2006) betraktar dem som idealtyper som i 
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praktik inte går att skilja åt. I normalfallet, när det fungerar, gör växlingen mellan medicinskt 

och moraliskt ramverk att de medicinska problemen blir lättare att hanteras och därmed ofta 

lösas. Genom att presentera patienterna som exempelvis kämpande, så betonas en moralisk 

aspekt av fallet och blir en form av argumentation för en patients opererbarhet.  

 

Måseide (2007) betonar en delvis annan aspekt av hur den medicinska och moraliska 

ordningen vävs samman av problemen. Artikeln berör hur medicinskt tillförlitligt arbete växer 

fram gradvis i interaktionellt samspel10. Patientens färd genom institutionen avgörs till stor 

del i samtal som fungerar som problemformuleringar och problemlösningar. Det är ett 

kontinuerligt arbete där patientens trajektoria formas av att patienten som interaktionell och 

praktisk arbetsuppgift formuleras så att problemet går att lösa. Varje enskild interaktion 

påverkar vilka trajektorier som kan följa i fortsättningen: exempelvis sker det genom att en 

läkare i en intervju med en patient avgränsar vad som är ett relevant problem för 

thoraxavdelningen, eller genom att läkare i samtal med varandra för fram att patienten 

möjligen är hypokondrisk. Måseide menar att växlingen mellan en medicinsk och en mer 

moralisk problemformulering (som om patienten är hypokondrisk) påverkar operationens 

relevans. Måseides analys om läkarnas kontinuerliga arbete med patientens framtid har hjälpt 

mig att se samtalets del i skapandet av patientens framtid. Genom att de formulera och lösa 

patientens problem på detta hybridartade sätt samtal formar de patientens trajektoria.   

 

En viktig aspekt av den medicinska praktiken och problemlösningen är att producera 

acceptabla medicinska bevis (Måseide 2006). I samtalet måste deltagarna vara överens om 

vad som kan betraktas som medicinska bevis. Det är inte en neutral process, utan en fråga om 

trovärdighet och även kommunikativa iscensättningar, när bilder, utsagor och beskrivningar 

lanseras som bevis. Detta blir tydligt när det blir en diskrepans mellan vad röntgenläkarna i 

samtalet säger om patientens maligniteter, med utgångspunkt i de bilder som alla deltagare 

kan se, och hur bilden är beskriven i den radiologiska beskrivningen (som kan vara författad 

av samma läkare). Då betraktas beskrivningen som det korrekta seendet och seendet i stunden 

som mindre viktigt. Måseide talar om det som att patientens frånvaro gör att de delade 

representationerna, i form av tal, bilder och beskrivningar får stå för patienten och att detta 

                                                 
10 I denna artikel är det inte bara thoraxmötet som studeras. Även patientens väg genom den 
medicinska diskursen i thoraxvården följs utifrån remissbrev, patientintervjuer, 
morgonkonferenser, radiologiska beskrivningar samt presentationer, beskrivningar och bilder 
under thoraxmötet. 
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bidrar till att patienten kan övergå från att vara en person till att snarare bli en artefakt. Detta 

sätt att betrakta patienten har varit fruktbart även för analysen av mitt material. 

  

Genom Måseides mer diversifierade representationer av patienten— i samtal, bilder och 

beskrivningar— så har jag uppmärksammat en skillnad mellan framåtsyftningen i hans och 

mitt material. Läkarna i Måseides studier gör sina bedömningar av patienternas opererbarhet 

utifrån representationer som läkarnas producerat. Det handlar i hans material om ifall 

patienten ska vårdas eller inte; därigenom får läkarna troligen inte någon återkoppling på 

utfallet av beslutet hos de patienter som de valt bort. Beslutet blir en form av slutpunkt. Det 

gör, menar jag, att bedömningen får en annan karaktär än i mitt material, eftersom 

läkarexpertisen blir en gräns. De IVA-patienter som anestesiologerna diskuterar står redan 

under vård och är därmed, som jag ser det, den bästa representationen av sig själv. 

Tidsaspekten blir annorlunda, därför att samtalets plats i trajektorian är annorlunda. 

Skillnaden mellan processen som leder fram till något som i slutänden liknar ett binärt beslut, 

ska patienten opereras eller inte, är annorlunda mot det kontinuerliga arbetet att tolka den 

patient som anestesiläkarna redan har ansvar för. Det i sin tur påverkar hur den egna 

kunskapen kan betraktas. 

 

Dodier och Camus: Mobiliseringsvärde 

Slutligen är begreppet ‘mobiliseringsvärde’ viktigt i avhandlingen för att förstå hur läkarna 

använder medicinska, sociala och moraliska argument för att göra arbetet med patienten 

meningsfullt.  

 

Dodier och Camus (Dodier&Camus 1998) presenterar begreppet i en artikel om hur läkare 

skapar en prioriteringsordning på en akutavdelning. Begreppet är en kritik mot den förenklade 

föreställningen att sociala egenskaper hos patienten avgör vem som prioriteras. De menar att 

det i högre grad handlar om medicinska kriterier och framför allt om läkarnas möjlighet att 

med sin specialistkunskap kunna hjälpa just den här patienten. Ytterligare en aspekt av 

begreppet är att relationen till andra läkare, och misstanken om deras eventuella önskan att bli 

av med en viss patient, även spelar in i bestämningen av patientens plats i 

prioriteringsordningen.  
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Sammanfattning: Teman i avhandlingen 

 

I detta kapitel har jag lyft fram några förutsättningar för läkarnas samtal om patienterna. De 

viktiga delarna är läkarnas riktadhet mot patienten som kunskaps- och behandlingsobjekt. 

Dessa är viktiga aspekter av den mobilisering för framtiden som jag ser som en av de 

viktigaste funktionerna för överrapporteringssamtalet.  

 

• Riktadhet som begrepp är viktigt för att förstå vad läkarna gör med patienterna i 

samtalen. Deras sätt att tala om patienterna är ett professionellt sätt att erfara världen, 

ett närmande till de patienter och de arbetsuppgifter som ska komma under 

arbetspasset. I samtalet konfigurerar de patienten på anestesiologiskt relevanta sätt. 

  

• Patienten som kunskaps- och behandlingsobjekt hänger samman med riktadheten; 

att rikta sig mot något och att erfara detta är nära sammanlänkade. Eftersom samtalen 

handlar om patienter och det kommande arbetet med patienter är patienten som 

kunskaps- och behandlingsobjekt ett tema som genomsyrar hela avhandlingen: i det 

fysiska och sociala handhavandet (kapitel 4), i en emotionell belastning som 

anestesiläkarskapet innebär (kapitel 5), i strukturen på hur ärenden byggs upp (kapitel 

6), i vad som är ”riktig IVA-patient” (kapitel 7), i hur patienten och tekniken till stor 

del tillsammans bildar en livsapparat (kapitel 8) samt i hur social information ibland 

kan fungera som ytterligare ett argument för medicinska beslut (kapitel 9).  

 

• Mobilisering för framtiden. En viktig del av riktadheten mot patienten som 

kunskaps- och behandlingsobjekt handlar om hur läkarna kan mobilisera vården för att 

ge patienten en framtid. I flera kapitel används därför begreppet ‘mobiliseringsvärde’ 

för att förstå hur läkarna använder medicinska, sociala och moraliska argument för att 

göra arbetet med patienten meningsfullt. I kapitel 7 presenteras läkarnas 

förhållningssätt till ”riktiga IVA-patienter” med hjälp av detta begrepp och i kapitel 9 

används det för att diskutera hur läkarna för fram sociala argument för fattade 

medicinska beslut.  

 

I nästa kapitel kommer jag att beskriva vilka metoder och material som jag använt för att 

undersöka hur anestesiläkare skapar möjligheter för patienternas framtid.
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I det här kapitlet ska jag presentera det material som ligger till grund för studien, både 

samtalsmaterialet och den föregående fältstudien och de metoder jag använt för att analysera 

materialet. Avslutningsvis presenteras de etiska förutsättningarna för studien. 

 

 

3. Metod och material: Hur studera anestesiläkares 

arbete i samtalet? 

Min studie gäller anestesiläkares arbete på en intensivvårdsavdelning (IVA). Redan från 

början inriktade jag mig på anestesiläkarnas kommunikation och samtal.  Samtalsstudien 

skulle kombineras med en etnografisk studie, som kunde visa på vilka samtalssituationer som 

kunde vara fruktbara att spela in. Forskningsprojektet inleddes därför med deltagande 

observation, ”skuggning” av anestesiläkare i deras arbete på flera olika avdelningar. Därefter 

vistades jag på en avdelning med syfte att senare filma operationer.  

 

Fältstudien och samtalsstudien 

Fältstudien inleddes alltså med en förstudie under våren 2003, sedan gjordes huvuddelen av 

den materialinsamlingen under hösten 2003. Jag använde flera olika strategier för att höra och 

se en stor andel av de anestesiologiska samtalen, både de schemalagda mötena och 

”korridorpratet”. Inledningsvis följde jag anestesiläkare i deras arbete på olika avdelningar 

(strategin följa personer). Därefter fokuserade jag på avdelningar (strategin fokusera på 

platsen), där jag tog del av fikarumsdiskussioner och även följde sköterskor och administrativ 

personal. Jag var en vecka var på två avdelningar, och två veckor på en tredje.  

 

Jag försökte få se på anestesiologiska arbetsuppgifter där kommunikation ingår. Det handlade 

då givetvis om arbetet inför, under och efter operation och på postop, men även sövning inför 

magnetröntgen, sövning vid brännskadebad, gående rond, samtal med sköterskor vid olika 

expeditioner, preoperativa samtal, genomgång av röntgenbilder och fallkonferens (ett samtal 

där alla inblandade specialister pratar om ett fall). Jag har även följt med jouren i dess arbete. 

Materialet omfattar sammanfattningsvis både planerade och akuta situationer; och både 
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formella och informella samtal med anestesikollegor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare 

av andra specialiteter, administrativ personal och patienter.    Under det att jag följde 

anestesiläkare framkom det två skäl till att skuggning gav en otillräcklig och felaktig bild av 

anestesiläkares kommunikation.  

 

Det första skälet är att fältanteckningar är otillräckliga för kommunikationsstudier11. 

Människor talar fort och det är svårt att hinna skriva ned exakta ordalydelser. Ofta förvandlas 

därför det sagda till korrekta, rimliga uttryck. Det som kan fångas är hur en observatör 

uppfattar att något sägs som exempelvis; står människor på god fot med varandra; verkar de 

lita på varandra; och/eller hur vill de framstå? Däremot innebär tolkningarna av det sagda 

(som finns redan i fältanteckningarna) att möjligheten att i efterhand omvärdera resonemang 

minimeras, eftersom de inte kan visa hur resonemanget förs. Dessutom innebär försöket att 

fånga in både handlingar och tal samtidigt att det i intensiva situationer blir påfallande tyst i 

anteckningarna. Även sedan deltagarna börjat tala fokuserar mina anteckningar inte på 

samtalet eftersom situationen som helhet upptar mig. Det innebär att jag saknar återgivning av 

vad som sägs. Den otillräckliga språkliga återgivningen innebär att fältanteckningar inte är 

huvudmaterialet i avhandlingen, utan endast används när jag beskriver samarbetet så som det 

ser utanför överrapporteringarna. Det fungerar också som en referensram i tolkningarna av 

överrapporteringssamtalen. 

 

Det andra skälet till att skuggning inte fungerade som materialinsamling är att de inte arbetar i 

grupp. När en anestesiläkare i taget följdes blev det den individens kommunikation som kom i 

fokus, snarare än yrkesgruppens kommunikation och kommunikativa problem. Det kändes 

varken etiskt försvarbart eller intressant. Det finns kommunikativa skillnader mellan 

människor, och en del har lättare att samarbeta, andra har svårare att samarbeta. För att säga 

något om anestesiläkares arbetssituation ville jag komma åt kommunikation om anestesi och 

intensivvård, och problem som är specifika för anestesiologer i allmänhet. 

 

Jag har därför valt att fokusera på överrapporteringar. Överrapporteringsmötet är en 

kommunikativ verksamhetstyp (Linell, 2009), och som sådan bunden till sina ramar och 

kontexter. Det är också en typ av inominstitutionellt samtal. Det innebär att det är ett samtal 

                                                 
11 Jag försökte under några dagar att bära med mig bandspelare under fältstudien för att spela 
in ad hoc diskussioner och informella samtal. Det var för tekniskt (i rörelse hörs stegen mer 
än pratet) och etiskt (individskydd) problematiskt för att genomföra.  
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där inte alla frågor kan eller bör behandlas. Överrapporteringssamtalet är emellertid ett 

avgränsat och anestesiologiskt intressant samtal som varit möjligt att spela in. Jag har valt att 

använda etnografiska data till att se vad som inte ryms eller omnämns i överrapporteringen.  

 

Inledningsvis använde jag en videokamera för att fånga överrapporteringarna, men lokalen 

var långsmal och kameran måste placeras i en ände vilket medförde att ljudupptagningen blev 

undermålig. Med den talade kommunikationen som fokus fungerade det inte. Därför valde jag 

att spela in på digitalbandspelare istället.  

 

I samtalen medverkar mellan tre och 7 läkare (vid dessa tillfällen är någon AT-läkare eller 

läkarstudent och hörs ej i samtalet). I samtalen avhandlas totalt sett 22 inlagda IVA patienter 

(se bilaga 1).  Den patient som är med vid flest tillfällen är med i alla rapporterna och den som 

är med minst rapporteras vid en rapport. Normalt sett ligger patienter i genomsnitt 2,5 dygn 

på IVA. Några av patienterna under den här perioden låg där betydligt längre än så. Det 

innebär troligen att genomströmningen på IVA var något lägre än normalt under de aktuella 

veckorna. 
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Fallrapporteringsmaterialet är inspelat under två veckor i följd under våren 200512, och består 

av inspelningar av 17 av de möten på IVA som ägde rum under den tiden13. En översikt av 

materialet ges i Tabell 1. 

 
Tabell 3:1 Samtalen 
 

Sa
m

ta
l  

  

Ö
-lä

k 

A
-lä

k 

ST
-lä

k 

Fm
/ 

Em
 

V
ar

da
g 

/H
el

g 

Ti
d 

IV
A

/ 
an

dr
a 

 

1 4 1 1 fm fre 33 5 +2 

2 2 2 1(2) em fre? 44 4+2 

3 1 1 2 em lör 41 4 

4 2 2 3 fm sön 36 4 + 4

5 2 1 1 em sön 21 6 + 1

6 2 1 2 fm mån 57 5+2 

7 3 1 2 em mån 29 6+1 

8 2 2 3 fm tis 30 6+4 

9 2 2 1 em tis 23 4+2 

10 2 3 1 fm ons 29 3+6 

11 3 1 2 (em?) ons 16 3+1 

12 3 1 3 fm tors 35 6+2 

13 1 2 1 fm helg 28 5 

14 3 (1)  Em helg 38 7  

1514 2 2  em helg 39 6+5 

16 2 1 1 fm mån 30 5+3 

17 2 2 2 em mån? 50 4+1 

 

 

 

 
                                                 
12 Min bedömning är att diskrepansen i tid mellan tiden för insamlingen av etnografiskt 
material och fallrapporter spelar liten roll.  
13 Det borde ha varit tjugofyra, men sprakande ljud har gjort några band helt omöjliga att höra 
och ett band fragmentariskt ohörbart. Utifrån mina anteckningar verkar samtalen på dessa 
band inte vara markant annorlunda än på de andra banden. Innehållmässigt vet jag att skrapet 
medför att jag förlorar en lång diskussion om att en patient inte bör vårdas längre 
14 Detta samtal är bitvis svårt att höra, men stora delar är ändå möjliga att höra 
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Mötena är empiriskt intressanta därför att det handlar om viktig patientinformation som 

deltagarna måste rapportera till dem som ska börja arbeta. Att det är ett talat samtal utan 

formella skriftliga delar medför att även aspekter av patienten eller samarbetet kring patienten 

som anestesiläkaren inte vill föreviga i text kan diskuteras. Eftersom det är ett flerpartsamtal 

med ojämnt fördelad kunskap om patienten och om intensivvårdsrutiner uttrycks aspekter av 

patienterna som inte blir tydliggjorda under det vardagliga görandet; medan människor gör 

sina arbetsuppgifter behöver de inte förtydliga samma företeelser som inför 

överrapporteringen. Det är också intressant därför att inga formella beslut fattas under dessa 

möten, men mötena ändå fungerar som planeringsmöten och har en tydlig påverkan på 

efterföljande vårdsituation. Måseide (2003) har påpekat att medicinska beslut ofta fattas 

genom just förarbete som avgränsar de framtida möjligheterna att fatta beslut. 

 

De inspelade samtalen är komplexa samtal, där många yrkesrelevanta aktiviteter pågår 

samtidigt. Inspelningen är en förutsättning för att undersöka samtalet, därför att endast 

tillgången till inspelningar gör det möjligt att återvända till det sagda. Omlyssnandet är en 

förutsättning för att kunna följa vissa resonemang och även för att kunna omvärdera det som 

sägs. Det har varit en viktig del av analysarbetet. 

  

Det är ovanligt att mötet bevistas av andra än anestesiläkare och läkarstudenter. Någon 

enstaka gång (ett tillfälle i det här materialet) kommer läkare från andra specialiteter förbi för 

att höra rapporten om sin patient. Rapporten anpassas då till dem, så att den rapport de är 

intresserade av läggs före andra som i normal ordningsföljd skulle ha rapporterats tidigare. 

Det normala är alltså att fallrapporteringarna är ett samtal mellan anestesiologer, ibland med 

läkarstudenter som publik.  

 

Det är ovanligt att mötet bevistas av andra än anestesiläkare och läkarstudenter. Någon 

enstaka gång (ett tillfälle i det här materialet) kommer läkare från andra specialiteter förbi för 

att höra rapporten om sin patient. Rapporten anpassas då till dem, så att den rapport de är 

intresserade av läggs före andra som i normal ordningsföljd skulle rapporterats tidigare. Det 

normala är alltså att fallrapporteringarna är ett samtal mellan anestesiologer, ibland med 

läkarstudenter som publik. Detta innebär att mötet sker utan direkt insyn från patienter, 

sköterskor och andra läkargrupper (’backstage’ (Goffman 1990, 114) terminologi). Dessa 

grupper har alltså inte tillgång till det som sägs. De möter däremot anestesiläkarna i lagarbete, 

där anestesiläkarna ofta arbetar en och en. Samtidigt är överrapporteringsmötet inte backstage 



Kapitel 3 

 34

för anestesiläkarna själva (Jämför Roberts och Sarangis diskussion om frontstage och 

backstage i förhållande till yrkesrollen, där inomgruppsliga aktiviteter i vissa hänseenden är 

mer frontstage än mötet med lekmannen (Sarangi&Roberts 1999)).  Det är en iscensättning av 

vad det betyder att vara anestesiläkare, alltså inte ett privat samtal utan något som sker i ett 

anestesiologiskt arbetssammanhang. Under fältstudien blev det mycket tydligt att det var en 

mer formell ton under överrapporteringsmöten än i samband med korridorpratet. Den 

informella, och därmed heterogena och flexibla arbetskommunikationen i sjukhuskorridoren 

har beskrivits bl.a. av Long Iedema et al. (Long m. fl. 2007). Mötet kännetecknas ändå 

kollegialitet och känsla av inomgruppslig tillhörighet. Som jag uppfattar samtalsnormen ska 

samtalet vara avspänt och trevligt. Deltagarna får gärna skämta och berätta ’war stories’. Det 

handlar om berättelser om problem och lösningar i arbetet, inte olikt de berättelser Julian Orr 

beskriver att servicetekniker berättar för varandra (Orr 1996). Deltagarna skrattar minst en 

gång i alla samtal och ofta fler. Mitt allmänna intryck är att deltagarna är vänliga mot 

varandra, och ger stöd åt sina kollegor snarare än att kritisera dem. Det finns ett tillfälle när 

skarp kritik framförs och då framförs den indirekt, utan att tala om att den som stod bakom 

den kritiserade situationen finns i rummet. 

 

Överapporteringsmötet framstår inte som ett examinationstillfälle, något som möten med 

rapporter beskrivits som i andra sammanhang (jämför exempelvis (Lingard m. fl. 2003; 

Lingard m. fl. 2003; Apker&Eggly 2004; Moreno&Shaffer 2006; Spafford m. fl. 2006; 

Kennedy&Lingard 2007) ). Alla som rapporterar har uppnått en ställning, det finns inga AT-

läkare15 i det här materialet, och av ST-läkarna är det bara en som är ny i rollen16. 

 

Diskursanalysen 

Mitt huvudmaterial är således samtal. Men jag har inte tillämpat en samtalsanalys av 

Conversation Analysis (CA) –typ. I stället har jag velat se samtalen i deras kontexter, och 

använt en kontextualistisk diskursanalys, som inspirerats av bl.a. Aaron Cicourel (Cicourel 

1987; 1999) och Jonathan Potter & Margaret Wetherell (1987). ’Kontexter’ är ett 

vittomfattande begrepp, som inbegriper bl.a. den konkreta samtalssituationen ’där-och-då’ (i 
                                                 
15 AT-läkare är läkare som slutfört läkarutbildningen och nu gör sin Allmänna Tjänstgöring. 
ST-läkare är läkare som är fullgjort AT-tjänstgöring och nu gör sin Specialist Tjänstgöring.  
16 Jag menar inte att jag tror att det är ett möte mellan jämlikar på lika villkor, se kapitel 4, 
men det ställs exempelvis inte examinationsliknandefrågor om huruvida symtom kan innebära 
andra sjukdomar. 
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rum och tid), mötets situationsdefinition (verksamhetskontexten), den relevanta 

arbetsorganisationen och deltagarnas omvärldsuppfattningar och professionella kompetenser, 

liksom individernas personliga drag (se t.ex. Linell, 2009). Jag ser kontexterna något 

dynamiskt, något som åtminstone delvis aktualiseras (’görs relevanta’) genom 

samtalsdeltagarnas praktiker. Men kontexternas roll i samtals- eller diskursanalysen har varit 

föremål för åtskilliga kontroverser (se t.ex. (Schegloff 1998; Wetherell 1998)). 

  

Aaron Cicourel (1987) skriver om den kontext som gör att ett samtal blir förståeligt Detta 

gäller enligt honom  i hög grad samtal som handlar om arbetsuppgifter, eftersom deltagarna 

vet mycket om arbetet. Det finns på så sätt utåtriktade relevansstrukturer som gör att ju mer 

forskaren vet om en samtalssituation desto mer förstår forskaren av samtalet. Cicourel 

exemplifierar med ett medicinskt samtal mellan läkare där läkarnas yrkespositioner, 

erfarenhet av den aktuella patienten och ytterligare aspekter spelar stor roll. Mer kunskap om 

organisationen där ett samtal sker ger större förståelse för relevansen i vad som sägs.  

Agens och struktur 

Avhandlingens inriktning på en form av professionellt samtal innebär att jag utifrån 

sociologiskt perspektiv har data på mikronivå, och ur ett samtalsanalytiskt perspektiv har data 

på en mesonivå (Linell 2009). Det professionella samtalet innebär att relationen mellan 

struktur och agens kommer i fokus. Det är något som även avspeglas i avhandlingens analys. 

Måseide (2003) beskriver relationen mellan agens och struktur i interprofessionella 

bedömningssamtal på en thoraxavdelning som i flera hänseenden påminner om de 

anestesiologiska överrapporteringssamtalen.  Måseide menar att agens och struktur är starkt 

sammankopplade i dessa medicinska samtal. Strukturen, den byråkratiska och materiella 

formar till stor del vad som är möjligt att göra, men utan människors agens och interaktion 

blir det ingen iscensättning av några möjligheter. Måseide beskriver att det strukturerande 

finns i mötet han studerar. Det finns i speciella fall, beskrivna problem, rapporterade 

undersökningar, kognitiva artefakter, andra professionella deltagare och normer och principer 

för beteende.  

 

Relationen mellan det specifika och det strukturerande har varit en tolkningsingång i analysen 

av samtalsmaterialet. Jag menar inte att det specifika alltid finns hos anestesiläkaren som 

aktör; ibland kan det specifika istället finnas hos fallet. Diskurspsykologerna Jonathan Potter 

och Margaret Wetherell (1987) betraktar människor som aktiva i sitt talande. Människor är 
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inte regelstyrda, utan orienterar sig mer dynamiskt och ibland fritt till normer på olika nivåer, 

dels språkligt och dels i det sociala samspelet.  Det syns exempelvis i förhållningssättet till 

kategorier. Kategorier av människor och ageranden hör ihop, vilket kan användas i samtal. 

Genom att berätta om ageranden som hör eller inte hör ihop med en kategori kan mål uppnås. 

Kategorier är på så sätt redskap i argumentationer. Kategorier används aktivt när människor 

talar till att bl.a. artikulera mänskliga identiteter. Det finns inte en version av världen, 

händelser och personer utan många möjliga.  

 

En liknande och viktig aspekt finns beskriven hos Åsa Mäkitalo (2002) vars empiri handlar 

om arbetsförmedlingssamtal. Hon skriver om institutionen som en plats där individen och 

strukturen möts och där rutinen och improvisationen samexisterar inom samtal. Hon lyfter 

fram detta i samband med hur kategorier används, hur deras innebörd blir meningsfull när de 

praktiseras och vad som skapas med hjälp av dem. För att förstå en praktik måste man förstå 

dess grundantaganden. Detta är mycket väsentligt för analysen i av den ”Riktiga IVA-

patienten” i kapitel 7.  

Det självklara och det avvikande 

Mötet har ett syfte, och det är något som deltagarna orienterar sig emot. Deltagarnas synliga 

orientering i samtalet är bara en del av mitt analysfokus. Jag tycker att det är viktigt, men 

både de och jag vet att de talar som anestesiologer i ett särskilt sammanhang. En del av 

analysen har varit att förfrämliga det självklara, att försöka se hur det är möjligt för deltagarna 

att tala som de gör. Det närmandet till data handlar om anestesiologernas tillit till 

verkligheten. Det innebär att jag försöker se det självklara som märkligt och som en 

prestation. Det har fått mig att leta efter vad yttranden förutsätter. Konkret innebär det bl.a. att 

jag förutsätter att det som sägs är/blir relevant eftersom det sägs i 

överrapporteringssammanhanget (om inte deltagarnas attityd till det sagda visar på något 

annat). 

 

En tidig del av min materialgenomgång var att söka efter det vanliga, och det avvikande i 

fallrapporteringen och i samtalet. Detta skedde i syfte att undersöka hur normalitet och 

avvikelse ser ut innehållsmässigt och strukturellt. Det avvikande visar på normaliteten, 

eftersom avvikelser och normalitet står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Den analysen 

är starkt inspirerad av Potter och Wetherell (1987) som beskriver strukturanalys som att söka 

efter likheter och olikheter mellan olika förklaringar/utsagor (accounts). De skriver även om 
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att undersöka hur diskursen bidrar till att producera effekter och funktioner i samtalet.  Det 

vanliga är till stor del en konstruktion av mig, det finns inget samtal som presenterar sig själv 

som det normala. Jag har försökt hitta det genom att se hur samtalen ser ut och hur fallen 

fördelar sig över samtalet. Det avvikande är lättare att se, eftersom det väcker min 

uppmärksamhet genom andra uttrycksformer eller andra deltagarstrukturer i samtalet. 

 

Behovet av att berätta något väsentligt och något de andra har ett intresse av att höra är en 

sida av samtalets logik. Tystnaderna är en annan. I ärendena, som i andra sammanhang, finns 

också det som inte berättas, det som ingen talar om eller som styrs bort av formen på samtalet 

eller genren. Det är svårt att föra upp de tystnaderna i analysen, men jag har försökt. Jag anser 

att det är empiriskt och analytiskt viktigt att tänka på eftersom de bara syns i det som inte får 

något gensvar. För det konkreta analysarbetet innebär det ytterligare en ingång till relevansen 

i det sagda eftersom det som får gensvar i och med svaren blir sanktionerat i samtalet.  

 

Ytterligare en del av strukturanalysen var att söka efter skillnaden mellan det problematiska 

och det oproblematiska. Det kan låta likt skillnaden mellan normalt och avvikande, men det är 

olika saker. När något är problematiskt är det en fråga om deltagarnas orientering mot det som 

sägs. Det kan vara strukturellt eller språkligt problematiskt. Innehållsmässigt har dessa partier 

berört patienter som är problematiska, därför att de är kliniskt svåra att förstå eller därför att 

de väcker känslor. Jag har också sökt efter det problematiska på andra sätt, exempelvis när 

läkarna inte är ense eller när de diskuterar något som problematiskt, d.v.s. när deltagarna 

behandlar ämnet som problematiskt. Jag letade efter instanser där någon redogör mer 

ingående för något. Detta har stora likheter med vad Potter och Wetherell (1987) kallar för 

deltagarorientering, dvs. att undersöka hur deltagarna förhåller sig till det som sägs i samtalet, 

hur de tolkar det och hur det sedan påverkar vad som sen sägs.    

 

Jag har ovan försökt förmedla att min analys till stor del handlar om relationer mellan struktur 

och agens och det normala och det avvikande, och som en del i det även det sagda och det 

outsagda. Dessa analyser ligger bakom urvalet av empiri till de olika kapitlen . Kapitel 4 

stöder sig på innehållslig tystnad i samtalet; om hur välfungerande relationer till teknik och 

sjuksköterskor inte explicitgörs i samtalen, medan de mindre enkla relationerna till andra 

läkargrupper syns i samtalen. Kapitel 5 och 6 gäller relationen mellan det formmässigt styrda 

samtalet och hur läkarna avviker från det och hur det i sin tur påverkar kroppen som 

framträder i samtalet. Kapitel 7 berör hur det avvikande och normala förhåller sig till 
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arbetsuppgifter. Kapitel 8 handlar om det normala men även om problemlösning i en 

avvikande situation, där både samtalets innehåll och form blir mer experimentellt. Kapitel 9 

behandlar avvikande situationer, när diskussionerna frångår det medicinska. 

Vem talar? 

Jag undersökte även när en fallrapportering övergick från att vara något en person bidrog till 

att bli en händelse med flera talare. När flera personer talar om en patient finns det en 

möjlighet att tolkningen av patienten blir flerfaldigad. Att leta efter de ställen där samtalet 

övergick från att ha en tydlig huvudtalare till att ha flera huvudtalare var ytterligare ett sätt att 

söka efter anestesiologisk relevans. Det visade på olika kunskap om en patient, diskussioner 

om vad det var för sorts patient, problematik och olika möjliga behandlingsstrategier. Jag fann 

två huvudsakliga situationer när det blev flera talare. Ibland handlade det om avbrott i 

fallbeskrivningen och ibland handlade det om att fallet troligen var färdigpresenterat och att 

samtalet tillät en öppnare fas.  

 

Ytterligare en aspekt av analysen har varit att se vem som handlar i fallbeskrivningarna. Finns 

det aktörer, är de i så fall personerna själva eller ”de andra”, när talar anestesiologerna om sig 

själva som ”jag”. Det finns tidigare forskning om fallberättelser, där en aspekt som ofta 

betonas är just att berättelsen ofta har en diffus medicinsk aktör, att det inte är exempelvis 

”jag” som gör en behandlande insats utan att denna istället i passiv form ”görs”, se 

exempelvis (Anspach 1988).  

 

Ytterligare en avvikelse från det ”normala” överrapporteringsamtalet, som jag letade mer 

systematiskt efter är när läkarna förde in sina egna privata erfarenheter i anslutning till fallen. 

Läkarnas privata erfarenheter är intressanta att notera, eftersom de kanske förs in i samtalet 

för att verkligen kunna förstå patienten eller vårdsituationen. Läkarna måste enas om en 

förståelse som omvandlar patienten och vården till handlingar. Patienten måste förstås på ett 

botbart och genomförbart sätt. De kan inte skapa vilken patient som helst; den de talar om 

måste vara fysiskt förankrad i kroppen och maskinellt förankrad i resultaten maskinerna 

anger. De privata erfarenheterna är intressanta som en extrem instans av något som hela tiden 

sker i samtal. Eftersom erfarenheterna omnämns så görs de relevanta i samtalet, och därför 

blir de en del av den sammansatta skapelsen som patienten blir i samtalet. Erfarenheterna har 

kanske ingen förutbestämd funktion, men genom att omtalas och fysiskt tillgängliggörs så kan 

de, likt en annan artefakt, delas av alla i rummet.    
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Forskningsetik 

Studiens upplägg följer gängse forskningsetiska normer, men har ej granskats av 

etikkommitté17. Eftersom granskningen saknas blir det extra viktigt att själv vara sann mot 

materialet och de beforskade. Mina forskningsetiska ställningstaganden utgår från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). Dessa principer ska förhållas till forskningskravet och individskyddskravet 

och presenteras de med en indelning i fyra huvudprinciper: informationskravet, att deltagarna 

ska veta om att de är studerade; samtyckeskravet, att deltagarna samtyckt och haft möjlighet 

att säga nej till studien;  konfidentialitetskravet, att deltagarna är anonymiserade;  och 

nyttjandekravet, att materialet inte används för andra syften än forskningen. Mitt material har 

endast använts för föreliggande avhandling. Förhållningssättet till de andra kraven kommer att 

beskrivas nedan. Även vad gäller redovisandet av etiska överväganden får kronologin en 

framträdande roll, eftersom förhållningssättet till informationskravet och samtyckeskravet vid 

insamlandet av överrapporteringssamtal påverkats av den tidigare fältstudien.  

 

Presentation för och närvaro på fältet 

Jag, en kollega och vår projektledare på FOI fick möjlighet att presentera vår kommande 

studie på ett månatligt möte som samlade alla anestesiläkare. Därefter presenterade jag mig 

och min forskning för anestesiologerna på ett morgonmöte. Forskningen inleddes med att jag 

kontinuerligt gick på morgonmöten, för att sedan om möjligt följa med någon anestesiläkare 

under dagen. Det medförde att jag individuellt presenterade mig eller presenterades för 

flertalet anestesiläkare, och på så sätt blev ett mer välkänt ansikte. Senare bokade jag in någon 

att följa i förväg för att veta att det skulle finnas någon att ”skugga”. Vid några tillfällen när 

jag följde någon så bad läkarna mig att vänta medan de förde ett samtal de inte ville ha 

åhörare till. Det var sällan samtal med patienter, utan oftare samtal med kollegor. Ibland 

berättade de senare för mig varför samtalet var känsligt, som att det handlade om en konflikt 

och ibland berättade de inte om samtalets natur.   

 

När jag började vara på den kirurgiska avdelningen presenterade jag mig för sköterskor och 

biträden på ett veckomöte för avdelningen. Eftersom det är ett undervisningssjukhus finns där 

                                                 
17 Studien gjordes innan det var brukligt att samhällsvetenskapliga studier granskades av 
etikkommitté 
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en stor vana vid och tolerans för personer som går bredvid för att se arbetet, och som inte är 

färdiga att bidra till vården än.  

 

När jag spelade in fallrapporterna var jag redan bekant med många av anestesiologerna. Den 

datainsamlingsperioden inleddes med ett presentationsbrev till alla anestesiläkarna. Brevet 

klargjorde att jag ämnade spela in morgonmöten och överrapporteringar. Jag presenterade mig 

själv och syftet med studien och delstudien. Det framgick även att de gärna fick stoppa 

inspelningar eller säga att de inte ville att jag skulle medverka vid möten där de deltog.  När 

jag senare medverkade vid möten sade de flesta anestesiologer att de hade läst brevet och att 

de mindes det, men några hade inte öppnat det. Vid eftermiddagsmötena var jag bland de 

första att anlända till rummet och sätta mig vid bordet, och då presenterade jag mig för de 

deltagare som anlände innan mötets start.  Bandspelaren låg alltid synlig mitt på bordet. Vid 

några tillfällen fick jag frågor om jag spelade in som sedan inte följdes upp. Det skulle med 

stor sannolikhet ha följts upp om de haft invändningar mot inspelningen. Vid tre tillfällen 

refererades till inspelningen i samband med att något känsligt diskuterades: en gång som 

”everything you say will be used against you”, en gång med en nickning och en gång med att 

en hand lades över bandspelaren. Det materialet har jag inte använt. Under ett möte hände det 

att deltagare ville stänga av bandspelaren för att något känsligt diskuterades, vilket jag 

givetvis gjorde. Det ser jag som ett indicium på att det var accepterat att jag spelade in de 

samtal som inte stoppades.  

Presentation för patienter.  

Mitt fokus har hela tiden varit anestesiläkare och inte patienter, men jag har presenterat mig 

för patienter där det varit möjligt. Situationen har påverkat hur jag presenterat mig. Mitt 

förhållningssätt kan tyckas ad hoc, men jag har tagit hänsyn till patienten som individ i en 

stressad situation (något som exempelvis en operation vanligen innebär). Vid preoperativa 

samtal utanför operationsavdelningen har jag givetvis presenterat mig. Mitt agerande har 

påverkats av patientens medvetandegrad, om det är en akut situation (och bråttom), om jag 

kan närma mig patienten utan att störa arbetet, och om patienten ser mig eller inte. Vid 

presentation har jag ibland uttryckligen presenterat mig som forskare intresserad av 

anestesiläkares kommunikation, ibland har jag sagt att jag följer med. Jag har alltid burit en 

lapp på min bröstficka, där sjukhuspersonalen bär sina identifikationsbrickor. På lappen har 

det stått att jag heter Lina Larsson och att jag arbetar på Tema Kommunikation. När jag 
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planerade att filma operationer pratade jag med patienterna innan, gav dem ett brev och 

pratade med dem när de anlänt till avdelningen, dagen före operation.  

 

Vid inspelning av överrapporteringssamtal är patienterna inte informerade. De är inte 

studieobjekt och det känns inte etiskt riktigt att närma mig anhöriga i akut sorg med en 

förfrågan om något som inte kan hjälpa den sjuka. Jag har sett individskyddskravet som 

viktigare än informationskravet, eftersom patienterna ligger utanför forskningsfokus. De 

betyder att patienterna i överrapporteringssamtalen saknar vetskap om studien och jag har inte 

kontaktat deras anhöriga och bett om tillåtelse att använda materialet. Det handlar främst om 

att jag själv hela tiden har sett anestesiläkare som mina studieobjekt, inte patienter.  Patienter 

finns med i texten som någon läkarna talar med och talar om, men de finns inte med som 

aktörer och de finns inte heller beskrivna av mig i sin roll som patienter. Jag har valt att i mina 

excerpt från överrapporteringssamtalen i första hand ta fragment av diskussioner, för att 

patienter inte ska vara möjliga att känna igen. Jag har givetvis även anonymiserat patienterna 

och hoppas att de ej är möjliga att känna igen.  

 

Presentation av material i text 

Jag har valt att i varje excerpt numrera deltagarna. Det har jag gjort för att uppnå större 

anonymitet. Ursprungligen hade jag pseudonymer, där fösta bokstaven visade om det var en 

ST-läkare, en specialist (Anestesiolog) eller en Överläkare. Den viktigaste anledningen till 

den nya strategin var ett etiskt problem med pseudonymerna. En del språkliga strategier och 

sätt att skämta kunde kopplas till personer när deltagarna hade ett konsekvent namn. Eftersom 

excerpten inte visar om ett yttrande sägs i ett vänligt tonfall skulle enskilda deltagare kunna 

framstå som otrevliga och respektlösa i sin attityd gentemot patienter. Detta känns 

problematiskt då min upplevelse är att alla visat en respektfull och välvillig inställning till 

patienterna. Mitt intresse är inte heller för enskilda personer, utan för hur människor gör sitt 

arbete tillsammans. Nu har jag valt att numrera personer i varje samtal jag använder. Det 

innebär att jag kallar den ST-läkare som talar först för ST1, den som talar sedan för ST2, den 

första färdiga specialisten som talar för A1 och den första överläkaren för Ö1 osv. ST1 i ett 

samtal är därför vanligen någon annan än ST1 i ett annat samtal.  

 
Figur 3:1Transkriptionregler i utdragen 
 
Transkriptionen är skriftspråkligt ordnad, men skiljetecknen visar på intonation 
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-  intonation i sista ordet som om meningen skulle fortsätta. 
”ord” indikerar att något sägs med förvrängd röst  
Ord något sägs med emfas 
(( ord)) min kommentar, exempelvis ord jag är osäker på, eller när läkarna använder 

orts- eller personnamn. 
((ord)) kursivering inom dubbla parenteser används till beskrivning av utelämnade turer 
 
 

Jag har valt att inte ha fullständiga fallrapporter i min text och vid undantagen har 

urvalsprincipen varit att söka efter okontroversiella utdrag. Jag har heller inte följt patienters 

utveckling över flera fallrapporter i texten.  Den avvägningen har jag gjort för att den enskilda 

patienten inte ska vara så synlig i materialet. Istället vill jag att funktioner hos samtalet ska 

synas. Genom att göra så förlorar jag dock möjligheten att mer ingående diskutera hur 

fallbeskrivningar utvecklas över tid. 

 

När jag valt ut vilka excerpt jag ska presentera i kapitlen så har jag utgått från min analytiska 

huvudgruppering.  I kapitel 8 om patienten som livsapparat innebar det att jag initialt sökte 

efter numeriska representationer av patienter för att utifrån denna första empiriska 

avgränsning sedan söka efter möjliga excerpt. I urvalet av möjliga exempel på företeelsen har 

min viktigaste strategi varit att försöka fördela över flera samtal, flera presentatörer och flera 

fall. Givetvis har jag bara använt fall där jag kunnat urskilja merparten av det deltagarna 

säger. 

 

Min handledare frågade en gång, ”men finns det inga Svenssons i materialet?”. För mig var 

det en konstig fråga och en ögonöppnare, eftersom jag inte hade tänkt i de termerna kring 

”normalpatienten”. Det finns några patienter som tillfälligt mår väldigt dåligt, men mestadels 

är patienterna multisjuka och har ibland något socialt som komplicerar deras liv eller 

situation. För mig är sjukdom i sig något ovanligt och därför funderade jag inte över 

patienternas vanlighet när jag följde anestesiläkare heller och har inga anteckningar som 

handlar om det. För att undersöka vad en vanlig intensivvårdspatient är har jag konsulterat 

SFAI:s (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) statistik över intensivvårdspatienter 

från 2006. De fem vanligaste diagnoserna är ospecificerad septikemi (blodförgiftning), 

ospecificerad gastrointestinal (tarm och magsäck) blödning, respiratorisk insufficiens (nedsatt 

andning), undersökning och observation av icke specificerat skäl, samt icke specificerade 

multipla skador. Alla dessa diagnoser finns representerade i materialet, så troligen är 

patienterna någorlunda representativa för den svenska intensivvården.  
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Uppdragsgivare 

Oscar Pripp menar att uppdragsgivare ibland kan påverka utformning och resultat(Pripp 

1999). Forskningsprojektet var inledningsvis finansierat av FOI (Totalförsvarets 

forskningsinstitut). FOI:s syfte med finansieringen var att jag som en av fyra externa 

doktorander, tillsammans med Anna Levén (2007) Henrik Danielsson(2006) och Arvid 

Karsvall (kommande) skulle bidra till en förståelse av hur människor agerar i situationer med 

”skarpt läge”, för att använda deras begrepp. Bakgrunden till finansieringen är att FOI:s roll 

vidgats till att inte bara omfatta försvaret, utan även totalförsvaret. Det innebar att det fanns 

ett behov av mer kunskap om hur människor agerar i krissituationer. FOI:s egen forskning har 

mer fokuserat på militära övningar, och förhoppningen var att det jag (och de andra gör/gjort) 

skulle vara mer naturalistiskt och handla om civilsamhället. Det fanns med andra ord 

empiriska krav från FOI:s sida, d.v.s. att det skulle handla om kritisk verksamhet.  Men 

bortsett från detta har jag fått full frihet att välja vilka verksamheter och vilka aspekter av 

dessa att studera. Det har inte heller funnits krav på att studien ska ske inom något visst 

teoretiskt ramverk. 

Reflexioner om val av studieobjekt 

En viktig bevekelsegrund till att jag avgränsat min studie till att handla om läkare är att de har 

makt. Därför är anestesiologernas samtal inte de utsattas arena. Jag valde att studera 

anestesiologer delvis därför att de är en privilegierad grupp i samhället. Anestesiologer har 

stora tillgångar: utbildning, ekonomisk status, ett yrke med status och (vanligen) en förmåga 

att föra sin egen talan. Det är en fördel hos studieobjekt. Avgränsningen är ett sätt att hantera 

det etiska dilemmat att läsning och tolkning av en text inte står under författarens i detta fall 

min kontroll. Det går inte att veta om min text används för vad jag skulle betrakta som goda 

syften. Därför är det en fördel att studera en privilegierad och efterfrågad grupp, som har mer 

manöverutrymme att avstyra eller använda det som kan uppfattas som kritik till sin fördel.   

 

I valet av studieobjekt beaktades inte det omvända, d.v.s. vilka perspektiv som utestängs 

genom att ge röst åt en privilegierad grupp. Det är läkarna inom medicinen som jag studerar, 

det är inte sjuksköterskorna eller vårdbiträdena. Det medför att studien inte kan visa på arbetet 

med att hålla patienter rena, lugna, övervaka dem och fysiskt ge dem mediciner. Ett fokus 

längre ifrån den patientnära omvårdnaden innebär troligen också att patientens och de 

anhörigas perspektiv blir mer osynliga än de skulle ha blivit om fokus istället varit på 

sjuksköterskors eller undersköterskors överrapportering. Studien har också ett tydligt fokus på 



Kapitel 3 

 44

vården; analys av sjukhuset skulle se ganska annorlunda ut om fokus istället varit exempelvis 

städerskornas insatser på intensivvårdsavdelningen. 

 

Mitt största ansvar är gentemot studieobjekten. Jag har kommit in i fältet med fokus på 

anestesiläkarnas sårbarhet i form av stress och tidig mortalitet. Dessutom medför deras 

generositet när de visat mig sin vardag att jag vill behandla dem respektfullt. Jag har ingen 

intention att göra illvilliga tolkningar. Jag ser mitt ansvar som en lyssnares ansvar att göra 

välvilliga tolkningar. Det innebär att jag försöker se mening och relevans i det som sker, och 

att jag inte medvetet försöker framställa anestesiläkarna i dålig dager.   

 

Men inte heller den privilegierade gruppen är entydig, och makten över något och makten att 

kunna göra något kan vara makt som möjliggör något för den som utsätts för makt. Det finns 

alltid risk för paternalism i vårdsituationer där den omhändertagna inte har möjlighet att 

uttrycka sina önskemål.  Det är särskilt tydligt i relation till patienterna, som är 

kunskapsobjekt och ”De andra” för läkarna. Läkarnas kunskap är inte absolut, sann eller alltid 

av godo. Men de allra flesta människor är så pass mycket realister när det handlar om 

sjukvård att de faktiskt vill tro på läkarens kunskap hellre än att vara sjuka utan vård. Makten 

är en relation, och oftast en ansvarsfull sådan. Läkarna försöker handla i patientens intresse 

och de utsätter sig själva för vård när de blir sjuka.  

 

Samtidigt är det naturligtvis inte så enkelt att anestesiologer alltid och i alla sammanhang har 

hög status. Deras roll som servicedisciplin innebär att de inte alltid har möjlighet att vara 

beslutsfattare. Det är givetvis också så att anestesiologer har olika status sinsemellan och inte 

är på ett enda sätt.  

 

I det här kapitlet har jag försökt beskriva grunderna till de efterföljande empiriska kapitlen, 

hur material har insamlats och hur den första analysen sett ut. De empiriska kapitlen är 

indelade i två block. Först kommer ett block som handlar om arbetets former 

 Där  ett kapitel diskuterar anestesiläkarnas verksamhet utanför samtalet och två kapitel 

diskuterar samtalets och ärendets form. I det andra blocket finns tre kapitel som på olika sätt 

diskuterar samtalets innehåll. 
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 Det här kapitlet handlar anestesiologiskt relevanta arbetsvillkor, taktilt kunnande, sociala 

rutiner och maskinberoende. Dessa villkor diskuteras inte i samtalen men visar på 

förutsättningarna för arbetet och är på så sätten viktig bakgrund till de kommande kapitlen.  

 

4. Arbetet utanför samtalet  

Överrapporteringssamtalen är ett litet utsnitt ur den anestesiologiska vardagen och stora delar 

av arbetets villkor framgår inte av samtalen. Det här kapitlet ska handla om sådana aspekter 

av den anestesiologiska vardagen.  Samtalet visar inte på det handgripliga i arbetet eller 

samarbetet kring patienten och bara i begränsad utsträckning på anestesiologins position som 

servicefunktion. Dessa aspekter av anestesiläkarskapet är så väsentliga att jag vill lyfta fram 

dem med hjälp av vardagliga och odramatiska exempel på sövning och smärtlindring från 

mina fältanteckningar. Exemplen, förlossningsepiduraler (ryggmärgsbedövning vid 

förlossning) och operationer, belyser handgripligheten i arbetet, beroendet av tekniken, och 

relationerna till och kommunikationen med andra aktörer som nämns i 

överrapporteringssamtalen.  De är också lämpliga att lyfta fram som exempel på 

återkommande uppgifter i jourarbetet. 

 

Kapitlet är upplagt så att jag inleder med att beskriva två förutsättningar för anestesiologer 

som yrkesgrupp. Anestesiologer är beroende av teknik i sitt arbete och många arbetsuppgifter 

kräver en fysisk handgriplighet. Därefter beskriver jag en förlossningsepidural, för att visa på 

den handgripliga kunskapen i relativt rutinmässiga situationer. Det är också en illustration av  

hur anestesiologers arbetsuppgifter hör samman med andras uppgifter. Därefter utvecklas ett 

resonemang om anestesiologers relationer. Kapitlet bygger på material från fältstudien. 

Teknik i arbetet 

Tekniken är en avgörande fysisk realitet i det anestesiologiska arbetet. Anestesiläkares 

yrkesidentitet konstitueras av teknik i den bemärkelsen att yrkesgruppen inte fanns innan 

tekniken (Wåhlin 2004), och läkarna är i sitt vardagliga arbete beroende av teknik, som 

monitoreringsapparater, sprutor och medicin. Sövning och smärtlindring är centrala 

arbetsuppgifter i den anestesiologiska specialiteten. Gemensamt för smärtlindring och sövning 
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är att alla delmoment involverar någon form av teknik. Dessa specifikt anestesiologiska 

uppgifter i behandlingen av patienter består till största delen av att tolka och manövrera 

apparater och att distribuera medicin.  

 

Maskinerna framhålls inte som viktiga när anestesiläkare diskuterar sitt yrkesutövande. 

Läkarna verkar ta dem för givna; de avläser dem, ställer in andningsrytm på respiratorer, 

följer patienter på monitorer, och diskuterar med anestesisköterskor om något ser oväntat ut 

på monitorer eller i patienters reaktioner. Det är självklart att som anestesiolog kunna läsa av 

relevanta värden. Ann-Charlott Wikström och Ulla Sätterlund Larsson pekar på att ventilatorn 

både andas och ger information, men måste tolkas för att kunna anpassa syregivningen till 

patientens behov(Wikström&Sätterlund Larsson 2003).  Anestesiläkare uttrycker inte heller 

stolthet över sina apparater. Ändå är anestesiläkare beroende av apparater och biokemiska 

mätningar. Troligen är tekniken så integrerad i arbetsuppgifterna att den är osynlig. Det 

apparaterna berättar om patienten är en grund som arbetet vilar på. Därför är en väldigt viktig 

del av anestesiologers arbete att kunna sammankoppla och tolka all information om patienten 

och utifrån den kunna förhindra försämring av läget och verka för förbättring. För att göra det 

krävs tillit till att tekniken fungerar och ett semiotiskt arbete, eftersom läkarna både måste 

acceptera apparaternas värden och bygga tolkningar på dem.  

 

Apparaternas viktigaste roll för anestesiläkare är att mediera patientens tillstånd. Sensorer 

anger patientens värden och anestesiläkare använder dessa mätningar till att bedöma 

patientens status. Anestesiläkare försöker förstå patienten som system och åtgärda problem, 

som att avväga hur en patient kan få bättre tryck utan att bli vattenfylld. Mätningar förhålls 

även till det egna omdömet, eftersom anestesiologerna också måste bedöma teknikens 

pålitlighet som förmedlare av patientens tillstånd. Tilliten till tekniken får inte vara för stor 

eftersom apparater inte kan göra mer än de är tillsagda att göra, och det kan de bara göra när 

de har normal funktion. Men tekniken fungerar inte friktionsfritt. I vardagen avhjälps små 

incidenter därför att läkarna faktiskt kontrollerar att tekniken fungerar. Ett exempel på teknisk 

opålitlighet som kunde justeras var när anestesiläkaren tidigt under en operation noterade att 

vätskevärmaren inte fungerade trots att den var påsatt. Det kunde då åtgärdas innan patienten 

blev för kall. Sådana små möjliga incidenter avhjälps därför att apparaterna aldrig är ensamt 

ansvariga för en situation.  
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Tekniken i form av medicin eller apparat är anestesiläkarnas förbindelse till och från 

patienten. Det är till stor del en temporal relation eftersom apparater medierar patientens 

tillstånd i nuet till läkarna och läkarna förmedlar möjliga framtider till sina patienter, i form av 

till exempel medicin och syrgas. När medieringen fungerar båda vägarna, när läkarna först får 

trovärdig information om patienternas tillstånd och sedan får önskade reaktioner av teknik och 

medicin så behöver de inte fundera över förmedlingen. Det är som om de agerade med 

patienten, snarare än att det är teknik och medicin som i sin tur agerar med patienten. 

Tekniken är ett medel i arbetet, snarare än något att reflektera över. En förbindande länk är 

inte så mycket att reflektera över så länge den fungerar tillfredställande. Detta ska jag försöka 

visa genom att beskriva hur anestesiläkare ger förlossningsepiduraler. Exemplet visar också 

på vardaglig kunskap och koordination i anestesiläkares arbete.  

 

En vardaglig uppgift: förlossningsepidural  

Förlossningsepiduraler nämns inte i överrapporteringssamtalen18, troligen därför att det är en 

rutinmässig, handgriplig och avslutad uppgift. Att lägga epidural är en uppgift som ska skötas 

av anestesiläkare; det får varken anestesisköterskor eller ST-läkare göra. Det är inte 

emotionellt besvärligt att utföra epiduraler och det ställer inte stora krav på planering utan det 

bygger på kunskap som ”sitter i händerna”.   

 

Mellanjouren19 blir normalt sett kallad till förlossningsavdelningen minst en gång per kväll. 

Det vanligaste är att anestesiläkare kommer till förlossningsavdelningen för att ge 

förlossningsepiduraler. De har då blivit larmade och vanligen fått reda på vilket rum de ska gå 

till. När de kommer fram presenterar de sig för föräldrarna. De tar pappan i hand, och 

mamman också förutsatt hon inte har en pågående värk. Barnmorskan berättar hur vidgad 

mamman är. När anestesiläkaren kommer finns det vanligen ett sprutbord dukat; ankomsten 

är förberedd. Anestesiläkaren väntar till eventuell värk gått över, kan sedan skoja med 

mamman, exempelvis säga med ett tonfall som indikerar att det handlar om skämt, ”det var en 

lång en”. Vid ett tillfälle när förlossningen pågått i arton timmar20 sade anestesiläkaren i 

skämtsam ton att han skulle ge bedövning, som räckte i åtta timmar, och om de senare 
                                                 
18 Ibland kan dock någon som haft jour berätta hur många gånger de varit på förlossningen. 
19 En färdig anestesiläkare, som har ansvar för intensivvårdsavdelningen jourtid (se 
introduktionskapitel). 
20 Här var anestesiläkaren bekant med patienten 
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behövde påfyllning så var det lätt att ordna. När värken gått över säger anestesiläkaren hur 

hon/han vill att kvinnan ska vara placerad och kvinnan, barnmorskan och eventuella 

sjukvårdsbiträden hjälps åt med att byta kvinnans position. Vanligen vill anestesiläkaren att 

den blivande mamman ska sitta upp och luta sig framåt så att kotorna är lätta att se. När sedan 

sprutan ges syns handens vana i rörelsernas tydlighet. Händerna är riktade mot uppgiften, 

snabba och fokuserade. En duk läggs som skydd mot området under det ställe där epiduralen 

ska läggas, sedan torkas området av, läkaren trycker på kotorna och markerar genom att 

trycka hårt på en plats där sprutan ska läggas. Sedan sprutar anestesiläkaren in vatten, så att 

det blir som en liten vulkan där sprutan ska in. Därefter sticker anestesiläkaren in en hålig 

spruta, som han/hon sedan använder för att trä in slangen som bedövningsmedlet ska rinna i. 

Bedövningsmedlet är förberett sedan tidigare, och anestesiläkaren har använt kanyler och 

sprutor för att få rätt blandning av flera olika medel. När anestesiläkaren satt en burk på 

sprutans nål och vänt den brukar hon/han titta på hur sprutan fylls när hon/han sakta för ned 

sprutans handtag. När bedövningsmedlet är tillsatt klistras tillförselslangar och dosan som 

förser kvinnan med mer bedövning fast på henne. Uppgifterna utförs utan tvekan eller 

diskussion. 

 

Jag har valt att presentera förlossningsepidural som ett exempel på handfast kunskap och 

vardaglig koordination. Det har jag gjort därför att det är en snabb och enkel arbetsuppgift, 

men som i sina detaljer ändå är ganska komplex. I den syns flera aspekter av den 

anestesiologiska vardagen. Kompetensen är till stor del förkroppsligad, anestesiläkare vet vad 

de gör med händerna. De har gång på gång blandat mediciner och vet hur de ska hitta ett bra 

ställe att stoppa in en spruta och de sticker rätt, eftersom de har gjort det många gånger. De 

behöver inte använda språkliga medel och kunnandet är kanske inte ens möjligt att 

verbalisera. Den kroppsliga kunskapen är märkbar även i andra uppgifter som i förmågan att 

sätta en spruta också på svårstuckna patienter, att kunna höra om en svalgtub ligger rätt eller i 

sättet att fysiskt kontrollera att narkosen tagit genom att pilla på patientens ögonfransar och 

titta på ögonen. Detta är en viktig fysisk yrkeskompetens. Smith, Pope et al. (2006) beskriver 

anestesiologers inlärning. De beskriver expertisen som något mångfacetterat, där det ofta 

handlar om att i händerna förstå exempelvis bedövningar som läkarna tidigare läst om. 

Genom att under handledning pröva andras sätt att lösa uppgifter så lär läkarstudenterna sig 

gradvis sitt eget sätt att göra. Det handlar till stor del om tyst kunskap, som att få in känslan 

av vad som är normalt i händerna och att kunna visualisera injektionen. Men det handlar även 

om att behärska det praktiska så väl att inte bara handhavandet utan också exempelvis 
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patientens sittställning och smärta tas i beaktande (Smith m. fl. 2006). Denna förvärvade 

fysiska kunskap är ett sätt att göra anestesiläkarskapet med kroppen. Manuell kunskap är 

därför en av de viktigaste kompetenserna i yrkesutövandet, 

 

Denna handgripliga kunskap förhåller sig tydligt till den fysiska världen runt omkring 

anestesiläkaren. Relationen till patienters kroppar framgår av läkarens handlingar och attityd. 

Relationen till annan medicinsk personals kroppar syns i fysisk koordination och i 

samförstånd. Relationen till ting syns i hur de fysiskt tar i sprutan. En epidural eller annan 

framtidsinriktad handling kräver fysiska handhavanden och koordination för att uppnå 

önskade tillstånd i världen. Anestesiläkaren är en del i ett tekniskt, medicinskt och socialt 

system. Kropparna i systemet förhåller sig fysiskt till varandra och till det fysiska hanterandet 

av medicinen. När anestesiläkare ger epiduraler koordinerar de sig med de andra, främst med 

barnmorskor och biträden, men även med kvinnan. Mycket av den koordinationen sker utan 

ord. Förlossningspersonalen räcker anestesiläkaren de redskap hon/han behöver och om något 

fattas går de och hämtar det från andra delar av avdelningen. Deltagarna samverkar med 

varandra för att kvinnan ska kunna få epiduralen. Personalen hjälps åt till att sätta kvinnan i 

en bra ställning och den blivande mamman hjälper själv till genom att försöka positionera sig. 

Anestesiläkaren väntar in och ger sprutan. Som jag förstått det tycker anestesiläkare att 

förlossningsepiduraler är lite tråkiga arbetsuppgifter. Epiduralerna kräver kunnande och 

hantverksskicklighet, men arbetet är väldefinierat och entydigt. 

 

Anestesiologen med sin kunskap är en förutsättning för arbetet. Det finns även andra 

förutsättningar för vården som syns i epiuduralexemplet. På förlossningsavdelningen är 

anestesiläkaren lite som en gäst. Alla underlättar arbetsuppgifterna och alla räknar med att det 

ska gå fort; det är en roll som är ganska vanlig även i operationssammanhang. 

Förlossningsepiduraler liknar andra uppgifter i det att anestesiologers funktion som 

servicedisciplin är tydlig. De genomför sina arbetsuppgifter på kort tid, så att den 

huvudsakliga uppgiften (här förlossning) inte störs av smärtlindringen.  

 

Jag ska nu diskutera några av anestesiläkarnas sociala relationer och hur kommunikationen 

kan se ut i dem. Anestesiläkare är en del av ett nät av arbetsrelationer som kräver samtal för 

att arbetsuppgifterna ska kunna genomföras eller i varje fall genomföras på ett enkelt sätt. 

Relationerna är en fond till de anestesiologiska överrapporteringssamtalen. Relationer till 

patienter, fysiskt frånvarande och intellektuellt betonat objekt, ser dock annorlunda ut än 
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relationer till patienten som människor att bemöta och fysiskt arbeta med. Relationer till 

anestesisköterskor är viktiga eftersom anestesiläkare i princip alltid arbetar i arbetslag 

tillsammans med anestesisköterskor, men detta faktum märks, intressant nog, inte i 

överrapporteringssamtalen. Relationen till andra läkare diskuteras emellertid ibland i 

överrapporteringssamtalen, och jag skall ge några exempel på hur den då ser ut.  

 

Interaktioner med patienter 

En av de viktigaste relationerna för anestesiläkare är relationen till patienten. Även om varje 

patient är en ny person brukar de flesta anestesiläkare ha rutiner i sitt bemötande av dem. 

Kommunikation med patienterna innebär kommunikation ”frontstage”, med Goffmans ord 

(sid. 114, 1959). Det är den främsta iscensättningen av anestesiläkararrollen och de flesta 

anestesiläkare har en uppsättning vanliga sätt att gå tillväga för att styra interaktionen med 

patienterna, för att förmedla lugn och för att få den information de behöver. Relationen till 

patienten är på så sätt till stor del rutiniserad i kommunikativa mönster. Flertalet patienter är 

människor de möter under en kort stund, för att sedan inte möta igen.  

 

En viktig del i anestesiläkares arbete är att återställa någon slags känsla av kontroll hos 

patienter vilkas värld blivit problematisk av en olycka eller en sjukdom. Ofta är patienterna i 

så dåligt skick att det gäller att ge dem en medvetenhet om var de är och varför de befinner sig 

på sjukhuset. När anestesiläkare kommer till en säng med en vaken patient eller med en 

patient som de vill veta mer om presenterar de sig. Ibland tittar de först på journalen i 

patientens fotända, ibland kommer de fram och presenterar sig först. Om patienten är nära 

medvetslöshet och ligger på IVA berättar läkaren ofta kortfattat något om vad som hänt, 

exempelvis sade A21 vid ett tillfälle. ”Hej Pelle, det är jag som Anders, din anestesiläkare. Du 

är här på Intensivvårdsavdelningen och har varit här i några dagar efter en bilolycka.” Om 

patienten är vaken och inte är intuberad brukar läkaren tala med patienten, fråga hur de mår, 

om de har ont någonstans. Om anestesiläkaren är en av de första som talar med patienten efter 

att de vaknat ur medvetslöshet eller blivit extuberade brukar anestesiläkaren fråga om de 

minns vad som hänt, om patienten minns olyckan de varit med om och om de minns att de är 

                                                 
21 Här skriver jag inte ”hej ((förnamn)), det är jag som är ((förnamn)), din anestesiläkare”, eftersom 
namngivandet spelar stor roll i interaktionen. Anders och Pelle är pseudonymer utan audiell likhet med 
de verkliga namnen. De är valda för att de börjar på A som anestesiläkare och P som i patient.  



Arbete utanför samtalet 
 

 51

på IVA. Det är ett sätt att säkerställa hur stor del av verkligheten patienten är medveten om, 

och om världen upplevs som stabil och möjlig att förstå eller inte. 

 

Sövning vid operationer är en viktig arbetsuppgift och även aktuell som en av jourens 

uppgifter.  Därför är det relevant att i kapitlet ge inblick i kommunikation och arbete kring 

operationen. I samband med operation börjar anestesiläkares kontakt och kommunikationen 

med patienten oftast med en preoperativ bedömning. Det görs flera sorters preoperativa 

bedömningar, både pappersbedömningar och bedömningsmöten med patienter. När fallet 

verkar okomplicerat gör läkarna sin första bedömning utifrån journaler. De ser då på 

patientens nuvarande medicinering, patientens hälsodeklaration, tidigare journaler och 

eventuella tidigare anestesijournaler. Utifrån detta ordinerar de premedicinering. Om den 

bedömningen visar på komplikationer, om ingreppet är komplicerat eller om patienten finns 

på plats brukar de träffa patienten för att få en bättre bild av situationen. Då genomförs en 

intervju där svaren på frågorna och åsynen av patienten ger ett intryck av hur medicineringen 

ska se ut. Det är i denna medicinska bemärkelse viktigt att veta vem patienten är för att 

bedöma hur patienten ska sövas. Det preoperativa mötet är ett ganska traditionellt läkarmöte; 

det lämnas inte utrymme för patientens undringar, utan intervjun innebär en stark styrning av 

samtalet(jämför exempelvis (Mishler 1984). Läkaren ställer frågor om hälsotillståndet, 

konditionen och erfarenheter av anestesi som patienten besvarar. Precis före operation träffar 

patienten en anestesiläkare igen, oftast i förrummet eller inne på sal och ibland är det samma 

anestesiläkare som de mött tidigare och ibland en ny. Ett sådant möte är i hög grad 

agendastyrt och samma frågor som vid det preoperativa mötet återkommer. Läkare ställer dem 

så ofta att de vanligen har skämtsamma standardkommentarer till några av svaren på frågorna 

som ställs, exempelvis säger en läkare ”jaha, så då är det tjugo om dagen” när patienten röker 

och säger att de röker ca 10-15 cigaretter om dagen. 

 

Ibland hämtar anestesiläkare själv patienten i förberedelserum eller på avdelning. Men 

vanligen träffar anestesiläkarna patienten först vid förberedelserna till operation. 

Anestesiläkare hjälper ofta sjuksköterskor och anestesisköterskor med förarbetet. All personal 

pratar med patienten och då om vardagliga och ofarliga ämnen. Det är ofta anestesiläkaren 

som för kommunikationen, troligen i egenskap av en av representanterna för den medicinska 

logik som styr arbetet. Här använder sig anestesiläkarna av andra kommunikativa medel än 

vid intervjun och eventuella frågor rör personen, inte hälsotillståndet. Syftet är inte i första 

hand att få information utan att få patienten att känna sig avspänd och avleda 
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uppmärksamheten från den kommande operationen. En viktig lugnande strategi är att fråga 

patienten om den vet vad som ska hända, och sedan berätta det. En annan lugnande strategi är 

att skämta. En anestesiolog kombinerade dessa båda strategier och berättade att han kommer 

att hålla händerna på patientens hals när hon somnar, och att det inte är för att strypa henne. 

Jag tolkar skämtandet som ett sätt att, utan att behöva explicitgöra det, visa för patienten att 

tillståndet inte är fruktansvärt allvarligt, eftersom ”vi vågar skämta med dig” nu. I 

kommunikationen med patienten kan man säga att anestesiologen använder sin makt för att 

styra kontextualiseringen, de bygger upp en scen där man agerar skämtsamt och avspänt. 

Även andra forskare har visat på detta slags arbete från anestesiologerna sida. (Pope m. fl. 

2007) beskriver det anestesiologiska pratet i samband med sövning och patientuppväckning 

vid operationer. De beskriver hur det anestesiologer säger har flera olika praktiska funktioner. 

Det som sägs riktar patienten och de andra lagmedlemmarnas uppmärksamhet mot aktuella 

skeenden. I uppstarten av operationen fungerar det även som sätt att förbereda patienten, och 

styra in patientens perception på bästa möjliga tolkning av situationen som att något är ”kallt” 

istället för ”ont” och att sederingen känns som alkoholberusning. De gånger läkare inte gör 

detta blir patienterna rädda och sövningen svårare. Stefan Hirschauer (1991) beskriver talet 

under uppstarten av operationen som handhavande och kommenterande (handling-and-

commenting). Han fokuserar på de rituella aspekterna och menar att det är en aspekt av att 

(till viss del rituellt) avgränsa patienten från sin kropp (dislodging) för att göra den möjlig att 

operera. 

 

När patienten ska sövas krävs ibland att läkaren och patienten samarbetar. Då berättar läkarna 

om var de ska sticka, och om patienten ska få epidural måste patienten placera sig bra, oftast 

sittande framåtlutad. När anestesiläkare söver har de särskilda sätt att prata med patienten. De 

anestesiläkare jag följt har exempelvis en uppsättning skämt, möjliga projektioner som ”du 

hamnar på Hawaii”. (Mort m. fl. 2005)har beskrivit hur engelska anestesiologer använder 

denna strategi, som de kallar evokativ strategi. Oavsett hur anestesiläkaren går tillväga 

innebär de försök att skapa en mer avspänd atmosfär för den som ska opereras. 

 

Vid akuta operationer ser försöken att förmedla lugn och att få till stånd ett samarbete med 

patienten annorlunda ut. Patienten är vaken från början och ingen tidigare bedömning om 

patientens opererbarhet har gjorts. Anestesiläkaren frågar patienten om hon/han känner till 

någon allergi mot narkos samt om hon/han varit sövd tidigare. Det är de viktigaste frågorna 

från den preoperativa bedömningen. Anestesiläkaren berättar även hur sövningen går till och 
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att det känns otäckt att bli intuberad, särskilt som man måste trycka på halsen för att hindra 

eventuella kräkningar samtidigt som man sticker ned en slang i halsen på patienten, men att 

obehaget snart går över. 

 

 Anestesiläkare är oftast med under uppvakningen efter en operation och då närmar de sig 

patienten gradvis. Då säger de ”Petra, Petra hör du mig? Operationen är färdig nu.” Först 

kallas patienten vid smeknamn, sedan sitt förnamn, sen vid för och efternamn. Även den 

sortens gradvisa identitetsförskjutning, från det intima till det mer officiella finns beskrivet i 

andra studier av anestesiläkare. Även Smith et al. (2006) har skrivit om samma fenomen i en 

engelsk kontext. På sal används oftast liknande strategier när man närmar sig patienten. 

Läkarna namnger patienten, berättar var patienten befinner sig, vad det är för dag och hur 

länge patienterna har varit där, även när de inte visar tecken på att förstå. Detta gradvisa 

närmande gör anestesiläkare innan de påbörjar några undersökningar. Det är inte bara en 

ritual, utan kanske i första hand ett empatiskt närmande till patientens desorientering. Den 

sortens empati är inget läkarna talar om i överrapporteringssamtalen och den står även i 

kontrast till hur objektifierad patienten kan framträda i överrapporteringssamtalet.  

 

Interaktioner med anestesisköterskor 

Om relationen till patienten som kategori är den viktigaste för anestesiläkare i deras 

yrkesutövande så är den till anestesisköterskan troligen den näst viktigaste. Interaktionen med 

anestesisköterskor är viktig att belysa därför att den visar på den samordning som är en grund 

i det anestesiologiska arbetet. Den visar också på hur rutiniserade och manuella många 

arbetsuppgifter är.  

 

Svenska anestesiologer har nära samarbete med anestesisköterskor som sköter det mesta av 

det vardagliga arbetet i operationssalen. Narkosläkare har ansvar för sövning på flera salar 

samtidigt och är oftast bara med vid operationers uppstart och uppvakning och om de blir 

kallade till sal. Anestesiläkarens arbetsinsats vid en operation av en vuxen lättintuberad (eller 

lokalbedövad) patient beror därför till stor del på anestesisköterskan. När anestesisköterskan 

känner sig säker i sin roll och läkaren har en tillit till anestesisköterskans kompetens så sköter 

sjuksköterskan anestesin under hela operationen. Då är anestesiläkarens roll att göra en 

preoperativ bedömning av patienten och att finnas redo att komma till salen om 
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komplikationer tillstöter. Det fungerar inte alltid så, framför allt inte om tilliten inte är 

tillräckligt stor. Ibland är det så att anestesiläkare och anestesisköterska inte vet vad de kan 

förvänta sig av varandra eftersom de inte är vana vid att samarbeta. Det kan också vara en 

fråga om personlighet. Olika läkare har svårare eller lättare att fördela ansvar och 

arbetsuppgifter och ibland kan någon sköterska vilja ha hjälp även med enklare uppgifter.  

 

De svenska anestesisköterskorna har delegering och har därför rätt att i rutinmässiga 

situationer hantera normal medicinering av patienter. Kompetensen hos och tilliten en erfaren 

anestesisköterska till bidrar till att hon/han är en viktig samtalspartner och en viktig källa till 

information när anestesiologer försöker tolka patienter; sjuksköterskorna är erfarna, kunniga 

och insatta iakttagare som ofta har mer ögonvittneskunskap än anestesiologerna.  

 

Delegering innebär att det finns en överlappning mellan anestesisköterskors och 

anestesiläkares arbetsuppgifter.  Vissa uppgifter får bara en anestesiläkare göra, som att lägga 

epiduraler. Men anestesisköterskor kan, och får i praktiken, sköta de flesta normala situationer 

eftersom anestesiläkare har ansvar för flera patienter. Läkarna täcker flera operationssalar 

med samtidiga operationer. På strukturell nivå finns det därför en spänning mellan 

anestesisköterskor och anestesiläkare, där anestesiläkare menar att framför allt ST-läkare får 

för lite kunskap eftersom anestesisköterskorna sköter så mycket av den vardagliga anestesin. 

Den här möjliga spänningen mellan yrkeskategorierna syntes bland annat i en stor mängd 

insändare som följde efter att DN publicerat en artikel om en kvinnlig ST-läkares berättelse 

om att vara mobbad av sjuksköterskor (Heldmark 2007). 

 

Konflikten kring och kampen om narkosen brukar dock inte synas när människor möts22. 

Samvaron jag sett under mitt fältarbete präglas istället av lättsam kollegialitet. 

Anestesisköterskor är arbetskamrater till anestesiologer, som en del av ett team i vården. När 

anestesiologer är inne på operation så sitter eller står de och anestesisköterskan på samma sida 

av patienten; deras arbetsgemenskap markeras rumsligt (jämför Fox 1992). Den fysiska 

närheten styrs av praktiska hänsyn, eftersom anestesiläkare och -sköterskor koordinerar sina 

handlingar kring monitorn och den delen av kroppen de har tillgång till, men främst därför att 

de måste vara rumsligt avgränsade från övriga inblandade av renlighetsskäl. Anestesipersonal 

är halvsterila och får därför inte gå in på sterila områden.  
                                                 
22 Jag har även följt anestesisköterskorna i arbetet, och inte heller då har konflikter varit 
synliga. Det är värt att notera, eftersom anestesiläkarna har den överordnade positionen.   
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Det anestesiologiska lagarbetet börjar oftast i samband med att patienten kommit till sal. Då 

deltar anestesiologer i biträdens och sjuksköterskors förberedelsearbete. De är exempelvis 

vanligen med och lyfter över från sängen till operationsbordet. Detta är så förgivettaget att när 

anestesiläkaren inte är behjälplig, särskilt om han är man, förklarar han vad det beror på,  till 

exempel med ”jag har ont i ryggen och kan inte hjälpa till”. Under förarbetet pratar de mer 

med patienten än med varandra. När patienten är sövd börjar de prata mer med varandra. Då 

diskuterar de ofta bedömningen av patientens tillstånd och hjälps åt att fylla på medicin. 

Ibland koordinerar de medicingivningen fysiskt och sprutar exempelvis in varsin vätska i 

varsin nål i ett grenrör. Ibland är samarbetet mindre direkt. Sköterskan verifierar att hon ska 

ge patienten någonting eller anestesiläkaren föreskriver patienten något. Under den tid de 

arbetar tillsammans finns inte bara tysta stunder under kritiska skeden utan även tid för samtal 

om patienten, samt ”social tid” då de pratar om mer privata frågor, som ”Hur har du haft det i 

helgen?”. Anestesipersonalen brukar prata om ifall patienten verkade nervös eller inte och om 

när de tyckte att patienten verkade trevlig. Enligt min tolkning pratar de om patienten som 

nervös utifrån upplevd medkänsla och ibland som en förklaring till att patienten inte varit 

särskilt trevlig.  

 

På IVA diskuterar anestesiläkarna mycket med anestesisköterskorna, mer än de gör på 

operation. De hör efter hur det står till med patienten, och anestesiläkare och 

anestesisköterskor  berättar för varandra om de fått veta något mer om fallet, eller om 

patienten som person. De diskuterar även sin egen syn på patientens tillstånd och möjligheter 

till förbättring. Sjuksköterskorna verifierar insatser med läkarna innan de förändrar dem. De 

berättar om en förändring skett, exempelvis om en patient reagerat på mer voluven genom att 

som önskvärt kissa. När jag följt med i arbetet har jag på IVA ibland haft svårt att avgöra 

vilken yrkeskategori personen tillhör (om jag inte tittat på namnskyltarna). På IVA verkar ett 

erfaret biträde vara en person som anestesiläkaren talar med om patienten, medan de på andra 

avdelningar sällan talar med biträden. Detta vill jag fästa uppmärksamhet på därför att jag ser 

det som ett indicium på ett fungerande lagarbete. Det innebär att i vardagliga situationer 

bemöts alla yrkeskategorier på avdelningen som kompetenta och värda att lyssna på.  

 

Sjuksköterskorna är en särskilt viktig trygghet för anestesiläkare eftersom även de är experter 

och vet och kan tala om patienten på ett kompetent och för anestesiläkare relevant sätt. 
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Anestesiläkare vid det här sjukhuset talar uppskattande om anestesisköterskorna. De säger att 

tilliten till dem är central för arbetet, och att de har skickliga och pålitliga anestesisköterskor. 

Anestesisköterskorna tas inte lika mycket för givet som maskinerna som monitorerar 

patienterna och på så sätt är medarbetare i arbetet. Anestesisköterskorna är främst uppskattade 

för sin mänskliga förmåga att tolka, men det är även så att sjuksköterskorna kostar mer att ha 

än maskinerna. Anestesiläkare har vid mer än ett tillfälle berättat för mig om en tidigare 

besparing och den neddragning i personal det innebar. Avdelningen fortsatte ha samma 

utrustning och samma salar, men tvingades minska ned antalet patienter eftersom antalet 

sköterskor minskade. Det är sköterskorna, inte antalet maskiner, som möjliggör antalet 

platser. Jag tolkar den berättelsen som att läkarna är högst medvetna om anestesisköterskornas 

värde.  

 

Det finns även en mer renodlat social interaktion mellan anestesiläkare och 

anestesisköterskor. Vid kaffebordet brukar personalen ofta prata om arbetet, de minns tidigare 

patienter, de berättar om patienter som det ryktas att de ska behandla, och de pratar om 

kollegor som slutat eller som finns på andra avdelningar. Oftast berättar de om speciella 

arbetsplatshändelser från den senaste veckan och om liknande fall från tidigare. Det 

anmärkningsvärda kan vara viktigt att veta för alla grupper. Berättelserna är ett exempel på 

’war stories’ av den sort som Julian Orr beskrivit i sin studie av kopieringsmaskinsreparatörer. 

De fyller flera funktioner, de är intressanta och ofta underhållande att lyssna på och förmedlar 

samtidigt kunskap om problem man kan möta och om hur andra löst eller hanterat dem(Orr 

1996). Givetvis förekommer även privata diskussioner, exempelvis om vad någon lagat till 

middag. Jag tror att den här sociala interaktionen fyller en viktig arbetsmässig funktion. Den 

bidrar till en reciprocitet som gör det lättare för viktig information att komma fram och 

innebär även en möjlighet att kringgå hierarkier. Dessutom medför det sociala småpratet 

trevligare stämning och uppbyggnad av relationer som gör det möjligt att begära mer av 

varandra, när arbetet så kräver.  

 

Detta var ett försöka att visa hur nära sammanbundna anestesiologers arbete är med 

anestesisköterskors i det patientnära arbetet trots att detta är ganska osynliga i 

samtalsmaterialet. Utifrån överrapporteringssamtalen går det alltså inte att urskilja 

anestesisköterskornas roll.  Däremot figurerar andra läkargrupper ibland i 

överrapporteringssamtalen.  
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Interaktioner med andra läkargrupper 

Anestesiologer är en servicedisciplin medan andra läkare är patientens medicinskt ansvariga 

läkare (PAL). Detta är i vissa hänseenden svårt för anestesiologer. Det präglar relationen till 

andra läkargrupper på två sätt. För det första måste anestesiläkare alltid konsultera de 

medicinskt ansvariga läkarna och för det andra har andra läkare rätt att fatta beslut som 

påverkar anestesiläkares arbete utan att de formellt är anestesiologernas överordnade. I 

verksamheter som kräver sövning, som operation eller brännskadebad, finns anestesiologerna 

med och möjliggör verksamheten. Det gör de genom att försätta patienten i ett sederat 

tillstånd där operationen är möjlig och sedan hålla patienten opererbar. Oftast fungerar det 

smidigt, men ibland har operatören med sin kirurgiska vinkling och anestesiologen med sitt 

fokus på patientens nuvarande tillstånd olika syn på möjligheterna att genomföra ingrepp. 

Kirurgen bestämmer, men anestesiologen försöker argumentera med kirurgerna när deras 

bedömningar skiljer sig åt. 

 

Den opererande läkaren är ”chef” för operationen och planerar när den ska ske. 

Anestesiläkare kan stoppa operationer eller senarelägga dem, om de är upptagna med något 

annat akut så att de faktiskt inte kan komma vid en viss tidpunkt. Anestesiläkare täcker flera 

operationssalar och blir därför larmade när de behövs snabbt på en viss plats. Vid akuta 

kejsarsnitt, som hör till de mest akuta ingreppen, finns en katastrofknapp som gynekologen 

kan använda.  Då kommer anestesiläkaren väldigt snabbt. En läkare jag följde fick ett larm av 

en gynekolog och frågade honom då i telefonen, ”hur bråttom är det?” Därefter påminde han 

gynekologen om ett tidigare tillfälle när fått ett telefonlarm från honom/henne och hur 

gynekologen sedan skrikit ”Söv, söv, söv” när anestesiläkaren kom dit. När det var så akut att 

säkerheten var beroende av minuter eller kanske t.o.m. sekunder skall gynekologen istället 

använda katastrofknappen. Då hade anestesiläkaren vetat hur bråttom det var. När han lagt på 

berättade han för mig om det tillfället. Han hade då gått upp och tittat till patienterna på IVA 

efter det att han fått larmet och först därefter gått till operationsrummet. Om gynekologen 

använt katastrofknappen skulle han aldrig ha gjort så. Han berättade även att anestesiläkare 

aldrig ska jäktas att söva, eftersom sövningen tar tid och de måste kunna göra sitt jobb på ett 

seriöst sätt.  

 

Jag tycker att anekdoten visar på en del av problematiken med att vara en servicedisciplin. 

Det kan innebära att andra specialister inte visar respekt för vad arbetsuppgifterna kräver utan 
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agerar som om anestesiläkares yrkesutövande bara bestod av det som är synligt för dem. 

Antagandet att anestesiläkaren alltid ska vara tillgänglig medför att information, som om hur 

akut det är, inte alltid beskrivs för anestesiläkare. Exemplet visar även på hur anestesiläkare 

gör motstånd mot den underordningen: den aktuelle läkaren påminde ju genom sin fråga 

gynekologen om det tidigare reglementsbrottet och visade därmed att han ville bli betraktad 

och behandlad som en jämbördig expert.  

 

Att relationen kan vara ansträngd syns även i vardagligare situationer. Vid ett tillfälle 

planerade en neurokirurg att börja operera klockan sex på morgonen. Det innebar att de som 

skulle förbereda för operationen måste påbörja sitt arbete före halv sex för att ha patienten 

färdig för operation vid sex. Efter en journatt kan det vara tidigt och det drabbar alla utom 

kirurgen. Vid operationer under natten är det resten av laget, inte kirurgen, som gör 

efterarbetet och kirurgen är inte heller med i förarbetet inför en planerad operation. 

Anestesiläkaren uppskattade inte att operationen skulle börja klockan sex, men protesterade 

inte till kirurgen utan visade endast sitt missnöje med en ironisk ton när han talade med 

operationslaget. Jag menar att det visar på anspänning i relationen eftersom anestesiläkarna 

vet att de inte har rätt att bestämma, om situationen inte är direkt farligt för patienten. Ett trött 

lag kan göra misstag, men det var även den egna besvikelsen över att inte få sova som spelade 

in i missnöjet. Detta är dock inte något som har framhållits som ett argument när det handlat 

om tidpunkten för en eventuell operation.  

 

Ytterligare ett exempel på servicedisciplinens tidsmässiga bundenhet till främst kirurger fick 

jag genom en sidokommentar från en läkare som jag följde dagtid på en operationsavdelning.  

Hon berättade att en av de stora fördelarna med att nästan bara arbeta på en enda avdelning 

var möjligheten att bedöma de enskilda kirurgerna. Hon kunde göra en uppskattning av hur 

lång tid det skulle ta innan varje enskild kirurg faktiskt opererade en anmäld operation samt 

hur lång tid operationen skulle ta. Det såg hon som en fördel eftersom det gjorde det lättare att 

planera distribuering av medicin. Hon kunde då skydda patienter från att utsättas för mer 

sövning än vad operationen krävde.  Behovet att tolka andras sätt att göra sitt arbete är en 

illustration av något som är stressande med att vara en servicedisciplin. Det kan vara 

problematiskt att vara expert på ett delområde i ett lagarbete när någon annan har företräde 

när beslut ska fattas. Sövningar är inte bra för kroppen och sövningar av vissa patienter, som 

hjärtsjuka patienter, är extra känslig. Anestesiläkare med ansvar för en sövning vill därför 

veta hur länge patienten måste vara sövd. Deras bedömning av patientens säkerhet bör helst 
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bara handla om patienten och inte om mycket osäkra (och ibland felaktiga) bedömningar av 

andra människors (kirurgers) handlande. Eftersom anestesiläkare givetvis inte vill tvingas 

försätta någon i en farligare situation än den beräknade sövningen är det tidsmässiga 

beroendet svårt.  

 

Att vara en servicedisciplin är ett problem som följer med till IVA. Andra avdelningar har 

ansvar för patienten, medan anestesiologer har ansvar för patienten när personen 

intensivvårdas. Den avgränsningen är lite vag och det påverkar ibland relationerna eftersom 

det inte alltid är klart vad som är IVA:s och därmed anestesiologernas ansvarsområde enligt 

ett kompendium om arbete i anestesi.  

 

”Ansvaret för sådan undersökning och behandling av patient, som 

sammanhänger med symptom och tillstånd vilka kräver 

intensivvård, ligger hos den för intensivvårdsavdelningen 

ledningsansvarige läkaren, medan ansvaret för behandlingen av 

patientens grundsjukdom vilar på den läkare som är medicinskt 

ledningsansvarig för den klinik/vårdavdelning vid vilken patienten 

är inskriven.”  

(Christiansson 1998, ??). 

 

Intensivvårdens dubbla ställning— som ansvarig för vården i bemärkelsen intensivvård men 

inte för patientens grundsjukdom är ibland problematisk. Frågan är ganska ”politisk” eftersom 

oklarheten kan få ekonomiska och behandlingsmässiga konsekvenser. Det gör att det ofta blir 

förhandlingar och även möjliga konflikter med läkare på andra avdelningar. Otydligheten 

innebär i huvudsak två problem: att anestesiläkare inte alltid kan förhindra operativa ingrepp 

på instabila patienter, men sedan måste sköta om dem, samt att det inte alltid är entydigt vad 

som är patientens huvudproblem.  

 

Anestesiläkare har normalt sett inte mandat att hindra kirurger från att operera patienter. De 

kan avråda från behandling, men om kirurgen ändå vill operera och det inte går väl hamnar 

patienten på intensivvården, ofta med krav på livsuppehållande insatser. För anestesiläkare är 

den sortens kirurgi förkastlig eftersom de ser det som sätt att plåga patienter i onödan, ibland 

även att göra en oundviklig död mer plågsam. Ibland handlar det inte om operationer, utan om 

att anestesiläkare känner att de inte fått all information eller upplever att andra läkargrupper 
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”lurat dem” för att få dem att acceptera patienter som det kanske inte finns någon chans för. 

Det är något som syns i överrapporteringssamtalen och även i berättelser i miljön.    

Sammanfattning: Arbetets plats i samtalen 

Det här kapitlet har bara indirekt handlat om överrapporteringssamtalet. Istället har jag 

diskuterat premisser för det anestesiologiska arbetet, som att hantera tekniken, att besitta en 

professionell taktil kompetens och ett professionellt socialt förhållningssätt. 

Överrapporteringssamtalet visar inte på detta eftersom kollegorna vet mycket om det 

anestesiologiska arbetet och därför kan förutsättas förstå mer än det sagda. Anestesiologerna 

talar då i sin yrkesroll och det påverkar vad som är relevant att explicitgöra och inte. 

Anestesiologer behöver inte berätta för varandra om vanliga arbetsuppgifter i patientarbetet, 

vare sig om allt de gjort eller om hur de genomfört de enskilda vårdmomenten. Det finns en 

förgivettagen kunskap som medför att vissa ämnen och situationer inte omnämns eller 

diskuteras under överrapporteringssamtalen. Allt är inte är intressant att prata om (se kapitel 

3) men allt inte är inte heller lätt att prata om. Den taktila och sociala kunskap som 

anestesiläkare använder i sitt dagliga arbete är inte lätt att beskriva: Hur man använder humor 

för att skapa förtroende kan vara så självklart att det är svårbeskrivet och exempelvis även 

handens kunskap kan vara svår att verbalisera.  

 

En annan förutsättning i arbetet, som inte heller omtalas, är tekniken. Den är en avgörande 

fysisk realitet i arbetet, men den är inte ett återkommande samtalsämne i överrapporteringarna 

och tekniken var inte heller ett samtalsämne när jag följde läkarna. Apparatur omnämns oftast 

inte i överrapporteringssamtalen. Det enda jag hört är om är två incidenter när en apparat inte 

fungerade och en annan apparat inte värmde vätskor som den skulle. Det finns en tystnad om 

teknikens funktion, som jag ser som ett indicium på tillit. Anestesiologer pratar inte om 

apparaturen och hur den ska ställas in, eller om de ska medicinera. Så länge allt fungerar 

behöver de inte tala om apparater eller medicin och genom att de inte berör ämnet får 

kollegorna en bekräftelse på det normala läget. Tekniken finns dock generellt sett med i 

överrapporteringssamtalet, som en teckengivare och en del av den medierade patienten. I 

rapporten berättas om medicinering, blodgasvärden, patientens temperatur, tryck och så vidare 

som signaler på patientens tillstånd. Namn på läkemedel kan ibland förekomma som sätt att 

beskriva vilken vård som getts.  
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I överrapporteringen finns inte heller patienten med, utan är representerad. Den 

representationen abstraherar bort stora delar av patienten och stora delar av anestesiläkarens 

arbete med patienten. Den rapporterade patienten är ett intellektuellt problem, medan 

patienten som finns framför läkaren förnimms och tas hänsyn till manuellt, sinnligt och 

emotionellt. När patienten är framför anestesiläkaren använder anestesiläkaren sina sinnen för 

att få mer kunskap och verifiera eller falsifiera det maskinerna säger; de får en känsla för 

patienten. Med patienten framför sig har man även patientens självkänsla, med Ervin 

Goffmans uttryck, patientens ansikte (’face’), att ta hänsyn till (Goffman 1955; 1967).  Det 

innebär att läkarna visar en annan form av medkänsla som inte riktar sig till den sjuka, utan 

till den socialt fungerande person som patienten är. Det är en medkänsla som inte är baserad 

på att någons liv har tagit en sorglig vändning utan på artighetshänsyn visat gentemot en 

främmande människa man ser i en utsatt situation. Denna hänsyn till patientens ansikte finns 

inte med i överrapporteringssamtal, eftersom patienten inte är närvarande. Ibland kan det 

innebära att läkarna utanför mötet med patienten kan visa att de blir emotionellt berörda, när 

hänsyn ej behöver tas.  

 

Trots att, eller kanske för att, anestesi- och intensivvårdssköterskorna är så viktiga i arbetet så 

syns de inte i överrapporteringssamtalen. Jag har bara varit med om att anestesisköterskor 

blivit ett samtalsämne vid två tillfällen23 och båda gångerna har fokus varit anestesiläkares 

ledningsfunktion, inte sjuksköterskors kliniska kunskaper. Så länge anestesisköterskor gör sitt 

jobb och det inte blir konflikter kring arbetet behöver anestesiläkare inte prata om dem. De 

finns som en resurs att ta för given. I de två fall där anestesiologerna talat om sjuksköterskor 

var det överläkare som talade om dem utifrån sin chefsroll. Det första fallet var en incident då 

en ny anestesisköterska hade gjort ett allvarligt misstag vid sin andra operation på en 

avdelning. Då diskuterade läkarna inte hennes misstag utan hur man kunde bygga in skydd 

mot att samma misstag skulle ske igen. De diskuterade även hur de i chefsrollen skulle stötta 

henne för att hjälpa henne att komma över incidenten, så att hon kunde utvecklas till en 

självständig sjuksköterska med bra självförtroende. Det andra tillfället sjuksköterskor kom 

upp i rapporteringen var apropå en berättelse om en narkossköterska som vid ett trauma inte 

accepterat order från den ST-läkare som skulle hantera patienten; anestesisköterskan agerade 

med anestesiologernas ord ”stordoktor”.  Vid det tillfället var fokus i diskussionen hur 

sjuksköterskan på ett respektfullt sätt skulle få en tillsägelse, så att ST-läkaren fortsättningsvis 
                                                 
23 Jag har bara en på band 
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inte hindrades att ta anestesiologiskt ansvar. Båda händelserna var exceptionella och handlade 

om fysiologiskt speciella patienter i ovanliga operationssituationer. Normalt sett talar alltså 

anestesiläkare inte om anestesisköterskor i överrapporteringssamtalen, något som visar att 

samarbetet fungerar som en förutsättning för att patienterna ska få bra vård. Om 

koordinationen och tilliten inte fungerade skulle rimligen läkarna behöva prata mer om detta, 

och om strategier för att förbättra situationen.  

 

Precis som med sjuksköterskorna är det stora delar av interaktionen med andra läkare som 

man inte pratar om i falldiskussionerna, eftersom rutinerna och samarbetsformerna fungerar. 

Till skillnad från sjuksköterskorna syns dock andra läkare, framför allt kirurger, ofta i 

anestesiologernas rapporter. De har då både en positiv och en negativ roll. Andra läkare 

används positivt som ett sätt att visa på den tydligaste tolkningen av patientens tillstånd utan 

att man själv behöver göra diagnos ”Kärlkirurgerna tror att det är….”, eller mer ovanligt med 

en namngiven läkare ”jag pratade med X och han/hon är orolig för patienten”. Andra läkare 

kan också beskrivas som förebilder i den medicinering de ger specifika patienter. Deras 

medicinering är värd att följa därför att de beskrivs som mer ekonomiskt sinnade än 

anestesiologer eller som kunniga specialister på sitt område. Kunnigheten kan exemplifieras 

med att anestesiologer följer thorax när det gäller patienter med hjärtproblem: om thorax inte 

ger ett visst läkemedel till sina patienter så bör anestesiologerna behandla samma kategori 

patienter enligt samma princip. Andra avdelningars medicinering kan också användas som ett 

förtydligande av att en medicinering är välgrundad fast den låter avvikande: ”molyfem gånger 

två och den dosen ska han ha enligt lungmedicin”.  

 

Andra läkargrupper förekommer även i samtalets diskussionsdel, som en del av 

anestesiläkares identitetsarbete. Genom att berätta om andra läkare kan de visa för varandra 

vad som skiljer ut den egna gruppen. Exempelvis framställs kirurger ofta som väl förtjusta i 

att använda kniven, ”skärglada”. Andra läkargrupper framställs även som motparter som 

försöker få anestesiologer att acceptera patienter på felaktiga premisser. Anestesins roll som 

servicedisciplin framkommer på så sätt även i överrapporteringssamtalen, i en negativ 

beskrivning av andra grupper av läkare som man är beroende av.  
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Det här kapitlet är det första av två empiriska kapitel om samtalet. Detta handlar om 

överrapporteringssamtalet i dess helhet och inte om enskilda ärenden. Det behandlar ramar 

för samtalet och aktörers förväntade agerande i samtalssituationen. Eftersom det diskuterar 

övergripande mönster snarare än förlopp i ärenden, så utspelar det sig en nivå högre upp än 

avhandlingen som helhet. Det medför att det syns delvis andra samtalsstrukturella fenomen 

än i de enskilda ärendena. 

 

5. Samtalet som kommunikativ verksamhet 

På en intensivvårdsavdelning vårdas mycket sjuka patienter, vilkas tillstånd är kritiska och 

föränderliga. Patienterna vårdas dygnet runt, vilket innebär att ingen enskild individ inom 

personalen har möjlighet att följa patienternas utveckling. Men läkarna måste som kollektiv 

vara à jour och ha förberedelse för hur patienten kan utvecklas. Överrapporteringssamtalen 

mellan anestesiläkare24 är ett tillfälle då personalen som slutar sitt skift berättar om 

patienterna för dem som påbörjar sina arbetspass. Men det vore mycket förenklat att tro att 

samtalen bara handlar om informationsöverföring. Patienten är inte ett statiskt objekt utan ett 

dynamiskt system som förändras av interventioner. Därför är samtalen snarare tolkningar av 

patienten och diskussioner av hur behandlingen ska fortskrida än förmedling av absolut 

information. Samtalet har även implikationer bortom det direkta arbetet med patienter.  

Överrapporteringssamtalet har en flexibel struktur som i vissa fall ger utrymme att med 

kolleger diskutera arbetssituationen och enskilda arbetsuppgifter utanför de egentliga 

ärendena och att uttrycka emotionella reaktioner på händelser i arbetet. 

 

Jag har valt att inleda min diskussion av samtalet med att presentera information om patienter 

som finns utanför samtalet, detta för att visa på att mötet inte enbart, eller ens kanske i första 

hand, fyller informationsbehov. Det är väldigt central förutsättning för avhandlingen som 

helhet eftersom det handlar om vad patienten i mötet är för slags representation, och vilken 

sorts arbete anestesiläkarna gör i mötet. Sedan går jag vidare och berättar om hur 

anestesiläkarna iscensätter mötet.   
                                                 
24 Andra personalgrupper rapporterar givetvis också, och likaså diskuteras patienterna 
naturligtvis över professionsgränserna, men jag har valt att fokusera på denna inomgruppsliga 
rapportering.  
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Kapitlet är därefter organiserat så att jag först presenterar de yttre villkoren för mötet, det vill 

säga när, var och hur det sker.  Sedan berättar jag om själva mötet, med fokus på samtalets 

struktur och faser. Därefter skildras de stilistiska skillnader som finns mellan faser i samtalet, 

och vilken roll de kan spela för patientkonstruktion. Därefter beskrivs vad det innebär att 

läkarna är anestesiläkare bland anestesiläkare, och hur det påverkar hur mötet gestaltas samt 

de emotionella förutsättningarna för mötet. Slutligen diskuteras hur mötet kan betraktas som 

framtidsarbete.      

 

Andra källor till information om patienterna 

Överrapporteringssamtalet innehåller bara en begränsad del av den information anestesiläkare 

får om sina patienter. Samtalet bör därför ses i relation till andra former av 

patientdokumentation i den anestesiologiska vardagen. Dit hör skriftlig information som 

journaler och daganteckningar, men också andra möten än överrapporteringssamtalen.   

För att börja med de andra mötena ska särskilt det gemensamma morgonmötet mellan alla 

sjukhusets anestesiologer nämnas. Dessa morgonmöten äger rum alla vardagar, och då 

avhandlas bemanning, ny personal, gemensam information, intressanta fall från natten, dagens 

förväntat komplicerade operationer och annan information som var av intresse för de flesta 

anestesiläkare. När dessa gemensamma punkter diskuterats lämnar de anestesiologer som ska 

arbeta på andra avdelningar rummet, och endast jouren och IVA-läkarna stannar kvar för att 

hålla överrapporteringsmöte. Utöver morgonmötena finns naturligtvis ronderna och alla 

tillfällen då olika delar av personalen råkar sammanträffa. Då kan också information utbytas.     

 

Skriftlig dokumentation är naturligtvis viktig. Anestesiläkare skriver och läser journaler, och 

gör daganteckningar. När patienten beskrivs vid överlämning sker ofta bara en kort 

sammanfattning av den tidigare sjukdomshistorien, och sedan fokuserar det på hur patienten 

mår i nuet. I den skrivna dokumentationen finns mer information.  Journalen är viktig inte 

bara för att se tillstånd, och sjukdomshistoria, utan också för att se medicinering. I journalen 

syns också, exempelvis, hur mycket patienten har kissat, något som säger en del om njurarna 

fungerar eller inte. Vätskebalansen och blodvolymen är viktiga indikationer på patientens 

tillstånd. 
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 I slutet av varje arbetspass dikterar anestesiläkaren s.k. daganteckningar. Daganteckningar är 

lite mer utförliga beskrivningar av patientens förändringar i tillstånd och medicinering samt 

av om det hänt något viktigt under dagen. I slutet av passet lämnas daganteckningarna till 

utskrift25.  Daganteckningarna ger därför en fylligare beskrivning av de dagar patienten 

befunnit sig på IVA. Daganteckningarna finns i patientens pärm, tillsammans med provsvar 

och journaler. Utanpå pärmen finns en klämma där ännu ej signerade daganteckningar, ännu 

ej införda provsvar och nya resultat sitter. Alla läkare jag följt har tittat i dessa pärmar och i 

journaler för att fördjupa bilden av de patienter de har ansvar för, trots att de hört om 

patienterna i överrapporteringssamtalet. I överrapporteringssamtalen är det en förenklad och 

förkortad medicinsk historia som presenteras. Jag ser det som att den informationen de får där 

behöver fyllas ut av den skrivna dokumentationen.  

 

Trots att dessa andra informationskällor föreligger, så finns överrapporteringssamtalet, 

eftersom det möjliggör kommunikativa förlopp som den skrivna dokumentationen inte kan 

ersätta. Det är en skillnad mellan att läsa något och höra någon berätta samma sak. Delvis 

därför att, som (Burleson&Planalp 2000) påpekar känsla och stämning påverkar det som sägs, 

och är en del av hur något kommer att uppfattas, eftersom människor kommunikativt reagerar 

på varandras känslor. Talad kommunikation är därför ofta fylligare än skriven. 

Mötessituationen är också annorlunda i det att det då går att tala om sina egna emotionella 

responser på vårdsituationen.  Samtalet rör inte bara patienten utan också dem själva som 

vårdgivare.  En annan sak som gör samtalet viktigt är att det till skillnad från journalen inte är 

tillgängligt för patienter och anhöriga. Det gör det möjligt att formulera situationen 

annorlunda än inför dem. När läkarna inte behöver stå för allt de säger inför patienten och 

dess anhöriga blir det enklare att föra friare och mer spekulativa diskussioner.   

 

Jouren och intensivvårdsavdelningen som kontext 

Överrapporteringssamtalet är framför allt till för anestesiläkarjouren och innebär att intensiv-

vårdsavdelningen (IVA) lämnas över från ett arbetslag till nästa. Det sker en gång på 

morgonen när jourens arbete slutar och en gång på eftermiddagen när jourens arbete börjar. 

Samtalet fungerar i första hand som en ren lägesrapport där den som slutar arbeta berättar för 

                                                 
25 På vardagar går det snabbare att få utskrifter eftersom det sköts på den egna avdelningen 
medan det på helger och lov sköts av akuten. 
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den som börjar hur arbetssituationen ser ut. Alla anestesiläkare har jour och i den situationen 

IVA-ansvar, men många har sin huvudsakliga tjänst på andra avdelningar. Detta påverkar 

överrapporteringssamtalet eftersom deltagarna i samtalet vet olika mycket om 

intensivvårdsavdelningen (IVA). Mötet används således delvis till att planera vård för 

kommande jour och genom att planera jourarbetet förbereder anestesiläkarna även beslut. 

Eftersom jourarbetet sker när det finns mindre personal och färre seniora anestesiläkare, så 

finns det då färre personer att fråga om råd och be om hjälp.  

 

Jouren består26 av tre funktioner (och personer), primärjour, mellanjour och bakjour. 

Primärjouren, vanligen en ST-läkare, är ansvarig för larm på sjukhuset. Mellanjouren är 

ansvarig för IVA, trafikolyckor och epiduralbedövningar. Det är normalt sett en färdig 

anestesiläkare (eller överläkare) som har mellanjouren. Det finns alltid en bakjour, vanligen 

en överläkare, som kan rycka in vid behov exempelvis om mellanjouren behöver åka iväg och 

arbeta vid olycksplatser och transporter från dem. Vissa överläkare tar en mer aktiv roll som 

bakjour, andra rycker in bara när de behövs. 

 

Överrapporteringsmötet är inledningen på jourens arbetstid. Jourens arbete startar klockan 15 

de flesta dagar, men klockan 13 på fredagar och klockan 19 på helgen. Morgonpasset börjar 

klockan åtta på helger. På vardagar brukar morgonmötet börja vid halv åtta, och rapporten 

efter morgonmötet brukar börja ungefär vid kvart i och sluta ungefär vid halv, med undantag 

för måndagar då det är en något längre rapport för att täcka upp för helgen. Mötet har en 

starttid och en sluttid, men det finns rum för flexibilitet, så starttiden är inte absolut. Om 

någon som skulle rapportera håller på med en arbetsuppgift brukar den, eller de, andra som 

skall rapportera göra det först, och om personen inte hinner återkomma tar någon annan 

ansvar för den frånvarandes rapport. Sammantaget är tidsramarna inte exakta. Det varierade 

också hur många deltagare mötet har. Det möte i materialet som hade minst antal deltagare 

hade tre deltagare, det var på en helgmorgon. Att mötet hade så få deltagare berodde på att 

primärjouren behandlade ett hjärtstillestånd och att en person som skulle sluta sitt pass var 

tvungen att gå. På det mötet som hade flest deltagare var det sju läkare och dessutom en 

läkarkandidat.  

 

                                                 
26 Det har förändrats sedan dess, nu har de endast två jourfunktioner, men jag skriver ändå i 
presens, för konsekvens i texten som helhet.  
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Scenen för samtalet sår olika ut på morgonen och eftermiddagen. Som jag nämnde tidigare, 

började morgonpasset på vardagarna med ett gemensamt möte för alla anestesiologer. När de 

andra gått till sina avdelningar på sjukhuset och endast jouren och IVA-personalen var kvar i 

rummet, samlade dessa senare sig kring rummets konferensbord och överrapporteringsmötet 

började. 

 

På eftermiddagen och på helgmorgonen finns ingen samling för alla anestesiläkare. De 

medverkande är då alla direkt berörda av mötet. De ska höra rapporten eller själva rapportera 

om patienterna. När jouren tar över sker överlämningen på en läkarexpedition. 

Anestesiologerna sitter då runt änden på ett stort rundat skrivbord. I rummet finns två datorer 

och ibland skriver någon in journalanteckningar, skriver ut ”listan” eller gör något annat vid 

datorn medan mötet börjar. På eftermiddagen droppar folk in i rummet och ofta går någon 

iväg för att göra ett ärende eller hämta kaffe innan mötet börjar. Samtalet inleds med att 

människor kommer in i rummet och hälsar. Då beror det på hur många människor som finns i 

rummet vad som sedan händer. Ibland är det inte så många i rummet och då kan det föras helt 

privata samtal, men oftast pratar de om ämnen som rör arbetssituationen, som om hur länge 

gravida arbetar på olika avdelningar, hur dumt det är att någon satt om gruppinloggningen 

eller vad som hänt med någon särskild patient. Snart börjar de orientera sig mot uppgiften, 

genom att exempelvis fråga ”har du jour?”,”vem väntar vi på” eller ”vem har bakjour idag?”. 

 

Intensivvårdsavdelningen är indelad i två ”moduler”, som är vårdenheter med personal, 

monitoreringsutrustning och kontorsmaterial. Modulerna kallas ettan och tvåan alternativt 

hundramodulen och tvåhundramodulen. Modulerna har tre sängar var, uppdelat på en säng i 

något som kan bli ett enkelrum som är möjlig att isolera och två sängplatser i en större sal. 

Denna fysiska och ansvarsmässiga fördelning syns även i rapporten. På dagtid är en 

anestesiläkare ansvarig för varje modul. Detta har konsekvenser för rapporteringen. Den är 

uppdelad på minst två personer, dagtid de modulansvariga och jourtid de olika jourerna. 

Rapporteringen sker vanligen i sängordning, en annan ordning är något som explicitgörs. 

Vanligen uttrycks det genom att referera med namn till de deltagare som har ansvar för någon 

del av jouren. Här är två exempel på inledningar som markerar att rapporten inte inleds med 

modul ett som förväntat ”Stina ville rapportera först idag” och ”Östen har inte kommit än”.  
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Samtalets iscensättning: I och utanför sak 

Som samtalsforskaren Per Linell (2009) utförligt redogör för, innehåller de flesta 

institutionella samtal både delar som tillhör ”saken” i snäv mening, de egentliga 

arbetsuppgifterna som är dagens ärenden, och sådana delar där samtalsdeltagarna lämnar 

ärendena som sådana, ”prat utanför sak”. Sådant ”prat” eller ”snack” kan förekomma före och 

efter ärendena ((Linell 1990): ”försnack”, ”eftersnack”) men ibland som inskott i eller mellan 

ärendena (”mellansnack”). Det visar sig emellertid, som Linell visar, att mycket (men inte 

allt) av ”pratet utanför sak” på något sätt hänger ihop med arbetet; det är ”arbetsrelaterat” men 

inte ”uppgiftsinkluderat” (som delar i dagens ärenden). Som vi ska se, gäller detta också 

överrapporteringssamtalen på IVA. Jag börjar emellertid med att berätta om ”saken” eller 

”ärendena”, d.v.s. de patienter som man för tillfället har eller kommer att få ansvaret för. 

 

Överrapporteringssamtalen har en liknande form från dag till dag och på de olika tiderna 

(morgon och eftermiddag). De är rutiniserade med avseende på struktur, genomförande och 

ärendehantering. Det är ett jämförelsevis informellt möte, det förs exempelvis inget protokoll 

och fattas inga formella beslut. Däremot planeras det kommande arbetet och den kommande 

vården. Det medför att när planerade handlingar realiseras, så blir det som om beslut hade 

fattats.  

 

Mötet struktureras av ett papper, en lista kallad ”listan” över patienter inskrivna på IVA. Den 

som ska rapportera gör en utskrift av ”listan” åt var och en av deltagarna27. Pappret har 

rubriken ”IVA-patienter Tisdag” (där tisdag är ett exempel på en veckodag).”Listan” är 

organiserad efter avdelningens fysiska organisation. På listan är patienterna ordnade efter 

sängplats i stigande ordning 100:1, 100:2, 100:3, 200:1, 200:2 och 200:3. Där 100 respektive 

200 visar i vilken ”modul”, d.v.s. vårdenhet där patienten ligger. Pappret är indelat i partier, 

där varje patients parti inleds med information och därefter finns ett tomrum. Mellan varje 

patient finns en prickad linje. Informationen är utformad så att först platsen där patienten 

ligger står skriven i fetstil, därefter står vilken skada de har även det i fetstil, sedan följer deras 

personnummer och namn, vilken avdelning de tillhör och, på raden under i mindre bokstäver, 

när de inkom till IVA. Om exempelvis jag skulle vara en traumapatient som inkommit 

                                                 
27 En del gjorde bara så många att ratificerade deltagare får exemplar, medan andra skrev ut 
fler så att även studenter och jag fick exemplar.  
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klockan 10.00 den 20 juni 2007 och var avdelning 103:s ansvar och jag hade plats 2 i modul 

två skulle det stå: 

 

2 2 TRAUMA 19731027-0520 LARSSON, LINA Avd:103 
Till IVA: 2007-06-20 KL. 1000 

 

Det tomma utrymmet under den kortfattade beskrivningen av varje patient används sedan av 

läkarna till att skriva upp relevant information om patienten som kommit upp under samtalet. 

De läkare som påbörjar sitt pass tar en ”lista” och använder den till att föra anteckningar om 

patienterna. De flesta bär med sig pappret under sitt arbetspass och använder det till att 

anteckna mer information om patienten och om eventuella nya patienter. Ibland använder de 

läkare som avslutar sitt arbetspass ”listan” som minnesstöd när de berättar om patienterna; de 

tar då upp pappret och tittar på det. De berättar om patienternas anamnes, vårdinsatser och 

utfall av dem. De för även in nya uppgifter på pappret under jourens gång. ”Listan” fungerar 

med andra ord som läkarens privata bärbara minimala patientjournal. Läkarna brukar välja att 

skriva upp det de behöver komma ihåg. Det kan vara mer information om olyckan/sjukdomen 

som de inte känner till sedan tidigare eller om någon specialist sagt något mer om patientens 

skador. Det kan också vara information som är viktig för det anestesiologiska arbetet, som att 

en patient varit svår att intubera. Anestesiologerna kan även skriva upp vilka planer som finns 

om en patient inte svarat på en nyinsatt behandling, samt om hur patientens status ser ut, om 

personen exempelvis inte har kissat ordentligt. Det är relevant att anteckna om patienter ska 

flytta till avdelning och om det finns möjlighet att flytta dem om det skulle komma in mer 

akuta fall.  

 

Pappret med informationen om IVA-patienter rör främst mellanjouren, som är ansvarig för 

patienterna på IVA. Primärjouren bör ändå höra om situationen på IVA, för att få insikt i om 

det kan vara möjligt att ta patienter till IVA eller om det är helt omöjligt. Mötet används även 

till att diskutera primärjourens förväntade arbete, som planerade narkosbad på 

brännskadeintensiven samt om operationer som troligen kommer att utföras under kvällen. 

 

Överrapporteringssamtalet avslutas ibland abrupt eftersom tiden är det som avgör när samtalet 

slutar. När den utmätta tiden är slut börjar anestesiläkarna resa sig och gå ut och ibland pratar 

de fortfarande om en patient. De går då ut för att ha gårond. De rör sig också ute i sjukhuset 

och kan stöta på patienter, anhöriga och annan sjukvårdspersonal, vilket medför att de troligen 



Kapitel 5 

 70

talar på ett lite annat sätt än bakom en stängd dörr. Samtalet fortsätter, men betingelserna för 

det ändras i och med utträdet ur rummet. Läkarna sitter inte längre tillsammans vända mot 

varandra utan går på en rad eller i mindre grupperingar. Det innebär att alla inte är 

samtalsdeltagare på samma sätt som i rummet.  

 

Mötet är uppbyggt kring ärendena, det vill säga kring patienterna i de olika sängarna. I detta 

kapitel kommer jag att diskutera samtalet i sin helhet diskuteras. Hur läkarna talar om 

patienterna i ärendena kommer att tas upp i nästa kapitel.  

 

Stilistiska skillnader mellan faser 

Hela överrapporteringsmötet har inte en enhetlig form. Det finns skillnad mellan formella 

uppgiftsorienterade faser och informella men ändå arbetsrelaterade faser under samtalets 

gång. Detta är en viktig tillgång hos samtalet. Om läkarna kan prata under stilistiskt mer 

avslappnade former ökar deras möjligheter att prata om patienten på fler sätt och på så sätt 

kunna tänka friare kring patienter (se vidare kapitel sex).  Samtalet är, som institutionella 

samtal ofta är, indelat i faser. I detta avsnitt ska jag kort beskriva faserna och hur samtalets 

olika faser påverkar hur deltagarna pratar om sitt arbete och de patienter de behandlar.   

 

Överrapporteringssamtalens huvudaktivitet (det som tillhör ”saken”) har tre delar, inledning, 

agendastyrt samtal och avslutning. Huvuddelen av samtalet består av ärendena, (se kap 5 för 

en mer ingående beskrivning). De inleds normalt sett med övergångsmarkörer 

(Sinclair&Coultard 1975) som ”jaa” eller med att ärendena börjar direkt genom att den som 

rapporterar säger ”på 100:1 har vi…”, eller säger patientens för och efternamn som ett sätt att 

få fokus på agendan och även inleda sin rapportering. Samma strategier används för att börja 

rapportera patienter även senare under samtalet. Det innebär att ärenden ofta saknar avslut, 

och ibland innebär det att även mötet avslutas abrupt.   

 

I många institutionella samtal fattar deltagarna beslut. I överrapporteringssamtalen fattas 

formellt sett inga beslut och om/när beslut om strategier fattas så sker det gradvis och implicit. 

Det finns inte vad Linell (1990) kallar för en kritisk vändpunkt, något som är vanligt i samtal 

mellan professionella och klienter och där ett beslut om åtgärder syns tydligt. Här fortsätter 

anestesiläkarna med en patient tills de börjar med nästa. Det beror troligen delvis på att 
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samma person rapporterar flera ärenden i rad. Det innebär att samma person fortsätter vara 

sanktionerad huvudtalare under flera agendapunkter i samtalet. I rapporten till jouren d.v.s. 

efter arbetsdagen med mer bemanning, rapporteras varje modul av en person men i rapporten 

från jouren rapporterar istället mellanjouren alla sängplatser, om inte primärjouren fört en 

patient till IVA.  

 

I de agendastyrda faserna av samtalet med en huvudtalare används mycket medicinska termer 

och även vad jag uppfattar som medicinsk slang och/eller medicinsk jargong. Det medicinska 

språkbruket är allra tydligast hos ST-läkare, men finns i vagare form även hos andra. Nedan 

exemplifieras det med en tur som är helt normal, kanske till och med mindre kompakt med 

hänseende på medicinskt språkbruk:  

 

5:1 ärende  2:0 (post-op patient) 

 

1 ST: Så jag tror ändå att hon är lite ((.)). Eller har i alla fall tidigare varit uttorkad. 

2 Men nu tryck-. Nu fick vi sätta henne upp, och nu börjar hon få lite jobbigt med 

3 andningen. Kråsig, så där. Nu tror jag att vi har gett henne ganska mycket vätska 

4 och det betyder att hon har fått 40 milligram furix precis. 

 

Patienten beskrivs på ett sätt som kräver viss kunskap, både om ord, som kråsig och furix, 

men även om relationen mellan behandling och tillstånd. Det är en realistisk beskrivning av 

en patient, menad att vara sanningsenlig. Det är information, men genom att tala om hur hon 

har svårt att andas så blir anestesiologisk empati och kommande arbetsuppgifter viktiga i vad 

patienten är. Detta är en beskrivning att agera på.  

 

 (Linell 1990) talar om de delar av samtalet som sker utanför sak, d.v.s. när samtalet inte 

handlar om ärendet, som försnack, mellansnack och eftersnack. Ordet snack används här just 

för att markera samtalsdelens mer informella natur. Överrapporteringssamtalen inleds ofta 

med försnack, och när alla agendapunkter (d.v.s. patienter) blivit genompratade så finns det 

ibland tid för eftersnack. Under varje agendapunkt kan samtalet lämna agendan och bli till 

mellansnack.  

 

På morgonen har anestesiläkarna hunnit med försnack innan morgonmötet börjar, så den lilla 

pausen från agendan som uppstår när läkarna på väg till andra avdelningar lämnar rummet blir 
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inte alltid så ”försnacks”- aktig. På eftermiddagen är det en tydligare försnacksfas innan alla 

är samlade. Deltagarna skämtar, pratar informellt och inte agendastyrt, de pratar om både 

privata saker och patienter. När de talar om patienter kan de dels tala om hur det gått med 

patienter avdelningen haft inlagda tidigare och dels kan de göra korta, informella 

sammanfattningar av tillståndet hos någon patient. Detta stämmer med vad 

kommunikationsvetarna (Mirivel&Tracy 2005) beskriver att de sett tre sorters prat före 

möten, det mer sociala småpratet (small talk) som stärker deltagarnas ansikten och förstärker 

relationerna och två mer arbetsinriktade sorters prat. De arbetsinriktade var dels förberedelse 

för uppgiften (meeting preparatory work) och shop talk, som är prat som berör personer, 

händelser och ämnen som har med arbetsplatsen att göra. 

 

Under dessa faser talar läkarna mer vardagligt språk. Då finns det drag av andra genrer i 

samtalet. Delvis påminner det om mer informella samtal, som kafferumssamtal, som här i en 

diskussion om en patient i eftersnacket ”jag hade aldrig på hundra år dratt in honom på 

operation”. 

 

Ämnet för utsagan är medicinskt eftersom det är ett utlåtande om en patient, men tonen är inte 

medicinsk, den är inte realistisk utan metaforisk. Här handlar det inte om läkarens arbete med 

patienten eller om hur patienten mår. Det är istället en emotionell kritik av en kirurgisk 

bedömning och behandling av en patient. Det handlar inte om anestesiologers handlingar, 

utan om upplevelsen av att vara anestesiolog och bemöta patienter efter kirurgers ingrepp.   

 

Jag har inte kunnat se någon tydlig skillnad i hur deltagarna talar om patienter i för- och 

eftersnack. I båda faserna har de mindre precist språkbruk och är mer tendentiösa i kritik av 

andra läkares behandling än de är under själva rapporten. En skillnad mellan hur de talar om 

patienter i för- och eftersnack är att ST-läkarna talar mer i försnacket (innan alla överläkarna 

kommit). En innehållsmässig skillnad mellan faserna för- och eftersnack verkar däremot vara 

att andra jobbrelaterade, administrativa samtalsämnen oftare kommer upp i slutet av samtalet, 

eller i försnacket mellan morgonmötet och överrapporteringen (som ju är efter den första 

agendan).  

 

Mellansnack under ärendet är analytiskt sett inte lika enkelt urskiljbart som de diskussioner 

som förs i slutet av ärenden, eftersom det är svårare att se vad som är en del av fallet vid 

enstaka turer. Det är även så att sidospår kan leda till att läkarna försöker öka sin förståelse för 
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patienten genom att ta till fler medel. Det betyder att gränserna mellan vad som är agendastyrt 

respektive bredvid ämnet ofta är svåra att dra för mig i min analys. Men denna glidning 

mellan ämnen i sak och utanför sak är inte bara en analytisk problematik, utan visar på en 

egenskap hos samtalet. När ämnen tangeras så får de möjlig relevans i situationen. Det 

innebär att när den striktare rapporteringen frångås så kan fler aspekter av situationen, eller 

patienten göras relevanta. Det är också en viktig möjlighet hos samtalet, en samskapande 

kommunikativ aspekt, som inte finns hos den skriftliga dokumentationen. Dessa glidningar 

möjliggör en vidgad förståelse för patienten, men även för hur deltagarna upplever sin 

arbetssituation, som exempelvis i berättelser om andra läkargrupper.   

 

Eftersom samtalet byggs upp av ärenden finns det i slutet av varje ärende en möjlighet att det 

blir diskussion. Själva ärendet kan också leda till skämtande, kommentarer eller diskussioner 

som kanske ligger lite vid sidan av vården. Flera skeenden påverkar huruvida en situation 

leder till mellansnack eller ej under varje agendapunkt. När agendan frångåtts återupptas den 

av att rapportören återgår till rapporten om patienten, eller påbörjar rapporten av nästa. Jag ser 

det som att agendan destabiliseras och det blir mellansnack delvis därför att det händer något 

i samtalet. Den som rapporterar kan hejda sig själv eller så kan någon annan avbryta 

rapporteringen. Det är ofta en kommentar, en berättelse eller ett skämt som blir ett tillfälligt 

avbrott i rapporten. Men när det händer blir det samtalsmässigt lättare för alla att delta, det 

öppnar för fler talare. Därför finns det också passager med diskussioner som sträcker sig över 

flera turer (ibland flera minuter i tid) som ligger lite vid sidan om rapporteringen. Ibland är 

det passager som har ett tydligt medicinskt fokus, som diskussioner om huruvida en patients 

symptom påminner om symptom de sett hos någon viss patient de tidigare vårdat. Men det 

förekommer även långa diskussioner om ämnen som tangerar patienten, men som absolut inte 

är rapportering. Den sortens passager kan exemplifieras med diskussioner om 

sjukhusadministration, egna privata erfarenheter av en situation lik den aktuella, eller skämt 

om avföring eller uppkastningar som sträcker sig över flera turer. Med en formell struktur blir 

innehållet i överrapporteringen närmare den information som finns i journaler. När agendan i 

sin striktaste form frångås så deltar fler läkare och patienter (och arbetsuppgifter) blir mer 

förhandlingsbara. 

 

Samtalet har ibland en avslutande diskussionsfas, där deltagarna efter att de avhandlat sina 

ärenden talar friare. Ämnena är ändå anestesiologiska som administrativa frågor, tidigare 
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patienteter eller anestesiologiska anekdoter. Ibland avslutas mötet med att deltagarna i slutet 

av det sista ärendet reser sig och går under det att de fortfarande talar om patienten.   

 

Roller i samtalet 
Överrapporteringssamtalet sker mellan anestesiläkare. Det påverkar hur samtalet ser ut och 

vilket arbete läkarna gör tillsammans. Vissa delar av anestesiläkarskapet kommer i fokus, 

medan andra är mindre relevanta. Det har i sin tur bäring på vad samtalet kan åstadkomma.  

 

Samtalet påverkas av rollförväntan, både samtalsspecifika förväntningar och förväntningar 

från yrkesrollen. Överrapporteringssamtalet är ett intraprofessionellt sammanhang.  Alla 

deltagare gör ”att vara anestesiläkare” och av den orsaken är rollprestationen som 

anestesiläkare i relation till patienter inte i fokus. Bland anestesiläkare spelar istället 

inomgruppsliga rollförväntningar in, som vem som är mest senior eller vem som har personlig 

erfarenhet av patienten. Därför är den interna statusskillnaden mellan läkare mer aktuell för 

hur samtalet förs än relationen läkare-patient.  

 

Men även inom gruppen anestesiläkare finns rollskillnader. I samtalet finns verksamhetsrollen 

som rapportör, alltså den person som har huvudansvar för att ärendet rapporteras. Den som 

rapporterar har förstahandsrätt att tala under ärendet, men övriga deltagare har hela tiden rätt 

att ställa frågor. Samtalet påverkas även av skillnader i anestesiläkares yrkesroller inom 

organisationen: av vem som är chef på en avdelning, vem som är handledare till någon samt 

av skillnader mellan de tre grupperna ST-läkare (dvs. läkare som går specialistutbildningen), 

färdiga specialister och överläkare. Den medicinska hierarkins roll i samtalet förstärks 

troligen av att de formella statusskillnaderna baserar sig på klinisk erfarenhet. Lång erfarenhet 

i yrkesrollen och av fler fall ger läkare rätt att tala mer (jmf Atkinson, 1995). 

 

Alla differentieringar i roller syns inte i mitt samtalsmaterial. Jag har inte sett någon 

övergripande skillnad mellan specialister och överläkare28. Den tydligaste skillnaden i 

samtalsstil som finns mellan olika sociala roller är att ST-läkare pratar mindre än de mer 

seniora läkarna. De tar upp mindre talutrymme när de inte rapporterar än de andra och de 

avbryter sällan de andras rapporter. ST-läkarna ställer liksom de andra läkarna frågor om de 

                                                 
28 Det är förstås skillnad mellan olika personer, och svårt att säga vad som beror av position. 
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undrar över något som är direkt fallrelaterat, men de ställer färre frågor. De brukar inte heller 

berätta svarshistorier när någon annan rapporterar. Jag har inte kunnat se att ST-läkare oftare 

blir avbrutna med frågor när de rapporterar än andra. Men något som ibland händer för ST-

läkare, men inte för andra, är att den överläkare de arbetat med bidrar till eller t.o.m. tar över 

delar av rapporten så att de blir huvudtalare under hela eller en del av ärendet. ST-läkarna tar 

upp mindre talutrymme än de mer seniora läkarna, de berättar färre historier, kommenterar 

mindre än de andra läkarna, och det finns också en skillnad i vad de berättar. ST-läkare talar 

mer utifrån fallet och det näraliggande arbetet. Det är inte en absolut skillnad eftersom olika 

personers rapportstil syns även i själva fallrapporten. Det finns därför ST-läkare som berättar 

fallhistorier friare, mer som berättelser om händelser än som medicinska förlopp.  

 

Som jag förstår det uppskattar alla kollegor när fallrapporten utformas för att locka fram 

skratt, en del håller sig striktare till genren och andra skämtar mer. Här berättar exempelvis en 

ST-läkare på ett skämtsamt vis om problemet med att sticka en överviktig person: ”så jag tog 

upp henne hit och kör enligt PM och den högra perifera nål vi har som funkar ganska bra jag 

har försökt sticka henne fyra gånger på vänsterarmen men damen är välisolerad om vi så säger 

jag stack rätt mycket på vinst och förlust” Genom att hon betonar ”välisolerad” och själv 

småskrattar lite när hon säger ” jag stack rätt mycket på vinst och förlust” lockar hon sin 

publik att småskratta. Det är en berättelse om ett medicinskt förlopp som i andra motsvarande 

sammanhang hade kunnat uttryckas (och ofta uttrycks) som ”hon var svårstucken”. Det 

fylligare och humoristiska berättandet tjänar till att stärka lagandan är något som 

omvårdnadsforskarna Ruth Dean och Joanne Major lyft fram i en liknande miljö. Humor gör 

det möjligt att diskutera känsliga och svåra ämnen som annars skulle kunna leda till konflikter 

inom gruppen och ger en emotionell flexibilitet som gör arbetet med patienter enklare 

(Dean&Major 2008).  

 

Mer seniora anestesiologer förhåller sig friare till agendan, både som rapportörer och som 

lyssnande deltagare. De kan berätta anekdoter eller ge kommentarer och till och med berätta 

svarshistorier som bara perifert tangerar fallet (jfr. Hughes & Griffiths, 1996). Det kan ibland 

bli längre utläggningar, men jag har valt att exemplifiera fenomenet med ett kort sidospår med 

bara en tur. En överläkare har berättat att han utifrån födelseår på patienten förväntat sig ett 

barn men det var en ung vuxen och en annan överläkare säger då ”Det är första tecknet på 

ålder det, det andra tecknet på att man börjar bli gammal det är att man tycker att poliserna 

börjar se så jävla unga ut”. Skämtet baserar sig på erfarenheter utanför sjukhusmiljön, det är 
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inte ett skämt om läkarrollen. Den sortens humoristiska kommentar ger inte ST-läkare, trots 

att de också skulle ha kunnat använda motsvarande skämtklichéer. Jag ser det som ett 

exempel på en kategori skämt där människor anspelar på delar av sin vardag med antagandet 

att andra har motsvarande erfarenheter. Det är ett slags skämtande som är tänkt att förena 

människor genom att visa på liknande erfarenheter eller svårigheter29. I skämt om ålder 

innefattas främst den egna kohorten, så ST-läkarna hade kunnat skämta om exempelvis 

småbarnslivet, men det gör de inte30. 

 

 Informalitet i samtal mellan lekman och expert brukar förknippas med lekmannen, medan 

den professionella brukar ha en mer formell ton (Linell 2009). Det är intressant att 

informalitet i detta samtal mellan experter är något som används av den med längst erfarenhet. 

Jag tror att det har att göra med identitet, framför allt hur säker deltagarna är i rollen som 

anestesiolog. I ena änden av spektrat finns ST-läkare som kanske känner att de är 

anestesiläkare när de gör läkaraktiviteter på läkarsätt. I andra änden av spektrat finns 

överläkare som frångår läkarrollen och är mer informella i en relativt formell situation, kanske 

de identifierar sig starkare med rollen och är läkare oavsett vad de gör. Nya i yrket är med 

ganska hög sannolikhet mer beroende av normer från sin utbildning för sin version av 

yrkesrollen. Erickson (1999) beskriver den sortens språkligt synliga rollidentifikation ur ett 

processperspektiv. Förmågan att förhålla sig fritt till fallpresentationen och hellre diskutera än 

presentera fallet är något som nyutexaminerade läkare får övning i genom interaktion. De 

anestesiologiska ST-läkarna kanske fortfarande håller på att lära sig att diskutera fallet, istället 

för att presentera det.  

 

Samtalet är inte så formellt, det är inte organiserat som en föreläsning genom att en person 

står framför de andra, utan alla sitter runt ett bord. Det är inte heller främlingar som möts. I 

flertalet samtal är deltagarna välkända för varandra, de presenterade sig exempelvis inte för 

varandra vid något tillfälle. De är alla mer eller mindre bekanta med varandra, de är ganska 

närstående kollegor i en arbetsinriktad och relativt inofficiell rapportsituation. De pratar med 

arbetskamrater som jobbar på samma sjukhus. Det gör att läkarna delar många referenser och 

att lokala praktiker är förankrade. Att det är ett intraprofesionellt möte påverkar de 
                                                 
29 Skämten förutsätter ofta ganska mycket om andras liv, exempelvis är de ofta 
heteronormativa. 
30 Kommentaren sägs med livsvärldens röst, snarare än medicinens. Mishler använder 
begreppen för att skilja på olika partier i läkar-patient samtal, men här blir det mer läkarnas 
egen livsvärld (Mishler, 1984). 
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innehållsliga förutsättningarna för samtalet. Det är enklare och mer accepterat att visa 

osäkerhet inför andra läkare än gentemot patienter som överlåter sina kroppar i läkarnas vård. 

Det är också rimligen lättare att berätta om anestesiologers vedermödor för andra 

anestesiologer än för kirurger, som ofta är motparter i konflikter, eller för anestesisköterskor 

som de är överordnade till. I ett sammanhang där alla är anestesiologer så representerar var 

och en inte yrket, utan sig själv som en i gruppen. Det medför också att de delar en 

personkännedom och lättare kan skämta så som att nämna ett kirurgnamn om en operation 

verkat väl (improviserat) extensiv. Dessa informella markörer närmar samtalet till ett 

informellt jobbsamtal, vilket även det medför att den striktare strukturen öppnas upp. 

Eftersom fallet fortfarande pågår kan det finnas fördelar med att det är ett informellt samtal, 

eftersom det gör det lättare att tala om patienten på friare sätt.  

 

Känslor inför vården och patienten 

Under mitt fältarbete betonade flera läkare att en viktig funktion hos överrapporterings-

samtalen var att planera jourarbetet. Man vill förbereda så att beslut om liv och död inte skulle 

behöva fattas på jourtid, eftersom arbetet då har andra villkor än på dagtid. På jourtid finns 

sällan andra anestesiläkare att vända sig till och diskutera patienten med. 

Överrapporteringssamtalet handlar därför delvis om socialt beslutsstöd, om att gemensamt 

kunna förbereda arbetet och fatta insatta, genomtänkta beslut. Detta har även en annan, mer 

emotionell aspekt. Samtalet ger en möjlighet att diskutera tänkbara utfall för att inte bli 

emotionellt överrumplad av en kritisk situation. Neuroforskarna Bechara et al (1997) menar 

att människor börjar agera utifrån emotionella erfarenheter av risk innan de kunnat artikulera 

hur risken ser ut. (Bechara m. fl. 1997) . Genom att diskutera fallen kan läkarna förbereda sig 

och utöka sitt intellektuella handlingsutrymme.  

 

Under överrapporteringen talar läkarna om patienterna på ett annat sätt än de gör ute på 

avdelningen. Samtalet påverkas av att överrapporteringsmötet är en intern sammankomst för 

läkare och en fristad från hänsyn till patientens ansikte något som påverkar vad som är möjligt 

att säga. När läkarna talar om patientens sjukdom (se kapitel 8) så gör de det i första hand 

med medicinska termer. De diskuterar patienterna som medicinska fall; de talar om 

sannolikheten för att en patient ska reagera på behandling och hur långt man ska vara beredd 

att gå för att rädda en patient. Under rapporteringen ger anestesiläkarna emellertid ibland 
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delvis ovidkommande information. Det kan vara detaljer som kanske inte är relevanta för 

vården just nu och kan handla om de olyckor som patienter råkat ut för eller om olika 

sjukdomar de har. Detta kan exemplifieras med att läkarna berättar om att ett syskon till en 

trafikskadad patient dragit ut patienten ur den brinnande bilen. Men även om denna 

information saknar medicinsk relevans, så ger det en emotionell klangbotten till fallet. 

Anestesiläkarna kan även tala om patientens sociala förhållanden, som om personens anhöriga 

befinner sig utomlands eller på andra sjukhus. Anestesiläkarna berättar även om patientens 

anhöriga uttryckt oro eller önskemål för patientens räkning, eller om till synes triviala ämnen, 

som om det verkligen var lämpligt att en patient fick kalops. De berättar även om sociala 

faktorer som påverkar behandlingen, som att en manlig patient velat vänta med en 

neurologisk behandling till dess att hans barn blivit fött. Den information har inte alltid 

medicinsk relevans, men den levandegör patienten som människa och därmed uppgiften att 

vårda och hjälpa tillbaka till livet.  

 

Anestesiläkarna är ofta mer öppet känslosamma under avrapporteringen än de är ute på 

avdelningarna. Också det är något som möjliggörs av att patienterna inte hör vad de säger. 

Anestesiläkarnas känslosamhet när de talar om patienten yttrar sig på olika sätt: som 

sorgesam medkänsla, ilska eller frustration. Om läkarna skulle uttrycka dessa känslor inför 

patienten kunde det påverka vården menligt. I överrapporteringssamtalen uttrycks de såsom 

beklaganden över att en olycka hade behövt ske, men de kan också formuleras som mer 

drastiska skämt. Anestesiläkarna uttrycker till exempel att de är arga och frustrerade över att 

återfå en patient med stora rökrelaterade lungproblem och som under veckorna som gått sedan 

hon senast låg i respirator setts med en cigarett. Ibland använde anestesiläkarna en ganska rå 

jargong. De talar exempelvis om enkel biljett, d.v.s. att de lämnar över patienterna till deras 

respektive ordinarie avdelningar för att patienten inte anses ha möjligheter att förbättras. De 

skrattar högt åt en patient som försäkrat att han inte tagit några droger när hans tillstånd tycks 

bero på narkotikakonsumtion. Robert Zussman beskriver samma slags skämt i sin studie av 

personalen på en intensivvårdsavdelning, de skämtar om vissa patienter som exempelvis 

uttrycka misstro inför utsagor om avslutat missbruk (Zussman 1992). Jag betraktar sådana 

råare skämt som en emotionell rutin som upprätthåller en distans till patienterna. Skämten är 

inte uttryck för okänslighet, utan är ett sätt att orka göra sitt jobb. Läkarna riskerar i sitt arbete 

att få se nedslående exempel på hur lite människor bryr sig om sin egen eller andras säkerhet 

och hälsa. För att patienterna, de drabbade, ska fortsätta att vara undantagsmänniskor kan det 

vara angeläget att tala om dem, på detta drastiska sätt. Skämtandet stärker solidariteten och 
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kanske indirekt även professionen. Det är en tolkning som stämmer överens med tidigare 

studier av humor i medicinsk praktik Gemenskapen, till vilken skämten bidrar, ger styrka i det 

tunga arbetet med människor som är svårt sjuka. 

 

Men även människor som inte är destruktiva väcker känslor. Anestesiläkares vardag är full av 

sådant som för de flesta människor är stora livshändelser, som stora operationer, trafikolyckor 

och svåra sjukdomar. För människorna som drabbas är det så stora händelser att deras liv kan 

kännas avbrutna. Denna erfarenhet har förtjänstfullt beskrivits av exempelvis (Frank 1995; 

Robillard 1999). För läkarna kan det vara sorgligt med en vardag där människors ödelagda 

framtidsdrömmar nästan är slentrian. Det kan även komma för nära dem som privatpersoner. 

Då kan det vara lätt att tappa ork och tro, eftersom det finns ett stort emotionellt problem med 

att se sådana händelser som vardagliga. Det gäller också risken att även anestesiläkarna och 

deras anhöriga, likt de människor som är patienter, skulle kunna drabbas av samma sak.  En 

anestesiläkare berättade att han i perioder var jätteorolig för sina barn, eftersom han i arbetet 

såg allt som kunde gå fel och hur fel det kunde gå.  

 

Av dessa olika skäl är det viktigt att sjukdomarna inte blir vardagligt näraliggande för 

personalen som privatpersoner, utan att de distanserar sig från patienterna. Den enda gången 

jag hört människor referera till sig själva och sina anhöriga i den handgripliga vården av sjuka 

är under den ganska ofarliga operation som skulle ta bort en sten ur en flickas näsa. Då 

berättade flera människor ur arbetslaget om saker som de själva som barn eller deras egna 

barn pillat in i sina näsor, som en playmobilgubbes cowboyhatt. Det var ingen slump att just 

den händelsen fick människor att berätta om sig själva. Dels har de som privatpersoner 

troligen inte erfarenheter av allt de möter i läkarrollen och dels vill de inte förhålla sorgliga 

fall till sig själva. Genom att skilja allvarliga olyckor och sjukdomar från den egna privata 

vardagen får läkarna möjlighet att upprätthålla trygghet, eftersom de skapar ett avstånd mellan 

yrkesrollen och privatpersonen. Avståndet är viktigt för att orka fortsätta möta utsatta 

människor. På så sätt är det grundläggande för ett empatiskt bemötande att kunna upprätthålla 

gränsen mellan arbetssituation och privatliv. Om alla sjukdomar och allvarliga tillstånd 

förhölls till den egna personen och de egna anhöriga som möjliga scenarion för framtiden 

skulle den emotionella kraften gå åt till det egna jaget.   
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Diskussion: Samtalsrutiner för patientens framtid 

I ett yrkesutövande ingår många olika rutiniserade praktiker, fysiska arbetsuppgifter med 

lokala procedurer, som sätt att göra något. Det gäller även samtal, där normerande drag avgör 

vad som bedöms som relevant och intressant att berätta. Ofta har de här samtalsämnena att 

göra med de lokala målen. Jag tar för givet att anestesiologers överrapporteringar ser 

annorlunda ut än röntgenläkares. Men det har även att göra med vilka människor som finns i 

miljön och hur deltagarna börjar prata, alla anestesiläkare på alla sjukhus pratar inte likadant. 

Det gäller troligen i högre grad för ”snacket” i samtalet än det som är agendastyrt, eftersom 

det senare har en tydligare koppling till medicinska behandlingsmål. En av läkarna berättade 

under mitt fältarbete att anestesiologerna vid sjukhuset tidigare haft en praktik där de 

bevarande det egna ansiktet. Läkarna berättade inte för varandra om sina misstag, eftersom 

ingen annan gjorde det, och sådana erkännanden inte heller blev bra bemötta. Det hade 

förändrats, dels för att några personer flyttat och dels därför att läkarna sedan strävat efter att 

skapa ett samtal som stärkte miljön, som var stödjande och där man hade större möjligheter 

att lära av varandras misstag.  

 

Ytterligare en aspekt av att tala om det som händer i arbetet med patienterna är att själva 

stressen kan minska med kollegors stöd. Känslan är en möjlighet och en begränsning, men 

genom att försöka artikulera den så blir möjligheterna annorlunda än med en oartikulerad 

känsla. Utan stress blir det lättare att förstå patienten i den aktuella situationen. Det gör att 

agerandet i förhållande till patienten kan bli mer genomtänkt än det skulle bli om inget samtal 

fördes. Samtalet har en tidsmässig viktig funktion. Det är post-faktum beskrivningar av det 

som hänt under arbetspasset, och kan på så sätt fungera som debriefing. Men det handlar om 

det arbete som ska påbörjas och har på så sätt även en förberedande funktion. Den tvåsidiga 

riktningen från nuet gör att det emotionella uttrycket som möjliggörs av mötet kan vara en 

balanserande faktor som ökar förståelsen.  Det är som en hävstång där upplevelsen påverkar 

både framtid och det förflutna. Samtalet i sin helhet, särskilt de delar av samtalen som inte är 

ärenden innebär i hög grad en professionell framtidsinriktning. Utvecklandet av läkarrollen är 

inte lika möjlig att elaborera i skriven text som i talad interaktion, och därför är möjligheten 

att tala med kollegor inom samma specialitet värdefull. Genom att tala om patienter, 

arbetsuppgifter och så gör läkarna anestesiläkarskap.   
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Det är som om det fanns spärrar som måste överträdas för att samtalet ska gå in i en ny fas. I 

detta kapitel behandlade sådana spärrar i förhållande till agendan, hur den styrda delen av ett 

samtal påbörjas eller när den avslutas.  I nästa kapitel beskrivs hur läkarna talar under 

ärendena och genom sitt sätt att prata (om)skapar patienten och dess framtid. Då överträds 

formspärren inom ärendet när en kommunikativ handling, som ett skämt, som öppnar upp 

strukturen och gör att en rapport övergår i en diskussion. 
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Det har kapitlet handlar om strukturen för hur enskilda ärenden presenteras och hur 

formerna för presentationen påverkar representationen av patienten. En person blir ett 

ärende som möjliggör planer för vården .  

 

6. Ärendet och dess struktur  

Kapitlet heter ”Ärendet och dess struktur” därför att det undersöker samtalets huvudsakliga 

beståndsdelar när läkarna talar om enskilda patienter (ärenden). Strukturen för hur de talar om 

patienten är viktig för vad patienten kan komma att vara och på så sätt är formen en del av det 

framtidsarbete som läkarna gör med patienterna i samtalet. Varje instans av en traderad form 

är en övervägning mellan att förhålla sig till det förväntade och att avvika från det. Detta 

gäller även överrapporteringarna, som är uppbyggda kring ärenden, redovisningar av 

tillståndet hos patienter. 

   

Ärendet är en punkt på dagordningen, agendan. Det är en kommunikativ arbetsuppgift, vars 

främsta funktion är att förbereda åtgärder utanför rummet.  Begreppet ärende liknar det 

medicinska fallbegreppet, men de behöver inte sammanfalla helt. Patienten som vårdas är ett 

fall i både bemärkelsen ett fall av, det vill säga en instans av en sjukdom, och ett vårdfall. 

Patienten är ett fall även utanför rummet, men är bara ett ärende som en del i samtalsagendan. 

Samma medicinska fall kan följaktligen bli flera ärenden under en samtalsserie.  

 

 Ärendet byggs upp av två delar. I fallrapporten beskriver och berättar en person om fallet 

(andra kan göra få och korta inlägg). I falldiskussionen diskuterar flera läkare patienten. Alla 

ärenden leder inte till falldiskussion, utan vissa ärenden presenteras bara med en fallrapport. 

 

Ärendet förhåller sig till fallrapporten31 som genre. Det är en genre som funnits i liknande 

form i flera hundra år, även om utveckling en inte alltid följt en klar linje (Hurwitz 2006). 

                                                 
31 I litteraturen finns både begreppet fallrapport (case-report) och fallpresentation (case-
presentation), jag har valt att genomgående använda begreppet fallrapport för att vara 
konsekvent. Det valet har jag gjort därför att rapport bättre än presentation speglar aktiviteten 
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Kring fallpresentationen det finns tydliga riktlinjer, så till exempel får studenter som följer 

läkarutbildningen undervisning i att lära sig presentera ärenden. Tidigare forskning har till 

stor del fokuserat på rapporten (Charon 1992; Flood&Soricelli 1992; Monroe m. fl. 1992; 

Hurwitz 2006)och inte på ärendet som helhet. Det medför att diskussionen har varit 

understuderad. Jag vill visa att en undersökning av hela ärendet visar på fler aspekter i det 

talade patientarbetet än vad studier av enbart fallrapporten kan göra. Fallrapport och 

diskussion om fall har nämligen ganska olika egenskaper.  

 

Medicinska fallrapporter som genre 

Den medicinska fallrapporten har en jämförelsevis förutsägbar struktur medan 

falldiskussionen i låg grad är formstyrd. Den tidigare, i första hand litteraturvetenskapliga 

forskningens fokus på rapporten får konsekvenser för hur man ser på patienten eftersom den 

inte visar på hela representationen, utan bara på en utvald del av den. Tidigare forskning har 

dessutom främst utgått från formella rapporter med en mer entydig skriftnära rapportstruktur, 

medan mitt material består av ganska informellt framlagda ärenden. Sammantaget är jag inte 

skeptisk vare sig mot resultat eller mot analys från tidigare forskning, men dess urval innebär 

att resultaten framstår som mer entydiga än vad jag kan visa med mitt material.  

 

Överrapporteringssamtalen om ärenden är en styrd och till stor del förutsägbar situation. Det 

finns flera lager av förväntningar på samtalet. Det finns samtalsmässiga förväntningar: att dra 

fall och diskutera dem är särskilda sätt att prata som är knutet till att samtalet ska fylla en 

medicinsk funktion. Det betyder att ärendet som form begränsar vad som är möjligt att säga. 

Men formen är ändå inte som en likartad gjutform som talet om patienterna stöps i.  

 

Jag använder merparten av kapitlet till att åskådliggöra de formmässiga olikheterna mellan 

rapportdelen och diskussionen. Därefter försöker jag diskutera vad skillnaden betyder och vad 

formen får för konsekvenser. Skillnaden mellan strukturdriven monolog (fallrapporten) som 

inriktas mot och ofta stöds av en skriven text och mer improviserat flerpartssamtal 

(falldiskussioner) framträder tydligare än det gjort i tidigare forskning. Därför anas även en 

skillnad mellan vad olika kommunikationsstrukturer möjliggör för slags samtal om patienten. 

Jag kommer att argumentera för att ärendets båda delar, samtalets informalitet och dess 
                                                                                                                                                         
trots att vissa aspekter av aktiviteten då går förlorade eftersom de blir tydligare med ordlek 
kring att presentera, re-presentera osv. (se Hunter, 1991).  
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framtidsinriktning öppnar upp för en mer mångtydig patient. Det kommer jag göra genom att 

diskutera frågande, trovärdighet och anpassade poänger.    

Fallrapport som form 

För att kunna diskutera de särskilda förutsättningarna för ärendet på IVA vill jag kort 

presentera hur andra har diskuterat en del av ärendet, fallrapporten. Fallrapporten är en 

väletablerad genre och har en stabil form och specifika mål, nämligen att identifiera 

patientens sjukdom och att göra en plan för vård. Fallrapporten kan betraktas som en 

diskursiv behandling av patient, en orientering mot en form eller ett sätt att lösa problem. 

Genom behandling i samtalet möjliggörs medicinsk vård. Medicinsociologen Paul Atkinson 

(1995) beskriver en diskursiv behandling (min term) av fallet som en förvandling till en 

sjukdomskarriär, där det kan återstå olösta problem, men där detaljerna är sammansatta till en 

helhet. Enligt Atkinson är en bra fallpresentation tillräckligt händelserik för att låta lyssnaren 

forma sig en egen bild, men inte onödigt lång, utan bara med relevant information. Den ska ha 

en kronologi, men innehållet ska framför allt tematiseras och skapa ett sjukdomsförlopp 

(Atkinson 1995). Förvandlingen finns även beskrivet med fokus på det medicinska språket. 

Medicinaren W.J. Donnelly (1997) beskriver förvandlingen från ett fall till en fallrapport som 

en omvandling från en ”disorderd experience into a narrative of disordered biology”. Han 

menar att en del av den förvandlingen är språkliga ’sjukdomar’ (’Language Maladies’), som 

sker genom garderande och modifierande uttryck (’hedges’), användningen av passiv röst och 

genom att utesluta vad sjukdomen betyder för patienten. Han menar att det medför att 

personen blir biologi, problemet blir biomedicinskt och att patientens beskrivning värderas 

lägre än läkares testvärden. (Donnelly 1997)  

 

Kommunikationsforskaren Dennis Cali och läkaren Carlos Estrada (1999) beskriver 

fallrapporten som generisk både som situation och i sin form. Situationen utmärks av att 

fallpresentationen sker inför en publik av kollegor, och om informationen är otillräcklig så 

leder det till sokratiska frågor. Även innehållet och formen följer ett visst mönster. De menar 

att ett viktigt element hos fallrapporteringen är den ger ett linjärt resonemang (Cali&Estrada 

1999) Något som bidrar till att skapa en slutledning är att fallpresentationen har en särskild 

ordning. Medicinarna Ahmed Bayoumi och Peter Kopplin (2004) beskriver en progression 

som börjar med identifierande information, närmare bestämt vem patienten är. Därefter följer 

information om patientens huvudsakliga medicinska problem eller varför patienten sökt vård. 

Sen följer den aktuella sjukdomens historik, därefter den medicinska historien, medicinering, 
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patientens sociala historia och patientens familjehistoria och sist kommer en överblick 

(’review’) över de kroppsliga systemen (Bayoumi&Kopplin 2004). Rapporterna på IVA är 

inte alltid så tydligt sekventierade. Alla delar av rapporten finns inte med och ibland kan 

fragment dyka upp i förtid.  Det beror troligen delvis på att det är en relativt informell rapport 

men även att de kroppsliga systemen är huvudfokus för vården på intensivvårdsavdelningen. 

Patientens sociala historia beskrivs normalt sett bara om den har direkt relevans för tillståndet 

eller för vården. Patientens familjehistoria omnämns bara i ett av fallen i materialet och då 

talar de inte om patienten och patientens möjliga ärftliga problem. Istället gällde det att 

förbereda läkarna som börjar arbeta på den dåliga relationen mellan de vakande anhöriga så 

att den medicinska informationen når alla parter.   

 

Överrapporteringarna på IVA 

Rapportfasen 

Varje ärende måste innehålla en rapportdel. Den är olika elaborerad beroende på hur 

välbekant patienten är för läkarna och hur patientens utveckling sett ut. Ett av de kortaste 

ärendena i materialet såg ut som i 6:1. Ö1 markerar att patienten ska rapporteras genom att 

avsluta den tidigare patienten och efterfråga information om den aktuella.  

 

6:1 ärende 10:3 

  

Ö1 så är det ((Efternamn)) 

A1 han har varit det minsta problemet idag 

 han var som 

 

Detta är ärendet i sin helhet, och nästa tur (ej visad här) är inledningen på nästa patient. Det 

finns tre stycken så extremt korta ärenden. De andra innehåller lika lite information, men bara 

detta innehåller en explicit referens till de övriga ärendena. Det är intressant som minimal 

rapport eftersom ”han har varit det minsta problemet idag” markerar att patienterna under 

rapporteringen delar på tiden och relevansen. De andra patienterna är viktigare att veta mer 

om för samtalsdeltagarna och de rapporteras därmed om i första hand. Vanligtvis innehåller 

rapporten mer information som ofta presenteras i en listliknande struktur, antingen som en 
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uppräkning av patientens status med avseende på olika delar av kroppen och de tekniska 

system som hjälper kroppen att fungera eller på de senaste kroppsliga händelserna. 

 

Det finns minimikrav på vad som ska förmedlas i ett ärende. Alla måste förstå vilken patient 

rapporten gäller. Likaså måste de som inleder sitt arbetspass få del av den relevanta 

information de saknar. Det gäller i första hand medicinsk information, men även vad som 

sagts till anhöriga och vilka diskussioner som hållits med andra läkare om patienten. För att 

avgöra vad som ska sägas är det viktigt att veta om alla deltagare känner till patienten eller 

inte och när de mött patienten. En patient som alla närvarande arbetat med under den gångna 

veckan kräver inte lika noggrann historia som en patient som är helt ny för någon. Skillnader i 

åhörarnas informationsbehov påverkar därmed fallrapportens fokus. När det gäller välkända 

patienter är det den senaste utvecklingen som rapporteras. Om den som föredrar ärendet inte 

vet om de andra känner till patienten är det något som personen frågar efter ”känner ni 

((Efternamn))”. Den enskilda patientens rapporttid står också i förhållande till hur lång total 

rapporttid som återstår. Den tiden beror både på mötets totala kvarvarande tid, och hur 

komplexa de andra patienterna är. Det spelar också stor roll vilken fortsatt arbetsinsats 

patienten kräver. En patient som ska vidare till annan avdelning utan fler insatser rapporteras 

inte lika utförligt som en patient som kommer att kräva arbetsinsatser under det kommande 

arbetspasset. 

 

Rapporten på IVA är ganska informell och det påverkar strukturen på samtalet. Den har ändå 

en monologisk struktur med en huvudtalare som inledningsvis rapporterar med endast 

samtalsstöd från andra. Enligt min tolkning av strukturen har varje ärende en tydlig början. 

Det tidigare ärendet har oftast avslutats med en markering i samtalet att det är slut. Det kan 

vara en paus, ett ”ja” från åhörarna eller att den som rapporterar gjort en formell avslutning 

som exempelvis ”det var det”. Ibland inleder rapportören efterföljande ärende innan någon 

avslutning förekommit, genom att påbörja nästa ärende mer abrupt, exempelvis ”((Patientens 

namn)) är en kvinna som”, eller ”på 200:1 har vi ((Patientens namn))”. Det normala är att den 

tidigare diskussionen då avstannar, men vid något tillfälle har fallrapporten fått börja om 

därför att de andra samtalsdeltagarna fortsatt prata.  

 

Nedan kommer ett ärende i sin helhet. Ärendet är inte på något sätt anmärkningsvärt, även om 

det är tydligt att det inte är ett särskilt engagerande ärende. Det syns genom att ärendet är 

förhållandevis kort och ganska rakt rapporterat. Det förekommer få utsvävningar i form av 
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skämt eller dramatiseringar under rapporten. Ärendet handlar om en person som opererats. 

Patienten betraktas som okomplicerad, där den enda möjliga avvikelsen är att hon haft ont.  

 

6:2 ärende7:1 

 

1 A1 100:1 ligger en flicka som jag inte ens lärde mig namnet på, för hon kom 

2 alldeles precis. Hon är född –88. Och hon är för övrigt frisk men har en 

3 idiopatisk skolios32, som nu har opererats med en främre lösning och fusion på 

4 TH11 till L333 

5 A2 ett noll ett, frisk. Förlåt främre? 

6 A1 mm.  

7 A2  Mm, så. 

8 A1  Det ser ut att vara komplikationsfri kirurgi, det hade gått bra sa de. Hon har fått 

9 intratikalt morfin34, hon har blött 800 ml. Så det var inte särskilt mycket, heller. 

10 A1 Mådde bra när vi var inne första svängen och kändes alldeles smärtfri. Och såg  

11 ut att vara välkompenserad i vätskor och så också. 

12A1 Nu hade hon fått plötsligen jätteont, och hade svårt att andas. Men jag tror bara 

13 hon ligger efter på vätska, eller på smärtstillande. Så att, vi börjar med det i alla 

14 fall 

15 X mm 

16 A1 Så hoppas vi att det blir bättre har ett drän vänster thorax 

17 A2 När kom hon? Precis nu? 

18 A1 Hon kom nu, för en kvart sen. 

19 A2 Hon fick inte epikala till slutet, eller?   

20 A1 Ja 

21A2 I god tid eller 

22A1 Nej, på slutet 

23A1 ((ja kanske)) 

24 Så att det tar nog en stund innan det har kommit ikapp 

25 A2 mm 

26A1 PCA pumpen 35är kopplad och ordinerad, så den kan hon börja använda  

                                                 
32 Idiopatisk skolios betyder att det ej är känt varför ryggraden är krökt.  
33 TH11 och L3 är namn på kotor i den nedre delen av ryggraden.   
34 Hon har fått morfinet in i ryggmärgsvätskan. 
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27 när hon känner för det, men hon är inte riktigt så vaken än 

28 A2 Nej 

29 A1 Så är det, så att det är ingen stor sak. Men 102… 

  

A1 berättar om operationen och den komplikation som tillstött: patienten har fått väldigt ont, 

men troligen betyder det inte någonting särskilt. I rapporten framgår hennes status som en 

okomplicerad patient; ”det är ingen stor sak”. Ibland kan en rapport vara helt utan avbrott. 

Rapporten av denna patient är visserligen uppbruten av frågor som knyter an direkt till fallet, 

men det är ändå en ganska direkt rapport där patientens läge beskrivs. De flesta rapporterna i 

materialet är mer uppbrutna av sidospår än denna.  Jag har valt den därför att den visar på 

några aspekter av rapporterandet som jag ska lyfta fram senare i kapitlet, som handlar om 

rapporterande som ett sätt att forma poänger med relevans i arbetssituationen.  

Särdrag i den anestesiologiska fallrapporten 

Den anestesiologiska rapporten som jag studerat är inte så formmässigt traditionell. Detta blir 

tydligt när den jämförs med särdrag hos andra fallrapporter som diskuterats i litteraturen. Ett 

ofta citerat arbete är sociologen Renee Anspachs (1988) artikel om kännetecken i 

fallrapporten. Dessa kännetecken har betraktats som en beskrivning av hur formen för alla 

medicinska fallrapporter ser ut. Anspach identifierar fyra viktiga kännetecken hos den 

medicinska fallpresentation som genre: 1. Den biologiska processen separeras från personen; 

individen blir avpersonaliserad; 2. fall-presentationen sker i passiv form; 3. medicinsk 

teknologi behandlas som en agent och 4. i fallrapporten markeras det språkligt att patientens 

egen beskrivning har en annan status än den medicinska beskrivningen och är mer subjektiv. 

(Anspach 1988) 

 

Dessa egenskaper är inte så utpräglade i mitt material36. Det första kännetecknet att skilja 

personen från den biologiska processen förekommer ibland i mitt material. Läkarna säger 

ibland ”traumat i modul två”, men de kan också uttrycka sig mer personligt, som i detta 

utdrag där personen och kroppen snarare framstår som en enhet.  

 

 

                                                                                                                                                         
35 Pump som patienten själv kan ge sig doser med. 
36 Anestesiläkarna på sjukhuset har mer formella fallpresentationer då intressanta fall 
presenteras i efterhand. 
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6:3 ärende 5:5 

 

A1 ((Förnamn Efternamn)) händer inget speciellt. Jag satte in honom på lite

 katapresan för han började bli lite orolig 

 

Patienten framstår i utdraget en person som blir orolig, vilket inte bara är en biologisk 

process. Patientens status som person framkommer av det sammantagna i att han omnämns 

med sitt namn och att hans kroppsliga status förhålls till tillståndet oro. Oro är något som inte 

enbart är medicinskt, utan även speglar personens relation till världen. I utdraget syns även en 

annan avvikelse från Anspachs särdrag. Läkaren framställer sig själv som en agent, ”jag satte 

in honom på katapresan”.  

 

Inte heller det andra kännetecknet, att fallrapporten sker i passiv form, syns i utdraget. Det 

hade istället kunnat sägas som ”han sattes in på katapresan”. Men genom ”jag”-et blir den 

egna handlingen och därmed det egna ansvaret synligt och uttalat. Detta är ganska vanligt 

förekommande i materialet. Läkaren finns ofta med som ett ”jag” när det handlar om egna 

insatser under senare tid, medan andras insatser omnämns i passiv form. På så sätt ser jag i 

materialet att läkarna aktivt använder sig av subjekt och avsaknad av subjekt. Subjektformen 

bidrar till att förlägga ansvar hos talaren själv, hos gruppen eller hos andra människor. 

 

Det tredje kännetecknet, att medicinsk teknik får vara en tydlig agent, som vid ”CT-

scanningen visar..” är mycket ovanligt i materialet. En delvis liknande form, som i 

”leverproverna är en klar förbättring och koagulationsproverna långsam förbättring”, finns 

emellertid på flera ställen. Men trots att uttryckssättet påminner starkt om när medicinsk 

teknik får vara agent så är det ändå delvis annorlunda. Genom att proverna ”är” blir det mer 

fokus på processen och personens kropp. Därmed blir det även mindre tydligt en agens som 

tillskrivs tekniken och utsagan blir mindre om en handling som tekniken gjort och mer om ett 

faktum om kroppen och tekniken.  

 

Anspachs fjärde kännetecken, att patientens beskrivning språkligt har en kvalitativt 

annorlunda status än den medicinska informationen, är inte alltid relevant för rapporten på 

intensivvården. Det händer inte i mitt material att någon säger ”enligt patienten”. Men det kan 

bero på att patienten oftast inte är någon som läkarna fått information av. Vid tre tillfällen 

säger de ”enligt ((anhörig))” i sin fallbeskrivning. Det behöver inte vara förringande av denna 
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information, eftersom de även använder ”enligt” när de talar om information från andra 

avdelningar. De ärenden läkarna talar om är oftast patienter i så dåligt skick att de inte är 

”talbara”. En annan viktig anledning till att det ser ut så är att rapporten på IVA ofta handlar 

om patienter med en fastställd huvuddiagnos. Med en av läkare fastställd diagnos är 

patientens tolkning av sitt eget tillstånd inte lika avgörande för förståelsen av patienten. 

 

De anestesiologiska ärendena har således bara i begränsad utsträckning de kännetecken 

Anspach lyft fram, men de är ändå medicinska lägesrapporter. Olikheterna är en grund för att 

undersöka vad som utmärker dessa ärenden och gör att de är medicinska lägesrapporter. Både 

de saknade kännetecknen och något av samtalets särdrag syns i raderna 10-12, patienten 

omtalas som att hon fått ont, och vilka anestesiologerna givit henne i utdrag 6:2. En viktig 

aspekt av den monologiska rapporten är att kollegorna får en arbetsinriktad och relevant 

tolkning av patienten. I fallet ovan handlar det om någon som har ett stabilt tillstånd med en 

trolig förklaring. Därför kräver inte patienten så stora insatser, eller särskilda planer och 

därmed kan få kort beskrivning i samtalet.  

 

Patienten omtalas konsekvent som hon, men bitvis med fokus mer på arbetsuppgifter än på 

person ”såg ut att vara välkompenserad i vätskor och så”. Ärendet är inte så elaborerat, 

eftersom det finns en enkel och rimlig förklaring till patientens tillstånd, nämligen att hon 

behöver lite mer vätska och medicin. Ärendet är som A1 säger ingen ”stor sak” ur ett 

anestesiologiskt perspektiv. En viktig generell aspekt, också i denna rapport är att den syftar 

framåt mot kommande arbetsuppgifter. Att patienten både kan vara en person och vara mer 

objektifierad som en fortsatt arbetsuppgift, är något som kommer att diskuteras mer utförligt i 

senare kapitel.   

Trovärdighet, relevans och anpassade poänger i rapportdelen 

Tolkningen av patientens tillstånd och därmed den kommande vården är beroende av att 

läkarna accepterar patientrepresentationen. Det finns vanligen inte en enda möjlig tolkning av 

en patients medicinska förflutna, och därmed inte en enda representation av patienten. Det 

medför att varje tolkning av det som varit, varje tematisering av ett medicinskt förflutet, 

skapar olika förutsättningar för möjliga framtider för patienten. Realismen medför då att det 

finns en normativ aspekt av patienten. Det finns verkligen bättre och sämre sätt att 

representera ett urval av medicinska resultat. Därför är det viktigt att läkarkollegorna 

accepterar representationen av patienten. Läkarna som kollektiv behöver lita på att det är rätt 
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patient som framställs i representationen. Därför spelar framställningen och vem som 

framställer en patient roll.  

 

Tidigare forskning har visat att fallet kan ses som ett urval av möjligheter. Bioetikern Tod 

(Chambers 1994) skriver visserligen om fallbeskrivningar i texter och inte om talade 

fallpresentationer, men han för fram en viktig poäng om att beskrivningar av fall innebär en 

redigering för att få fram berättarens poänger. Chambers har visat på den redigerande 

argumentationen från flera bioetiska beskrivningar av samma fall, där berättarna strategiskt 

betonat eller utelämnat aspekter av fallet för att stärka sin argumentation. 

 

 Även litteraturvetaren Kathryn Montgomery Hunter (1988) menar att fallrapporten kräver ett 

urval. Hon menar att det får till följd att den som presenterar fallet kommer i fokus.  

Rapportören strukturerar och väljer ut händelser för att få fram en relevant poäng. Därför är 

ärendet alltid beroende av trovärdigheten hos den som berättar. Tillförlitligheten är viktig 

eftersom fallet är en konstruktion, ett sätt att organisera verkligheten. Idealet är att alla läkare 

skulle ha rapporterat samma ärende utifrån en viss händelse och en viss patient på samma sätt. 

Eftersom alla är medvetna om att det inte är möjligt så är berättarens personliga trovärdighet 

mycket viktig och alltid relevant i beskrivningen av fallet (Hunter 1988) . 

 

Men det finns en skillnad mellan olika personers sätt att föredra ärenden. Den institutionellt 

anpassade situationsbeskrivningen behöver alltså inte se ut på ett enda sätt. Trots att ärenden 

är strukturerade och formstyrda finns det ändå utrymme för det individuella uttrycket; det är 

ett nytt fall som ska berättas på ett välkänt sätt37. Även sociologen Lesley Griffiths (2001) 

beskriver hur fallet beskrivs olika i olika situationer. Samma patient framställs av samma 

person mycket olika i två telefonsamtal till olika institutioner. Den som ringer och beskriver 

fallet gör det i syfte att få en plats för en patient på en vårdavdelning. De olika avdelningarna 

som personen ringer till har olika kriterier för patienter. Den uppringandes framställning av 

patienten är så strategiskt formulerad att det utifrån beskrivningarna skulle kunna röra sig om 

två helt olika patienter (Griffiths 2001).  

 

                                                 
37 Ratzan jämför med de epos som tillskrivs Homeros, vilka härstammar från en talad genre 
som förenklar hågkomst genom sin struktur. Berättelserna är inte berättarens individuella, 
men berättarens sätt att minnas och berätta med hjälp av (minnes)strukturen ger ett personligt 
uttryck. 
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Detta aktiva användande av genren ligger långt från idealet om den objektiva fallrapporten. 

Både Chambers och Griffiths beskriver vad som skulle kunna kallas medvetna manipulationer 

i beskrivningen av fallet. Deras empiriska material synliggör det vardagliga arbetet att 

anpassa verkligheten till institutionella krav och kriterier. Chambers och Griffiths har 

tydligare exempel på anpassning till institutionens krav än vad som förekommer i mitt 

material. Det som är centralt även i mitt material är dock att ärenden inte är rena 

beskrivningar av verkligheten. Istället är ärenden institutionellt anpassade 

situationsbeskrivningar. I mitt material är strategiskt användande av patientbeskrivningar 

främst synligt i berättelser om och kritik av andra avdelningars framställning av fall. Jag tror 

att det har att göra med att mitt material består av samtal inom den egna gruppen. Eftersom 

det aktiva användande som Chambers och Griffiths beskriver handlar om att uppnå något för 

den egna institutionen eller de egna patienterna är det rimligt att det inte är så framträdande i 

mitt material. De andra anestesiologerna delar samma resurser, och anpassade ärenden ger 

inte tillgång till fler resurser. Det är rimligt att anta att det tydliggörs i förhållande till andra 

grupper snarare än när ärendet presenteras för den egna gruppen.    

 

Den gemensamma yrkesmässiga tillhörigheten formar beskrivningen av patienterna, deras 

tillstånd och prognoser. Den påverkar också skildringen av arbetet läkarna själva gör som 

anestesiologer. Alla är anestesiologer och dessutom kollegor på samma sjukhus. Det finns 

därför liknande förhållningssätt till patienter, likheter i rutiner och uppfattningar om vad som 

är standardåtgärder. Det här skapar förutsättningar för samtalet som hörs i hur de talar. De 

behöver inte lämna all information till varandra, eftersom deltagarna med sin professionella 

kunskap kan fylla i mer än det som sägs.  

Läkarna har sätt att variera hur rapporten framförs och på så sätt dramatisera patienten och 

markera något de andra bör notera. Det som betonas genom variationen är aspekter av 

patienter som är värda att uppmärksamma. Här är ett utdrag om status på thoraxdrän från en 

längre rapport: 

 

 

6:4 ärende 5:1 

 

1 A1 eh Jag har kvar thoraxdränen. När jag kom så tyckte jag liksom att det bubbla 

2 kontinuerligt i det vänstra. Senast jag såg det var det mer liksom bara pruitt 

3 pruitt-pruitt va. Om det var tillfälligt på grund av läget eller något det vet jag 
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4 inte.  

 

Rapporten ovan är inte formulerat på ett strikt medicinskt sätt utan är formmässigt mer som 

vardagligt berättande om ett medicinskt fenomen. Detta är allt som sägs om thoraxdränen i 

rapporten. Det är inte ovanligt att tillståndet för en kroppsdel avhandlas mer berättande på 

detta sätt. I utdraget finns läkaren med som en agent som erfarit något men som inte erbjuder 

en färdig tolkning av det. Det mänskliga och tekniska systemet är inte färdigtolkat än, utan 

öppnas upp för fortsatta tolkningar av kollegorna. Att det kommer mindre vätska från 

thoraxdränen kan betyda statusförbättring och att den skadliga vätskeansamlingen är på väg 

att försvinna. Läkaren lämnar informationen att thoraxdränen är kvar, men att situationen ser 

bättre ut än vid passets start. Det innebär underförstått att dränen kan vara relevanta att hålla 

ögonen på. Formen, med den språkliga dramatiseringen genom onomatopoesi, blir på det 

viset ett sätt att markera relevansen i informationen. Detta är ett exempel på hur syftet att 

kollegorna ska förstå och veta hur de ska arbeta med patienten påverkar formen på rapporten.  

 

Rapportens detaljeringsgrad är inte uteslutande en fråga om inneboende drag hos patienten 

och fallet, utan är även beroende av hur samtalssituationen ser ut i stunden. Rapporten ovan 

om thoraxdränen sker inom en rapport, men är förhållandevis fri i sin form.  Litteraturvetaren 

Suzanne Poirer och läkaren och etikern Daniel Brauner (1988) har beskrivit hur det 

formdrivna ärendet kan utestänga viktig information. De menar att objektivitetsanspråk ofta 

tolkas som krav på opersonlighet i presentationen. Jag har tidigare talat om att patienten 

påverkar formen på samtalet, men i likhet med Poirer och Brauner har även jag sett att formen 

på samtalet påverkar vad som sägs om patienten. Utan att något förändrats i den yttre 

situationen kan de samtalsmässiga förutsättningarna ändras. Detta är vad som sker vid en 

falldiskussion, fler aspekter av patienten blir möjliga att aktualisera.  Efter att ha beskrivit 

fallets minimikrav, fallrapporten, kommer jag nu därför att fortsätta med falldiskussionen.   

 

Diskussionsfasen 

Det är vanligt att det blir diskussioner om fall. Med en diskussion menar jag här en passage i 

ett ärende där flera personer aktivt deltar undantagsvis bara två) under mer än tre turer. Det 

betyder att det handlar om mer än en sekvens av fråga, svar och utvärdering av svaret. Dock 

inleds diskussionerna oftast av frågor som gäller medicinska aspekter av fallet. Oftast inleds 
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diskussioner av frågor som gäller medicinska aspekter av fallet. Ett ärendes diskussionsdel 

kan ha olika längd. Längden på diskussionen framstår som ett samspel mellan vilka kollegor 

som diskuterar, vad klockan är och vilka patienterna är. Det spelar även roll hur engagerande 

patienterna är som medicinsk företeelse och/eller som social person. En del patienter är mer 

”intressanta”; de har kanske en ovanligare sjukdom eller ovanligare historia. Ibland finns 

inget drama i det som hänt med en patient, medan det kan finnas mycket dramatik kring en 

annan, medicinskt, socialt och avdelningspolitiskt.  

 

Samtalsforskaren Charlotte Lundgren (2009) talar om två sorters dialogiska utbyten i sitt 

material, som gäller multiprofessionella teamkonferenser på en smärtrehabiliteringsavdelning.  

Frågor kan ge upphov till utbyten i två sammanhang, dels i det hon kallar för inventerings- 

eller rapportfasen, där deltagarna försöker samla ihop all relevant information om patienten 

och de olika professionsföreträdarna rapporterar utifrån sina perspektiv. Då kan frågor 

förekomma men de leder inte till diskussion. Å andra sidan förekommer frågor även i 

diskussionsfasen, där deltagarna diskuterar hur de ska fortsätta agera, och där leder de till 

diskussion. Samma tendenser finns, men syns inte lika tydligt i mitt material, i och med att en 

diskussion kan uppträda även under den första delen av ärendet.   

 

I utdraget (6:2) ovan såg vi några korta frågor under rapporteringsfasen. I utdraget (6:5) nedan 

finns ett annat exempel från en sådan fas. Det normala avbrottet av den monologiska delen av 

ärendet är just en patientfråga med direkt anknytning till det som rapporteras eller/och om 

någon aspekt av fallet som (ännu ej) rapporterats. Men frågan och svaret kan ofta fungera som 

en inledning till en mer diskuterande del i ärendet.  

 

 

 

 

6:5 ärende 11:1 

 

1 ST1  …antibiotika behandlingen är breddad till tienam, ((molyfem)) gånger två 

2 och den dosen ska han ha enligt njurmedicin och och eh lymfmedicin 

3 ((sexhundra gånger)) 

4 Ö1 Har ni startat prisman igen 

5 ST1  Prisman är startad ((igen)) 
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ST1 är i färd med att rapportera medicineringen när Ö1 frågar om patienten åter har dialys 

(”har ni startat prisman”). Efter att ST1 besvarat Ö1:s fråga om de startat prisman kommer en 

lång sekvens där flera personer deltar i samtalet. Utdraget ovan är en mycket typisk inledning 

på en frågesekvens. Frågan kommer efter att njurmedicins rekommendation på medicinering 

omnämnts, men i en fas där ST1 (ännu) inte rapporterat om dialysen. Jag ser den inledande 

frågan som typisk därför att det finns en logik i att och när den ställs. Den svarar mot ett 

genuint informationsbehov och knyter an till dialysens relevans inom topiken, eftersom njurar 

och dialys hör samman.  Ibland räcker inte rapporten till för att ge en tillräckligt god bild av 

patienten. Och om någon saknar en viktig del av diagnosen, eller ett avgörande mätvärde så 

efterfrågar personen det.  

 

Men diskussionen innebär även en möjlighet att diskutera hur patienten ska få den vård han 

eller hon behöver. Nedan följer en diskussion som kommer att handla om mer än bara den 

enskilda patienten. Episoden utgår från patienten, men sedan blir patienten en instans av en 

sorts återkommande patient som behöver läkemedel. Det är en diskussion där flera bidrar med 

inlägg. 

 

6:6 ärende 10:1 

 

1A1   För jag tror man kan få det på licens 

2Ö1   Till en sån här kille så vore det liksom bra av att hållas nere flytande 

3 Ö2 Alltså undersök gärna det, för jag menar, det är ju ett läkemedel vi vill ha 

4 Ö1  Ja 

5 Ö2 Precis som nepresol om det är avregistrerat om man kan få det på licens 

6 A1   Har det också blivit avregistrerat 

7 Ö2 Nepresol är avregistrerat 

8 Ö1  Det har jag också ((registrerat)) 

9 Ö2 Men jag vet inte hur det är med solatol, men jag menar 

10 Ö1  Jag vet att det varit borta i perioder 

11 Ö2 Kan man få det vore det ju bra 

 

I excerpten så syns det hur patienten är ett ärende, i den bemärkelsen att det är ett i raden av 

flera liknade fall som läkarna bearbetar. Medicinen är en del i hur de kan behandla patienten, 
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och licencsförfarandet (som innebär att få tillgång till läkemedel som inte saluförs i Sverige, 

utan kräver licens från Läkemedelsverket) är en viktig organisatorisk aspekt som möjliggör 

arbetet. Detta är även ett exempel på att diskussion oftast inte är något konfrontativt, utan ett 

tillfälle då flera människor kollektivt söker sig fram till en gemensam uppfattning, här om ett 

visst läkemedel går att få och om inte, om det går att ersätta med ett annat.  

 

Inventeringsfas och diskussionsfas är inte alltid så lätta att urskilja i mitt material som i 

Lundgrens material. Skillnaden kan ha att göra med att samtalen som Lundgren studerat är 

längre, eller med att patienterna i hennes material är mer lika varandra och därmed får 

jämnare fördelat samtalsutrymme än i mittmaterial. En annan viktig skillnad är att deltagarna i 

Lundgrens fall ska diskutera sig fram till ett beslut som ska underställas en extern part 

(Försäkringskassan). I mitt fall gäller diskussionen IVA:s eget arbete och några explicita 

beslut fattas sällan. I materialet finns en tydlig tendens även att om en rapportör gör en 

utvikning, eller  använder en friare form, så kan detta bli en öppning för en mer interaktiv del 

av samtalet, det vill säga en möjlig turbytesplats (’transition relevance place’ sid. 703); (Sacks 

m. fl. 1974), då flera deltagare kan välja att om de vill göra ett bidrag. 

När blir det diskussion? 

Om det blir diskussion eller inte beror inte i mitt material tycks bero på flera olika 

omständigheter.  När deltagarna i samtalet är (mer) avlägsna kollegor behandlar avbrotten 

vanligen bara fallet. Men när många av kollegorna i ett samtal är arbetsmässigt närstående, 

framför allt om de har sin huvudsakliga arbetsplats på IVA, är en större del av ärendet 

diskussion som då också kan bli mindre direkt fallrelaterad. Diskussioner och mer informella 

samtal mellan närmre kollegor är mindre bundna till ärendet än samtal mellan mer avlägsna 

kollegor, troligen därför att flera rollgränser suddats ut (Ashforth m. fl. 2000). Men det är 

också tydligt att i diskussion mellan nära kollegor så finns det utrymme för att ställa 

uppriktiga frågor om behandling.  

 

Det medicinska samtalet är starkt strukturerat och har ganska stabila former. En sådan aspekt 

av samtalet är just rätten att fråga. Det är en förutsättning för att kunna arbeta korrekt med 

patienten. Överläkare38 frågar exempelvis ”hur ser vi på det” för att få höra kollegornas 

samlade/eller olika tolkning av patientens tillstånd.  Atkinson (1995) beskriver rätten att fråga 

                                                 
38 I mitt material är det bara överläkare som ställer den sortens frågor, och utifrån vilka som 
svarar skulle jag säga att frågan i första hand riktar sig till andra överläkare.  
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som en del av det medicinska samtalet och något som påverkar hur interaktionen kan 

utvecklas. Frågans roll har tidigare studerats med avseende på flera aspekter. Funktionen 

frågor från kollegor finns med från det att rapporten lärs in under utbildningen, men i ett 

inledande skede fungerar frågor delvis som examination. Det pragmatiska syftet med 

rapporten för studenter blir att presentera på ett sätt som inte föranleder förlöjligade 

(Apker&Eggly 2004)eller alltför många frågor, genom att språkligt förhålla sig till möjliga 

osäkerheter med fallet men när kompetensen i rapportering ökar blir rapporten mer personlig 

och mindre formell.  (Lingard m. fl. 2003; Lingard m. fl. 2003; Spafford m. fl. 2004; Spafford 

m. fl. 2006; Spafford m. fl. 2006) Men frågor ställs även till erfarna läkare, det fortsätter att 

vara accepterat att fråga trots att frågandet kan tangera situationer som är examinerande och 

på så sätt innebära att den frågande ställer sig i en överordnad position.  (Arber 2008) 

beskriver frågornas roll i multiprofessionella team mer som en del i underordnades strategi för 

att få möjlighet att uttrycka sig, då kan frågorna fungera som sätt att på ett artigt sätt att ge 

förslag och ta upp nya aspekter på ett icke ansiktshotande sätt. Liknade strategier har även 

beskrivits av Sabrina Thelander (2001). 

  

Suzanne Poirer och läkaren och etikern Daniel Brauner (1988) har visar på skillnaden mellan 

förhållandevis interaktiva och öppna ärenden och ärenden med enbart den monologiska 

rapportdelen. Det gör de genom att diskutera hur frågor eller kommentarer kring två patienter 

ger upphov till fördjupad information i en annan ton och med ett tydligare subjekt från den 

huvudsakliga rapportören. Genom diskussionerna av fallen får läkarna en större kännedom 

om patienterna än de får i den konventionella rapporten (Poirier&Brauner 1988). Dessa 

partier med flera deltagare kan uppträda flera gånger under ett ärende. Den som rapporterar 

kan också öppna upp rapporten, genom att bjuda in en talare, som vet något specifikt om 

patienten eller genom att skämta eller berätta en historia med anknytning till ärendet. När den 

viktiga informationen har rapporterats finns ytterligare en strukturell möjlighet för fler 

anestesiologer att diskutera patienten eller ämnen som berör patienten. I den diskussionen har 

alla rätt att delta. Den möjligheten återkommer återigen när alla patienter är diskuterade. 

 

Patientens värden rapporteras i första hand i själva fallrapporten, och i frågor och 

förtydliganden i direkt anknytning till denna. De mer sociala aspekterna av patienten eller 

relationen till patienten kommer upp i berättelser om förlopp, kommentarer och diskussioner. 

Det betyder att social information om patienter främst förekommer i rapporter med 

diskussionsdel.  När flera personer deltar är samtalet öppnare och inte lika rapportmässigt. 
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Det inverkar på hur personliga deltagarna låter och hur strikt de håller sig till fallet och hur 

mycket de skämtar. Det är uppenbarligen en ömsesidig påverkan mellan form och ämne. 

Formen påverkar eftersom graden av interaktivitet påverkar innehållet. Men även innehållet 

det vill säga ämnet för samtalet påverkar formen. Det kan exemplifieras med att deltagarna 

ofta har en något mindre allvarlig ton och vokabulär när de talar om avföring.  

 

Rapporterna i mitt material kan få fler deltagare och en mer interaktiv struktur inte bara av 

frågor utan också av skämt. Det förekommer även andra avbrott. En passage där avbrott är 

möjliga uppstår när den som rapporterar berättar något som är lite vid sidan om den 

medicinska fallrapporteringen. Genom att ta upp ett sidoämne öppnar huvudtalaren upp för 

fler talare.  

 

6:7 ärende 13:4 

  

1 ST1 …säger ((för –och efternamn)) infektionsjouren som var här och såg honom  

2 idag. Och då vill han då vill han bli kontaktad förståss avseende det här med att 

3 bredda antibiotika ytterligare. Men han ville han ville få fundera på det tills 

((:lite skratt i rösten))  

4 tills någon eventuellt ringer upp. Men det går nog 

5Ö1 Då ringer vi till honom klockan tre inatt, så får vi se  

((Gemensamt skratt)) 

 

Efter skämtet från Ö1, som ST1 delvis bjuder in till genom att själv ha skratt i rösten under 

rapporten så inleds en delvis skämtsam diskussion om hur de ska gå till väga med patienten. 

Den formella rapporten återupptas inte igen.  

 

En viktig del av samtalsstrukturen är alltså att andra deltagare när som helst under samtalet 

har möjlighet att ställa en fråga om de saknar information eller inte uppfattat något. Efter en 

sådan fråga kommer vanligen ett förtydligande, oftast av den som rapporterar men även andra 

som är insatta i fallet har rätt att bidra. Det gör att en fråga strukturellt innebär mer än bara en 

ny talare; frågan får också interaktionella konsekvenser, eftersom ärendet som en enda 

persons föredragning destabiliseras. Efter en fråga kan följa nya frågor eller skämt eller 

kommentarer om det som sagts. Sedan återupptas rapporteringen av huvudrapportören. 
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Diskussionens trovärdighet och relevans 

En diskussionsfas har andra förutsättningar än en mer monologisk del av samtalet. Den 

talandes trovärdighet, relevansen i det sagda och anpassningen av poänger, det vill säga 

aspekter av samtalet som betonats som relevanta i studier av rapportfasen blir något annat 

eller förlorar relevans i en diskussionsfas. Den personliga trovärdigheten är fortfarande viktig 

för inläggen, men på ett annat mer framtidsinriktat sätt.  

 

Många formella rapporter i andra medicinska kontexter handlar om avslutade fall, där 

patienten är färdigbehandlad. Det medför att trovärdigheten inför kollegorna i mitt material är 

delvis annorlunda än i en del sådana fall. Anestesiläkarna befinner sig i en situation där andra 

inte har insyn, och tolkningen av patienten är fortfarande en pågående process.  Innan fallet är 

avslutat är omsorgen om patienten viktigast, och därför är (förhoppningsvis) diskussionen 

angelägnare än att behålla den egna prestigen. Men trovärdigheten hos den som talar kan ändå 

vara viktig, särskilt när diskussionen kan påverka vården.  Frågor i diskussionsdelen kan 

innebära ett ifrågasättande av huruvida någons inlägg faktiskt tillför något som förändrar 

patienten och vården, eller om inlägget är irrelevant. Här tydliggörs det av den här 

individuelle överläkarens återknytande kommentar om en ST-läkarens bidrag till en tidigare 

diskussion om vilka läkemedel en viss patient borde ha. Det handlar inte bara om tolkningen 

om patienten utan om tolkningen av vården. 

 

6:8  ärende 5:0 (diskussion efter) 

 

Ö1 Det var, (ST1:s förnamn) hade hört hur de gör på NIVA 

ST1 Thorax 

Ö1 Thorax kör detta. oj då. då får jag ta lite mera respekt. tar de midazolam 

ST1 Ja midazolam och fentanyl 

A1 Det låter som standard 

ST1 Ja 

 

Här är ST1:s trovärdighet i fokus, genom att Ö1 säger vad han tror att ST1 sagt. Genom detta 

blir två aspekter av dennes trovärdighet ifrågasatt. Det handlar både om relevansen i bidraget 

och om informationsvärdet i det. Genom att säga ”då får jag lite mer respekt” visar han 

dessutom att han inte lyssnat så väl på vad ST1 sagt. Personens status är ett angeläget problem 
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eftersom status är förbunden med medicinsk och klinisk erfarenhet och därmed troligen även 

med förmågan att bedöma klinisk relevans. Det är intressant därför att det är en trovärdighet 

som handlar både om varifrån informationen är hämtad och vem som ger den. Detta finns 

beskrivet hos (Cicourel 1999) som ett samspel mellan den interaktiva situationen och den 

faktiska medicinska kompetensen. Atkinson lyfter fram att det finns olika former av kunskap 

som kan vara av vikt för trovärdigheten, dels inläst, men kanske viktigare klinisk erfarenhet 

eller erfarenheter av den aktuella patienten. Trovärdigheten kanske spelar större roll i en 

medicinsk diskussion än i en rapport. Då har inte alla talande personlig erfarenhet av 

patienten, utan har bara sin kliniska erfarenhet. I diskussiondelen av samtalet handlar det inte 

om information om den specifika patienten utan om tolkning av medicinska aspekter eller om 

medicinsk problemlösning.  

 

Relevansen fyller inte heller samma funktion i en diskussion som i en rapport. En diskussion 

är inte förplanerad, utan den improviseras och växer fram. Ofta är det som sägs i en 

diskussion relevant. Men nedan i (6:9) har jag valt ett exempel där det som sägs saknar 

medicinsk relevans. Detta för att det då syns tydligare hur oplanerade delar av samtalet kan få 

ett annat slags innehåll, och att kravet på relevans inte är lika starkt.  I sekvenser med flera 

deltagare framträder även läkare (som ST1 ovan är ett exempel på en sådan) som i 

rapporterandet har en mer objektiv ton som mer personligt synliga. Tonen i samtalet 

förändras. Det är främst i diskussionsdelen med flera talare som deltagarna skrattar. Detta 

särdrag i diskussionsdelen säger mycket om skillnaden i ton mellan rapport och diskussion. 

Diskussioner har en annan ton, men det betyder inte att de alltid är lättsamma, eller å andra 

sida att inte skämtsamma partier kan förekomma i seriösa diskussioner. Ibland kan det vara 

svårt att se den medicinska relevansen. Här är ett utdrag om en flicka som fått RS och är på 

IVA för sina andningsproblem.  
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6:9 ärende 12:1 

 

1 Ö1 Äter och dricker hon? 

2 A1  Hon har börjat amma idag 

3 Ö1 Amma, jag tyckte du sa ((födelsedatum))? 

4 A1 Ja, men hon ammar ändå 

5 Ö1 Det är ett och ett halvt år, stackars mamma 

6 A1 Jag tror inte att det ligger helt på barnet 

((skratt)) 

 

Frågan om maten, och svaret att flickan fortfarande ammas leder till ett sidospår med icke-

medicinskt innehåll, som fortsätter utvecklas efter utdraget. Här är ett exempel på att patienten 

blir något annat än sin medicinska status i diskussionen. Hon frångår att vara bara sin andning 

och sin fysiska funktion, hon blir någon som har en i läkarnas (åtminstone Ö1s) syn ovanlig 

relation till sin mamma, som ammar när dottern är ett och ett halvt. Det faktum att 

diskussionen inte är förplanerad gör även att frågan om anpassade poänger inte är relevant i 

fråga om diskussioner. De anpassade poängerna är just något som handlar om planeringen 

som krävs för en rapport.  

Diskussion: Informalitet och framtidsinriktning påverkar samtalet 

Det anestesiologiska intensivvårdsärendet är en särskild inomgruppslig instans av genren 

fallrapport. Det avviker ganska mycket från hur fall beskrivits i tidigare forskning. De samtal 

jag studerar är inte så entydigt ”objektiva” och opersonliga. Det är flera saker som bidrar till 

att särdragen inte blir så utpräglade i materialet.  Ärendena är inte så strikta, och det har 

troligen flera förklaringar. Det är inte bara rapport som i många av de andra fallen utan 

ärenden som leder till diskussion. Diskussionen skapar förutsättningar för mer dialogiska 

aspekter av kommunikationen (och därmed även kunskapen om patienten). Vad som 

förändras är i första hand strukturen, att den monologiska strukturen bryts upp av frågor och 

skämt. Frågor spelar här en viktig roll, eftersom samtalet som ren informationsöverföring då 

kullkastas. 

 

Men ytterligare en skillnad mellan mitt material och andras är patienterna som ”kartläggs”. 

Patienten är inte avslutad. Presentationen sker inte post facto och kan därför inte innebära 

uttömmande information. Istället är ärendet en del av en pågående process som dokumenteras 
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även på andra sätt. Det handlar alltså inte om färdiglösta problem, utan om problem som är 

delvis lösta. Intensivvårdspatienter svävar ibland mellan liv och död och det medför att 

diskussioner om deras vård kanske inte kan skjutas upp till ett senare tillfälle. Därför är det är 

stor skillnad även i samtalstid på de stabila och de mer föränderliga patienterna. Formen kan 

få stå efter för relevansen när det gäller samtalsutrymme, den som behöver tolkas mer kan få 

mer tid än den vars vård framstår som okomplicerad. Om en person är stabil så är även 

arbetsuppgifterna mindre brådskande. Om en patient är instabil så finns det kanske större 

utrymme att göra insatser och att tolka patientens tillstånd. Detta är troligen en viss skillnad 

mot samtal i tidigare forskning där patienterna som omtalas är mindre diversifierade. 

 

Diagnosen finns men den enskilda kroppen som system är ändå fortfarande mer eller mindre 

oförutsägbar. Det gör att det ännu inte finns ett svar på vad patienten är eller hur den reagerar 

på viss vård, utan bara pågående undersökningar och pågående tolkningsarbete. Eftersom det 

är ett pågående arbete är det rimligt att tänka sig att det inte är lika stor prestige i tolkningen 

som när fallet är avslutat. En pågående process är öppen, men när något verkar ha fått en 

stabilitet, och en slutenhet kan det kosta mer att öppna den.  

Form och framtid 

Att behandla ett ärende är ett översättningsarbete, en kropp ska förvandlas till en 

representation som i sin tur ska göras behandlingsbar. När läkarna gjort en tolkning kommer 

även den att vara en del av vad patienten i samtalet är. Den framtidsinriktade aspekten i 

samtalet påverkas av hur samtalet om patientens nuvarande tillstånd förs.  

 

Denna tolkning som framträder i representationen är inte huggen i sten, men det kräver 

kommunikativt arbete att omtolka någon i stunden. Med tidens gång kan den fysiska patienten 

motbevisa en tolkning.  När en läkare kan rapportera en patient utan att bli avbruten så 

innebär det att deltagarna agerar som att patienten kan presenteras. Det betyder att tolkningen 

(åtminstone i stunden) hålls för sann/giltig och inte behöver elaboreras. När det istället 

uppstår diskussion agerar deltagarna som att det finns någon aspekt av patienten som är värd 

att diskutera, kommentera eller skoja om. Diskussionen är inte alltid ifrågasättande eller 

konfrontativ, lika ofta är den en tolkning av patienten som samskapas. Detta sker dock på ett 

friare och mer oförutsägbart sätt än om det presenteras. Formen får viktiga konsekvenser för 

hur patientens kropp framträder i samtalet. När endast fallrapporten finns blir kroppen i 

samtalet en singulär översättning från en fysisk kropp, en läkares tolkning av patienten. När 
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patienten också diskuteras, så kan kroppen som framträder i samtalet istället vara ett mindre 

entydigt verk. Frågor kan göra att förenklingar uppdagas, och ibland kan olika läkares skilda 

synsätt på patienten göra att de har utförliga diskussioner om alternativa tolkningar av vad 

som felas kroppen. Kroppen i diskussionen kan på så sätt vara mer komplex än den kroppen 

som enbart rapporteras. Samtalets två delar möjliggör olika ärenden och därmed kan graden 

av interaktivitet få konsekvenser för den faktiska vården patienten får. 

 

Formen i samtalet spelar även roll för vad patienten kan vara på ett annat sätt. Dessa ärenden 

innebär inte tolkningar av handlingar, utan det läkarna tolkar är tillståndet i patienten 

(världen). Under rapportdelen tolkar läkarna de tecken som patienter har avgivit. Det medför 

att realismen, och möjligheten att i någon bemärkelse faktiskt överföra information blir större 

än när man talar om mänskliga handlingar.  I diskussionsdelen talas det i högre grad om 

läkares handlingar, eller om sociala aspekter av patienter (med handlingar). Handlingar kan 

förutsättas ha en relation till intentionalitet, det vill säga läkare och patienter förutsätts agera 

meningsfullt vilket innebär att de kan behöva tolkas. Handlingar erbjuder på så sätt fler 

tolkningsmöjligheter och större möjligheter till omtolkningar än vad artefakter gör. Med nya 

tolkningar följer möjligheten att tolkningen får ett utslag, det vill säga att en annan framtid 

blir möjlig.  

 

I kapitlen som följer finns relationen mellan form och innehåll som en bakgrund, kapitel 8 kan 

betraktas som tema från i första hand rapporterande delar av samtalet och kapitel 9 

diskuterande faser i samtalet. 
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Detta kapitel handlar om hur anestesiläkarna gör kategorin IVA-patient i samtal. Jag 

diskuterar det kategoriseringsarbete som utförs och introducerar begreppet 

mobiliseringsvärde. Kapitlet inleder de innehållsliga empirikapitlen och ger en ram kring hur 

patienten skapas som ett kunskapsobjekt och en arbetsuppgift. Det visar att vad och vem som 

är en IVA-patient inte är något självklart och entydigt utan ett resultat av förhandlingar och 

omdefinieringar i vardagen. 

 

7 ”Riktiga IVA-patienter” 

 

En viktig del av det anestesiologiska arbetet är att prioritera vilka patienter som ska få 

intensivvård. I sitt arbete ska anestesiologer fördela ändliga resurser till behövande. Varje 

intensivvårdspatient kräver stora resurser och platserna är begränsade.  En del av uppgiften är 

att i varje stund ha möjlighet att akut ta hand om fler behövande, som exempelvis råkat ut för 

trafikolyckor. Det innebär att anestesiologer i extrema fall, på jourtid, kan tvingas välja vem 

av två patienter som ska få vård. Det är naturligtvis en situation som anestesiläkarna vill 

undvika.  

 

Något som skiljer situationen på en intensivvårdsavdelning från den vid andra avdelningar är 

att patienternas status som patienter bara är delvis förhandlingsbar. Det är vanligen någon 

annan än en anestesiläkare, som den patientansvarige läkaren (PAL), som har beslutat om 

deras påbörjade vård, eller så är patienten i otvivelaktigt dåligt skick efter en olycka. Vården 

på avdelningen är inte heller beroende av patienternas egen duglighet för själva patientskapet. 

Intensivvårdspatienter kan exempelvis sällan vara ”non-compliant” och motsätta sig läkarnas 

tolkningar; de är i så dåligt skick att de har begränsad makt i behandlingssituationen. Enligt de 

egna riktlinjerna ska besluten stödja sig på patienters önskemål, inte orsaka skada, göra gott 

och vara rättvisa (SFAI 2007, 2). I bedömningar av patienter finns dock inga färdiga mallar 

som berättar vad självbestämmande, minimerat lidande, göra gott och vara rättvis innebär. 

Det är istället en förhandlingsfråga. 
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Kategoriseringen av vem och vad som är en IVA-patient sker i första hand utifrån patientens 

nuvarande tillstånd, men även patienten i en vidgad bemärkelse, exempelvis med en historia 

av medicinska komplikationer, liksom avdelningens aktuella situation samt dess relationer till 

andra avdelningar påverkar kategoriseringen. Det finns patienter som inte befinner sig 

innanför gränserna för vad som är IVA-patienter. De icke-önskvärda patienterna på 

intensivvården är vanligen i antingen för bra eller för dåligt skick. Är de i bra kondition så kan 

en vårdavdelning ge likvärdig vård. I materialet syns detta i vissa berättelser där man i 

uppgiven eller humoristisk ton beskriver andra läkare som lite mindre kunniga, när de begär 

intensivvård för patienter som inte behöver det, till exempel för förgiftningspatienter i gott 

skick. Det finns även en annan bortre gräns mot patienter som alltför tydligt är märkta av 

närheten till döden. Patienter som betraktas som oundvikligen döende är inte lämpliga som 

IVA-patienter, eftersom de inte har möjlighet att leva utan de maskiner som upprätthåller livet 

på dem i intensivvården. Att bestämma att intensivvården ska avbrytas är en obehaglig och 

icke-önskvärd situation och emotionellt prövande för läkarna.  SFAI (Svensk Förening för 

Anestesi och Intensivvård) har godkänt riktlinjer för att ”Avstå eller avbryta behandling inom 

svensk intensivvård”.  

”Ökade medicinska resurser i form av kompetens och teknik leder till att allt 

sjukare och äldre patienter blir föremål för såväl elektiva som akuta 

vårdinsatser. Det medför en risk för omfattande vårdinsatser leder till ett 

förlängt lidande för patienten, istället för återgång till ett liv med en kvalitet som 

patienten själv kan acceptera.(…) När kurativ behandling inte längre är möjlig 

övergår vården till att vara palliativ. Läkaren visar då respekt för sjukdomen 

naturalförlopp genom att avstå från den moderna medicinens många 

möjligheter.” (SFAI 2007, 1).  

 

Riktlinjerna indikerar att det i alla fall i teorin borde vara enkelt att avgränsa vårdinsatser och 

att resonemanget är allmänt accepterat. Men patienter kommer inte till intensivvården 

färdigetiketterade, utan tolkningarna av deras tillstånd och vad som är lämplig vård måste 

arbetas fram lokalt, delvis genom samtal. Ytterligare ett problem med alltför sjuka patienter är 

att de upptar en intensivvårdssäng. Det är en säng med betydande resurser kopplade till sig, 

resurser som kanske kunde användas bättre för någon annan patient.  

 

Det finns alltså en osäkerhet och ett förhandlingsutrymme i bedömningen av patienten. Det 

här kapitlet behandlar hur anestesiologerna använder kategorin ”IVA-patient” som en 
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kommunikativ resurs när de gör vårdrelevanta gränsdragningar. IVA-patient är en 

övergripande kategori, ett paraply, under vilken det ryms många tillstånd och många förlopp. 

Ibland omtalas kategorin IVA-patient med gränserna för kategorierna explicitgjorda, som när 

en patient omtalas som ”inte en riktig IVA-patient” eller när ett fall uttryckligen sägs vara 

”intressant”. Kategoriseringen är till stor del en fråga om relevans: en patient bedöms som 

relevant eller irrelevant som arbetsuppgift på en intensivvårdsavdelning. Jag skall i kapitlet 

diskutera det kategoriseringsarbete (Bowker&Star 1999) som läkarna utför i samtalet.   

Kategorisering ett sätt att dela in världen som påverkar både förståelsen av världen och hur 

det blir/är möjligt att agera. Anestesiläkarnas arbete i samtalen är till stor del just 

kategoriseringsarbete, som innebär att förstå vilka patienter som passar på en 

intensivvårdsavdelning, vilken sorts problem de har framför sig och vilken sorts vård de ska 

få.  

 

Kategoriseringen i tillhörande eller inte tillhörande kategorin IVA-patient innebär även att 

patienten får en förväntad administrativ väg. I likhet med medicinsociologen Marc Berg och 

samtalsforskaren Åsa Mäkitalo vill jag betrakta kategorier som en relation mellan 

institutionens regler och de arbetsuppgifter som måste utföras. Kategorier är hos Berg och 

Mäkitalo ett medel för en institution att skapa hanterbara problem av diversifierade människor 

genom att inordna dem i kategorier. Kategorierna formar hur människor behandlas av ett 

system och hur arbetet kommer att fungera inom de ramar som finns uppsatta. Det finns 

rutiner i förhållande till kategorier som gör vanliga problem enklare att lösa. Möjligheten att 

agera i förhållande till en viss person är delvis begränsade av institutionens praxis, men hur 

människor gör i enskilda fall påverkar praxis (Berg 1992; Mäkitalo 2002).  

 

I kapitlet kommer jag att diskutera ett antal olika slags kategoriseringsarbeten som utförs i 

samtalen. Kategoriseringen av patienter är något som jag ser i materialet, anestesiläkarna talar 

inte om att de kategoriserar. I materialet finns det främst vardagliga kategoriseringar som om 

någon är en lämplig intensivvårds patient eller inte. Jag skall ge exempel från diskussioner där 

patienter måste förhandlas in i att vara instanser av kategorin IVA-patient eller där relationer 

till andra avdelningar medför att IVA-patientskapet måste betonas. Jag skall även diskutera 

gränsfall, där patientens status som IVA-patient ifrågasätts. Grundläggande för diskussionerna 

är att kategoriseringen innebär en framtidsinriktning. Patientens kategorisering som IVA-

patient medför en kommande arbetsinriktning på intensivvårdsavdelningen i förhållande till 

patienten. För att förstå vad det innebär kommer jag att använda begreppet ”trajektoria”, 
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hämtat från Strauss et al (1985) samt begreppet ”mobiliseringsvärde” från Dodier och Camus 

(1998) som handlar om tilliten till att en patient ska ha möjlighet att förbättras genom en 

vårdinsats. Kategoriseringen påverkar på så sätt patienten nu och i framtiden. 

 

Definitioner av IVA-patienter: organisatoriska ramar och flexibel 

praktik 

Vilka som kategoriseras som IVA patienter är inte något godtyckligt utan bestäms ligger i 

skärningspunkten mellan arbetsuppgifter och de organisatoriska ramarna. Följande excerpt 

kommer från morgonmötet med alla anestesiologer som föregår det IVA-specifika mötet. När 

vi kommer in i diskussionen har läkarna i anslutning till ett aktuellt fall börjat prata om vad 

som är en IVA-patient. Verksamhetschefen ger, utan hjälp av papper och därmed i ganska 

informell ton, en definition av vad en IVA-patient är.  

  

7:1 ärende 12:0 (före agenda) 

1Ö1 alltså vi har försökt lite mer nu och. Strama upp vad vi ska kalla IVA patienter 

2 och PostOP:s patienter, och det är ju svårt och så men vi har ju sagt att. Om man 

3 är-. Om man av något skäl måste ha IVA:s kompetens härinne, till exempel att 

4 man behöver respirator efter operationen, eller att man har ge-. Att man har ett 

5 sådant tillstånd som gör att man efter sin operation inte klarar sig med vård på 

6 PostOP, utan man behöver verkligen ha vård härinne, då kallar vi dem IVA 

7 patienter från början. Och det kanske inte är vattentätt riktigt, det här, men vi 

8 försöker göra så. Så att i princip ska vi nästan inte ha några PostOP:ar härinne, 

9 och det gör vi bara för att göra det lite mer tydligare. 

 

((här följer en diskussion om bl.a. ett undantag från vad som är en IVA-patient, och när 

postoperativ intensivvård är mer av förlängd anestesi. Några turer innan överläkaren 

återigen definierar IVA-patienter säger hon att de måste ”dra några slags gränser annars 

blir man ju helt gråhårig”. De talar sedan om att det är en pågående diskussion om hur 

gränserna ska dras. Därefter kommer definitionen igen i annan form)):   
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7:2 ärende 12:0 (före agenda) 

10Ö1  Ja, och därför- därför har vi till exempel sagt då. Vi-, det kanske är lite 

11 fyrkantigt ,men vi har sagt att vad det än är för skäl som gör att patienten 

12 postoperativt oundgängligen måste var på IVA, så är det en IVA patient. Och 

13 det kan vara till exempel att patienten måste isoleras av infektionsskäl, som vi 

14 inte kan göra på postop utan det kräver verkligen IVA, då kallar vi det IVA. Och 

15 det är ju ett försök att renodla de här kategorierna, för ni vet det är ju. Det känns 

16 ju så där som att det ifrågasätts ju hur stor behöver intensivvården vara och såna 

17 där saker, va? Och det är ju väldigt svårt att svara på den så vi försöker komma 

18 det så nära som möjligt, över tiden. Det, ja. 

19Ö2 Det är en bra tillkamning. Det är mycket lättare 

20Ö3  Kan man göra det ännu enklare och säga patienter som kommer till IVA är IVA 

21 patienter 

22Ö1 I stort- i stort sett är det ju det, kan man säga, det är ju det.  

 

Överläkarens beskrivning av den organisatoriska kategoriseringen visar att det inte finns 

några entydiga gränser för vad som är en postoperativ patient och vad som är en IVA-patient. 

En bidragande anledning är att samma personal arbetar på båda avdelningarna. Hur patienten 

kategoriseras har dock betydelse, eftersom patientstatistik ofta ligger till grund för framtida 

resurstilldelning. Excerptet visar därmed att kategorin IVA patient förhåller sig till siffror och 

beräkningar utanför den omedelbara vårdsituationen; ifrågasättandet av IVA:s storlek och 

därmed resurstilldelning tas upp som ett problem.  ”Det känns ju så där som att det ifrågasätts 

ju hur stor behöver intensivvården vara och såna där saker, va? Och det är ju väldigt svårt att 

svara på den så vi försöker komma det så nära som möjligt, över tiden.”. Chefen talar om 

situationen som en ”uppstramning” och Ö2 talar om det urvalet som ”lättare”. 

Kategoriseringen som IVA patient eller ej har således aspekter som ligger utanför patienten. 

Patienten förhålls till andra avdelningar och till ekonomiska system.  

 

Utvidgade gränser 

Genom att förenkla kategoriseringen, ”patienter som kommer till IVA är IVA-patienter”, så 

frigörs förhoppningsvis mer tid för vårdarbete.  Detta innebär i realiteten dock inte att 

kategoriseringsarbetet upphör. Patientens kategorisering som IVA-patient skapar, som vi skall 
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se, ett rörligt och flertydigt objekt. Patienten är flertydig för anestesiläkarna: en människa; ett 

ting i bemärkelsen en instans av en sjukdom; och en (eller flera) kategorier. Patienterna kan 

växla mellan att vara normala eller avvikande, som instanser av en sjukdom eller olycka och 

som sjukdomsutveckling. Kategorier är inte heller rena, utan pekar alltid på företeelser 

utanför sig själva. Med detta menar jag att kategorierna inte har entydiga och klara gränser 

som innebär att vissa slags patienter har en självklar plats medan andra inte har det. Vem som 

är en IVA-patient är istället ett förhandlingsarbete kring mer eller mindre typiska fall och 

kring tolkningar av praxis.  

 

Här är ett fall som visar hur kategoriseringen som IVA-patient förhåller sig till andra 

specialiteter och andra vårdavdelningar. Patientens status som IVA patient är inte något 

absolut. Anestesiläkarna diskuterar var en patient har sin tillhörighet, givet den situation som 

är i nuet. Vi kommer in i rapporteringen efter att A2 rapporterat att patienten nu är i mycket 

bättre skick.  

 

7:3 ärende 7:3 

 

1A1 Var hon inte på väg? 

2Ö1 Alltså, infektion var knökfullt idag, vi hade ganska gott om plats här i morse så 

3 att vi har sagt att hon, har vi plats så får hon stanna kvar. 

4A1 Ja 

5Ö1 Så vi får det här halva dygnets övervakning som hon behöver. Är det så att det 

6 blir trångt, så har de inte möjlighet men då har de lovat att ta emot, men kanske.  

 

Här syns de två avdelningarnas gemensamma projekt tydligt. Genom att 

infektionsavdelningen har svårigheter att ta emot patienten, men IVA har plats så utvidgas 

kriteriet för en IVA patient. Någon som tidigare betraktats som ”på väg” blir i stunden någon 

som behöver ”det där halva dygnets övervakning”. Under andra omständigheter skulle hon ha 

gått till avdelning, men när hon inte kan det och det finns plats så är det möjligt att motivera 

hennes kvarblivande på IVA med att hon kan behöva mer övervakning.  Liknande 

förändringar i kategoritillhörighet har tidigare beskrivits av omvårdnadsforskaren Joanne 

Latimer (1997). Hon beskriver kategoriseringen av patienter som en öppen process där det 

finns rum för alternativa tolkningar, så att patienterna kan omkonfigureras till ett annat slags 
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objekt, en annan kategori med andra förutsättningar som tydliggörs i exempelvis sängars 

position. 

  

I excerptet händer även en annan intressant sak. Patienten kan inte vara okategoriserad, utan 

måste för att kunna färdas genom systemet ha en placering. Placeringen innebär i det här fallet 

både en fysisk säng och en avdelning där patienten kan få vård. I det här fallet blir hon en 

provisorisk IVA-patient tills infektionsavdelningen får större möjligheter att ta emot henne.  

 

Nästa excerpt handlar om en patient med koagulationsrubbningar och andra komplikationer. 

Han befinner sig på IVA efter en operation, men har utvecklats bättre än de befarat och är 

egentligen i förhållandevis bra skick. Han kategoriseras som en IVA-patient utifrån en vidgad 

definition, där fler faktorer än hans faktiska tillstånd vägs in. Vi kommer in efter att de har 

pratat om operationen.    

 

7:4 ärende 12:1 

 

1A1 Det var vad jag hade att bjuda på. Inte så dramatiskt. Den här killen är ju kvar, 

2 inte för att han egentligen behöver det, så där –omedelbart intensivvård. Men 

3 han har en anamnes med desidiära lunginflammationer, han har sin koagulopati 

4 som skulle kunna ge sig iväg men han har lite CIRS också. Så finns det plats har 

5 vi sagt att det är bra att låta honom 

 

Patienten är i nuläget inte i egentlig mening en IVA-patient, eftersom han har tillfrisknat bra 

efter sin operation. Men hans medicinska historia komplicerar saken och det är fördelaktigt 

om det finns en organisatorisk förberedelse för att hans fall kan kompliceras ytterligare. Hans 

kategorisering som IVA-patient är inte entydig. Läkaren säger uttryckligen om honom i 

förhållande till intensivvården ”inte för att han egentligen behöver det”. Men att inte behöva 

intensivvård är inte en absolut kategori för den här patienten (som det kunde ha varit för 

någon annan), utan patientens tidigare problem påverkar bedömningen. Det är en patient som 

ges större prioritet i intensivvården än patienten i fallet innan, eftersom det finns en reell risk 

för att det kan tillstöta komplikationer. Eftersom hans nuvarande tillstånd förefaller stabilt kan 

han dock bara bli en IVA-patient om det inte uppstår platsbrist. Exemplet visar återigen att 

kategoritillhörigheten är något förhandlingsbart som står i relation till patientens historia och 

avdelningens nuvarande situation.  
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Jag ser här en koppling till vad medicinsociologen Anselm Strauss och hans kollegor kallar 

för sjukdomstrajektorier (Strauss m. fl. 1985). Begreppet innebär att se sjukdomen i 

vårdkontexten och betonar arbetet, och handlingsinriktningen i förhållande till patienten. En 

sjukdomstrajektoria är inte samma sak som ett sjukdomsförlopp, utan det organisatoriska 

arbetet att vårda patienten; en trajektoria är en kombination av sjukdomsförloppet och 

organisationen runt patienten för att påverka förloppet. Trajektorian innefattar både planerade 

handlingar och mindre planerade reaktioner på oväntade, mer komplexa och komplicerade 

situationer.  

 

Normala trajektorier 

En aspekt av att se patienten som en sjukdomstrajektoria är att det finns en förväntad 

utveckling i återkommande diagnoser. På en intensivvårdsavdelning, liksom på andra 

avdelningar, finns vanliga diagnoser (se kapitel 4). En för IVA normal diagnos innebär en 

sjukdom som det finns en viss förberedelse inför. Det finns vanliga och förväntade 

tillvägagångssätt vid behandling. Många gånger finns t.o.m. ett PM skrivet om hur sjukdomen 

bör behandlas; det finns alltså en formaliserad praxis i organisationen som förenklar 

handhavandet och även frigör kapacitet eftersom normalfallets vidare passage blir förutsägbar 

och enklare.   

 

Här är ett utdrag ur ett samtal om en patient som fått diabeteskomplikationer. Patienten är 

utan tvekan en IVA-patient. Hon är ett rutinmässigt fall med en förväntad trajektoria.  Vi 

kommer in i rapporten efter det att A1 har talat om urinmängd och att patienten genom sin 

vård fått högre PH-värde och därmed har stabiliserats. 

 

7:5 ärende 12:3 

 

1 A1 Hennes konfusion är borta, hon är helt klar och redig, om än lite udda i  

2 personligheten. Det är väl bara att fortsätta. Hon kommer att bli fullt 

3 kompenserad fram emot kvällen här, och kan gå vidare till någon avdelning. 

4 Ö1 Ska hon gå tillbaks under kvällen, föreslog du, eller? 

5 A1 Ja, det tycker jag. Vi brukar ju ha ketoacidoserna tills de är mikropaus) 

6 metabolt- 
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7 Ö2 Okej   ((:suck)) 

8 A1 ikapp, och sen går de oavsett tid på dygnet om det inte är tre på morgonen. Men 

9 jag menar, min gissning är att hon är färdig fram emot sen kväll. Eh. Så att det 

10 är nog ingenting mer med henne. Eh 

11 Ö2 Jag ser fram emot i natt. 

12 A1  Ja, det var lite trögt på morgonen, men det var en sån där decimering, på gränsen 

13 trött men på rätt håll.  

14 Ö2  Hur många liter? 

15 A1   Va? 

16 Ö2  Hur många liter? 

17 A1  Hon är uppe nu i sex, sex och en halv någonting sånt där. 

18 Ö2  Jag tycker att ((Anestesiologs för- och efternamns)) gamla PM är väldigt bra, 

19 för det stämmer att hon var. Det blir alltid sex till nio liter, det är där det hamnar. 

20 A1  Ja, precis. Ja, det börjar kännas så att vi börjar komma ikapp nu liksom. Och det 

21 blev ju i stort sex liter innan det börjar hända något.- 

22 Ö1 ((Namn)) 

23 A1   Fyra liter, där började det hända  

 

Här förhålls patientens status som IVA-patient till ett normalt förlopp för patienter av den 

kategorin hon tillhör, ketoacidos. Hennes kategoritillhörighet innebär en förväntad utveckling 

som läkarna kan förhålla sig till och därmed en rutinmässigt hanterbar trajektoria. Den 

önskade trajektorian finns inskriven i ett PM. Bruket att hantera diabetespatienter på detta sätt 

är en företeelse med historia och organisatorisk relevans.  Det förefaller viktigt att den rätte 

upphovsmannen till detta PM skall nämnas.  I och med att han lyfts fram förhålls patientens 

diagnos och den förväntade trajektorian även till avdelningens historia och deltagarnas 

anestesiologiska erfarenheter.   

 

I exceptet framkommer att patienten som människa är avvikande (”udda i personligheten”) 

men detta är inget som måste uppmärksammas i relation till vården och det nämns bara i 

förbigående. Som patient uppför hon sig däremot i enlighet med förväntningar på den 

medicinska kategorin och arbetet kan därför fortskrida som normalt.  Hon är en av de 

patienter vars tillhörighet inte behöver ifrågasättas.  
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Delade objekt 

Kategoriseringsarbete sker alltid kring objekt, som i vissa fall är gemensamma för olika 

aktörer och kan ha olika innebörd för olika grupper (Bowker & Star 1999). Patienter är sådana 

objekt som delas av flera specialiteter som har rationaliteter. Olika vårdinstanser kan ha olika 

syn på vad objektet är och vem som borde ha ansvaret för patienten. 

 

Detta framkommer i nästa excerpt. Fallet visar att det inte bara är de rent medicinska 

rationaliteterna som påverkar situationen, utan också ekonomiska och behandlingsmässiga 

uppfattningar. Det finns spänningar kring resurser vilket innebär att patientens trajektoria blir 

osäker. Exemplet illustrerar hur anestesiläkaren menar att kirurgen använder information om 

mulitresistenta gula stafylokocker39, MRSA, används som en resurs för att uppnå 

organisatoriska mål, i detta fall för att inte ta emot en problematisk patient.  

  

7:6 ärende 6:3 

 

1 Ö1 Det finns roliga detaljer i detta. 

((Skratt)) 

2 Ö2  Det låter inte som att de är speciellt intresserade av honom  

3 Ö1 Nej, de bara 

4 ST1 Han är ju ((i och för sig)) deras patient 

5 Ö1 De har gjort allt de har kunnat för att slippa honom. Eh 

6 ST2  Neurokirurgen kör ju inte med oschyssta metoder. 

7 Ö1  Nej, inte riktigt varje fall. 

 

((Efter en ca fem minuter lång fördjupning av den medicinska historien kommer 

fortsättningen på berättelsen om den andra avdelningen. Nästa fas inleds med en 

sammanfattning av patientens läge)):  

 

7:7 ärende 6:3 

 

8 Ö1 Han är inte klar på lång väg. Så jag tycker inte att det är så dumt att han ligger 

9 hos oss. Han är nästan mer lungsjuk än hjärnsjuk. Just nu. Men det roliga var att 

                                                 
39 http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/meticillinresistenta-gula-stafylokocker/ 
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10 redan i -. Fredags, var det va? Så kom ((läkarnamn)) ner, up in arms, så här ”åh  

11 de har haft i MRSA i ((stad)) två fall. Och lungmedicin här och nu har vi 

12 bestämt att vi ska stänga vår avdelning och vi ska odla alla som tas hit och 

13 därför vill vi att ni tar odling på honom och- innan vi kan ta tillbaks honom.” 

14 Det var bara att det var pinsamt tydligt att egentligen ville de inte ha patienten 

15 A1 Ja 

16 Ö1  Och så hittade de på MRSA för att slippa. För att när jag sen sa att ”jag tycker  

17 att vi ska behålla patienten för att han är sjuk i lungorna” . Då lugnade de ner sig  

18 och sen så förklarade jag att om de ska ha odlingar på alla de tar upp härifrån  

19 så kan de ju inte använda postop, för det är samma personalgrupp. Och vi  

20 kommer inte kunna- hjälpa dem med avlastning, för då vet vi att vi har kvar  

21 patienten i två dygn medans MRSA clearas. Då blev det ännu tystare och  

22 lugnare och så bestämde hon sig för att det inte alls var någon bra ide, det här  

23 med MRSA här. 

 

Läkarnas berättelse handlar inte om att det är fel att IVA vårdar patienten: han är ju ”nästan 

mer lungsjuk än hjärnsjuk”. Jag tolkar den istället som att man vill framställa den andra 

avdelningen som oärlig när den använder fel slags skäl till att inte ta emot patienten. 

Agerandet behandlas som oärligt, situationen vore inte något att skämta om ifall 

anestesiläkarna inte tyckte att neurokirurgen körde ”oschyssta metoder”, Men när 

anestesiläkarna tycker att de kan genomskåda den neurokirurgiska politiken, som inte gynnar 

anestesiologerna,  bakom handlingar så förefaller det som cyniska spel med medicinska 

kategorier.   En sjukdom som de har befogad rädsla för används enligt berättelsen till att 

slippa ifrån oönskade patienter.  

 

Den kritiska berättelsen om neurokirurgerna uttrycker något om anestesiologernas syn på den 

andra specialiteten. Den antyder också att det faktiskt är något som står på spel med patienter 

som inte självklart hör hemma i den egna vårdsfären; det handlar om fördelning av knappa 

resurser. Excerptet visar på kategoriseringen av patienten som en inte bara medicinsk utan 

även organisatorisk fråga. 

 

Jag har hittills i kapitlet visat att kategoriseringsarbetet är både en process, en aktivitet och ett 

identitetsarbete. Det första exemplet, definitionen av en IVA-patient, visade hur läkarna ser på 

ramarna för kategoriseringen. Det visar att kategorin inte är absolut och att kategoriseringen 
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inte alltid har fungerat tillfredställande. De övriga exemplen visar att det i praktiken finns 

flera möjligheter till flexibla tolkningar inom ramarna. Det andra exemplet, kvinnan som fick 

”ett halvt dygns extra övervakning” eftersom det var ”knökfullt på infektion”, illustrerar hur 

gränserna för vem som är en IVA-patient kan vidgas: någon som redan tidigare bedömts som 

möjlig att skicka vidare till avdelning blir omdefinierad i ljuset av vad som är möjligt att göra. 

Det tredje exemplet, patienten med koagulationsrubbningar, är en patient som inte bedöms 

som skickbar, trots att han är i bra skick, eftersom hans historia modifierar förväntningarna 

för honom. Genom att låta honom vara kvar som IVA-patient skapas en organisatorisk 

beredskap för att hantera situationen om hans tillstånd försämras; en lyckosam trajetoria bör 

kunna skapas. Det fjärde exemplet med diabeteskomplikationen visar att avdelningen har 

återkommande rutiner i sin praktik för patienter som tillhör IVA:s kärnkategorier och som 

självklart hör till avdelningen. Det är så självklart att avdelningens historia anförs i anslutning 

till diskussionen om patienten. Det sista exemplet visade på hur kategoriseringarna av vad 

som är en riktig IVA-patient även görs i relation till andra specialiteters bild av patienten och 

till organisatoriska och resursmässiga förhållanden. 

 

Patientkategoriseringen är således flexibel inom vissa ramar. Patienten själv bidrar med sin 

medicinska status och det medicinska sammanhanget i form av arbetsbelastning och relation 

till andra specialiteter påverkar också.  Men vården är inte än oändlig resurs, utan innebär 

prioriteringar. Att kategorisera en viss patient som prioriterad IVA-patient kan ibland konkret 

innebära att någon annan blir utan vård, vård som de skulle ha fått under andra 

omständigheter. Vem som då i första hand ska få vård är en etiskt problematisk fråga.  

 

Prioriteringar och kategoriseringar 

Sjukvården ska finnas för alla, och på lika eller i alla fall liknande villkor. Men ibland så blir 

det inte så. Tidigare forskning har betonat två aspekter av patienter som kan påverka 

vårdprioriteringen: hur medicinskt intressanta de är och deras sociala attribut eller egenskaper.  

 

Det finns ganska många tidigare studier av vad som betraktas som intressanta eller som 

ointressanta fall. (Becker m. fl. 1961 

) beskrev medicinstudenters attityder till olika fall, där intressanta fall betraktades som 

prototypen för fall eftersom de gav studenterna en större klinisk erfarenhet. På liknande sätt 

har Strauss et al. (1985) diskuterat rutinarbete som inte utmanar som en sorts ’smutsigt jobb’ 
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(’dirty work’). De använder begreppet om arbetsuppgifter som inte ses som det viktiga i 

jobbet eller som är moraliskt tvivelaktiga. Andra författare har definierat intressanta fall som 

sådana som tvingar läkare (eller läkarstudenter) att tänka efter och fundera över olika 

möjligheter (Mizrahi 1984), något som ibland kallas för detektivarbete (Hunter 1991; 

Atkinson 1995). Dingwall och Murray (1983) har pekat på att tidigare forskning ibland har 

dikotomiserat utifrån vad de uppfattar som icke-uteslutande kategorier: alla avvikande 

personer är inte dåliga patienter, vissa är medicinskt intressanta, och vissa betraktas inte som 

helt tillräkneliga (i första hand gäller detta barn) och därför i större behov av vård än andra 

patienter. Ytterligare en vinkling av vad som ses som intressanta fall presenteras i (Sudnow 

1967) studie av döden; här var de intressanta fallen patienter som ansågs mer värdiga, 

alternativt mer besvärliga, än andra. De intressanta, speciella fallen fick en uppmärksamhet 

som påverkade både vården och samtalet om dem. Hunter (1991) menar att från en medicinsk 

synvinkel är det intressanta fallet är det som har någon oväntad komponent, något som gör att 

det blir ett pussel att lägga eller ett mysterium att avslöja. Det är en medicinsk och 

intellektuell utmaning. 

 

 (Dingwall&Murray 1983) påpekar, som ett led i kritiken mot dikotomiseringen av bra och 

dåliga patienter,  att motsatsen till det intressanta fallet är det ointressanta fallet, rutinfallet. 

Då är varken kroppen, dess reaktioner på sjukdomen eller medicineringen ovanliga. De fallen 

kräver inte hela läkarens skicklighet, och behandlingen kan inte bli samma källa till stolthet 

och förundran som det speciella fallet. 

 

Som vi sett tidigare i kapitlet finns en uppsättning diagnoser på IVA som betraktas som 

självklart och rutinmässigt relevanta och betjänta av intensivvård. Dessa patienter behöver 

inte utredas så mycket och det finns till och med kodifierade rutiner för hur de skall hanteras, i 

form av PM. I samtalsmaterialet märks vad som är intressanta respektive ointressanta fall,  i 

första hand på hur länge läkarna pratar om patienten. De mer komplicerade fallen kräver en 

längre diskussion än de som inte kräver lika stor eftertanke.  

 

Det finns en välgrundad rädsla för att sociala aspekter kan påverka att olika personer får olika 

vård. Måseide (2003) har ett exempel som illustrerar detta, när en läkare efter ett i stort sett 

fattat beslut tillfrågas av en kollega om han skulle ha fattat samma beslut om det gällt hans 

fru, och frågan får läkaren att säga att han ska tänka efter och prata med patienten. I främst 

amerikanska studier finns beskrivningar av hur patienter tillskrivs omdömen, ofta av sociala 
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skäl, och oftast av negativ art (Jeffery 1979). David Hughes och Lesley Griffiths (1996) 

skriver om prognosdiskussioner där sociala faktorer som ålder, livsstil och sociala kategorier 

tas med. De menar att sådana diskussioner, som ofta ligger nära en vardaglig social 

kategorisering, påverkar den vård patienten sen får genom implicita beslut. Samma 

information kan användas på olika sätt, och det är delvis en fråga om praxis. Hughes och 

Griffiths (1997), beskriver även två processer som diskussioner om patienters livsstil kan 

medverka till. I en miljö användes diskussionerna främst i positiv bemärkelse för att inkludera 

ruling in) patienter, det vill säga till motivera deras vårdbehov. I den andra miljön användes 

diskussionerna även till att exkludera (ruling out) patients (Hughes&Griffiths 1996; 1997). 

Utfallet beror troligen inte bara på praxis utan också på samtalet. Elisabeth Bledsell Crepeau 

(Crepeau 2000) visar hur samma patient i olika samtal ramas in som behövande eller inte 

behövande, utan att någon skillnad uppträder hos henne Ytterligare en aspekt som spelar in är 

den aktuella situationen. Carine Vassy (2001) tittar på hur kategorisering av patienter 

påverkar vården patienterna får på en fransk akut mottagning. I hennes empiri är det 

medicinskt behov som är det som i första hand prioriteras. Undantag från medicinska 

prioriteringar handlade om att inkludera patienter av sociala skäl, men det skedde om det 

fanns tid och plats för dem den enskilda dagen (Vassy 2001).  

 

I kapitel 9 skall jag mer utförligt diskutera vad sociala aspekter betyder för hur läkarna i mitt 

material bedömer patientens fortsatta trajektoria. Här skall jag kort belysa frågan utifrån 

aspekten av vem som prioriteras som riktig IVA-patient och vem som inte anses vara det av 

sociala, eller moraliska skäl. Jag skall ge ett exempel som belyser ett dilemma för läkarna och 

som även leder in till nästa avsnitts diskussion om mobiliseringsvärde. 

 

Inledningsvis vill jag säga att det inte någonstans i materialet finns exempel på att en läkare 

säger att en patient inte förtjänar vård.  Men vid ett tillfälle fann jag ett exempel på att en 

patient ställdes emot en annan, som i jämförelsen sågs som en lämpligare patient. Det är en 

berättelse om en situation som uppkom för en anestesiläkare på jourtid utanför IVA. 

Berättelsen är inte formellt sett en del av överrapporteringssamtalen, utan är hämtad från 

morgonmötet med alla anestesiläkare (som föregår rapporten). Det är en överläkare som talar, 

vilket kanske är av betydelse, eftersom berättelsen har ett känsligt innehåll. Även i Hughes 

och Griffiths(1996) material om prognosdiskussioner är det seniora läkare som uttalar sig 

mest kontroversiellt.  
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På morgonmötet berättar läkaren som haft jour att han varit helt upptagen med en patient. Han 

är ganska arg eftersom patienten var en inbrottstjuv som tänt eld på sig själv när han riskerade 

att åka fast. Som en direkt följd av att läkaren varit upptagen har en nära släkting till honom 

blivit utan önskad förlossningsepidural vid sin första förlossning. När de två patienterna sätts i 

relation till varandra framstår tjuven som problematisk. Han är klandervärd, en avvikare både 

i bemärkelsen av att vara en tjuv och av att ha åsamkat sig själv skada. Han har medvetet 

skadat sig för att slippa ta konsekvenserna av sin samhällsförstörande verksamhet. Släktingen 

däremot är en respektabel medborgare med legitima behov i en samhälleligt acceptabel och 

positiv situation, att föda barn. En förstagångsföderska, som dessutom är en släkting till en 

läkare, är normal både som person och patient. Hon är inte en avvikare. Det är dock tydligt att 

tjuven har större medicinska behov än släktingen.  

 

Berättelsen kan ses som en skildring av enkla moraliska karaktärer, där en person av sociala 

och moraliska skäl skulle vara mer förtjänt av vård än den andra. Den yttersta konsekvensen 

skulle då vara att någon som skadar sig själva i samhällsnedbrytande verksamhet ska få vård 

först när andra har fått vård. Men så enkelt är det givetvis inte och så menade inte den 

berättande läkaren, trots sin affekt. Det handlar i vården inte om patientens moral och sociala 

värde, utan om vårdrelevans. Insatserna i tid och resurser skall även sättas i relation till 

patientens möjlighet att tillfriskna. Det finns en stor skillnad i prognosen för de två 

patienterna. Släktingen behövde en tillfällig medicinsk hjälp vid förlossningen; en epidural 

skulle göra henne ‘frisk’. Tjuvens brännskador krävde mer omfattande vård, och akten att 

tända eld på sig själv kunde ses som ett tecken på att han i desperation kunde komma att 

försätta sig i liknande situationer igen.  

 

Mobiliseringsvärde 

Vi har nu kommit till en central fråga i anestiologernas samtal och arbete, nämligen hur de 

kategoriserar och diskuterar patienterna i termer av mobiliseringsvärde. Detta är ett begrepp 

som jag hämtat från Nicolas Dodier och Agnes Camus, som gjort en studie av en 

akutmottagning på ett sjukhus (1998). De menar att många beskrivningar av hur patienter 

kategoriseras är förenklade, eftersom de lätt blir dikotomier av värdiga respektive ovärdiga 

patienter. I stället vill de använda begreppet ’mobiliseringsvärde’ (’mobilising worth’) för att 

få en mer funktionell och komplex beskrivning av hur patienter betraktas och prioriteras:  
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”…the notion of mobilising worth by which we mean what, in each 

patient, triggers the particular degree of mobilisation of staff with 

respect to him/her, in gradually establishing his/her place in the 

order of precedence”(Dodier&Camus 1998, 415f). 

 

De modifierar företrädesrätten genom att diskutera de kriterier som påverkar 

mobiliseringsvärdet.  Det handlar i första hand om hur akut sjuk patienten är. Detta är givetvis 

viktigt för rätten till vård, men det handlar också om läkarens möjlighet att vara till nytta och 

använda sina specialistkunskaper. Men även sociala faktorer, hur intellektuellt intressant ett 

fall är, och om det finns en misstanke att någon vill slippa ifrån fallet (i fall där patienten 

kommit från en allmänläkare eller annan avdelning) påverkar mobiliseringsvärdet. Jag anser 

att mobiliseringsvärde är ett bra sätt att uttrycka det förhandlingsutrymme som finns i 

patientkategorisering; det handlar inte om absoluta kategorier utan om ett pågående 

tolkningsarbete. Begreppet visar i min tolkning även på en annan viktig aspekt av 

anestesiläkarnas arbete: att den som talar mobiliserar för en patient, verkar för hans eller 

hennes situation och framtid. 

 

Anestesiläkarna talar i rollen som läkare som agerar med patientens bästa för ögonen. I 

samtalet uppbådar de resurser för att förstå patientens situation och för att argumentera för en 

ståndpunkt. Det handlar inte bara om direkt medicinsk prognos utan även om patientens 

förmåga att bli bättre. Det är en moralisk bedömning, men den har inte patientens karaktär i 

fokus. Moralen är istället i första hand vårdmoral, en moralisk bedömning av vad 

intensivvården kan klara av. Den ideala intensivvårdspatienten har goda möjligheter att 

tillfriskna, eller med andra ord, är värd att mobilisera för. Vården ska göra patienten kraftfull 

nog att klara av att komma ur respiratorn. Interventionen ska ge kroppen andrum att tillfriskna 

och inte bara hålla kroppen vid liv. En patient som blir bättre kan gå vidare till ett friskt liv. 

Därmed blir intensivvården en tillfällig livräddande insats, inte en ändhållplats.  

 

Det är i förhållande till dessa mål som exemplet med tjuven och släktingen blir relevant. 

Mobiliseringsvärdet är ett förhållande mellan vem patienten är och hur situationen har 

utvecklats och för tjuven och släktingen så ser framtidsförhoppningarna olika ut. Tjuvens 

beteende tydliggör att han har någon form av psykisk instabilitet och kanske också ett 

missbruksproblem. Han är, med andra ord, troligen en patient som kommer att kräva stora 

resurser även fortsättningsvis och som kan ha svårt att tillfriskna. Att han åsamkat sig själv 
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skadan medför att det finns en större sannolikhet för att en liknande situation skulle uppstår 

igen. Han kan komma att ta upp stora resurser vilket innebär en implicit bortprioritering av 

andra. Denna kunskap gör honom problematisk, men det diskvalificerar honom inte som 

vårdtagare och som värd att mobilisera för.  

 

Mobiliseringsvärde i relation till olika specialiteter 

Lämpliga intensivvårdspatienter bör alltså helst ha förutsättningar att tillfriskna. De bör även 

vara lämpliga för specialiteten intensivvård. Men patienterna är inte bara 

intensivvårdspatienter. Patienternas patientansvariga läkare (PAL) finns oftast utanför IVA 

och de är också ofta inskrivna på en annan avdelning. Det betyder att anestesiologerna delar 

patienten med andra läkare och måste hantera att olika specialiteter ser olika på patienter. 

Ibland är en specialitets syn på en patient inte förenlig med en annan specialitets syn. Den 

patienten som bedöms som lämplig av en specialitet kan bedömas som olämplig av en annan, 

eftersom kompetensområdet och därmed synen på patienten är skilda åt. Det innebär att 

patienten kan ha olika mobiliseringsvärde för olika specialiteter. 

 

Medicinsociologen Paul Atkinson (1995) liksom STS forskaren Annemarie Mol (2002) 

beskriver detta som att medicinen inte talar om en kropp utan om många kroppar, eftersom 

olika specialiteter delar upp patienten i olika delar. Även Måseide lyfter fram patienten som 

ett mångtydigt kunskapsobjekt. Eftersom han studerar interprofessionella samtal kan han se 

hur olika specialisters syn på sjukdom och vård påverkar deras sätt att närma sig patienten. 

Det är en intressant aspekt som dock inte syns i mitt inomprofessionella material. I det 

intraprofessionella samtalet är intensivvårdspatienten som kunskapsobjekt en exklusivt 

anestesiologisk patient. De andra specialiteterna finns inte representerade i rummet. Men 

själva det faktum att anestesiologerna delar sitt kunskapsobjekt, patienten, med andra 

specialiteter, är ändå närvarande. De andra specialisternas syn på vården av patienten 

framställs ur en anestesiologisk synvinkel. Medan de egna arbetsuppgifterna är möjliga att 

öppna upp och diskutera tas andra specialiteters resultat oftast för givna. De värden och den 

patientstatus som andra producerar problematiseras oftast inte. Det innebär att 

anestesiologernas egen och andras kunskap får olika status i samtalen.  

 

Detta gäller dock inte alltid i relation till kirurgerna. Nicholas Fox menar att det finns en 

motsättning mellan kirurger och anestesiologer som rör vad patienten är, när 
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anestesiologernas helhetssyn med fokus på patientens allmäntillstånd (fitness) ställs mot 

kirurgernas fokus på patientens sjukdom (illness) som kan skäras bort. Kirurgernas  arbete är, 

till stor del genom närvaron på sal, på ett annat sätt synligt för anestesiologerna och påverkar 

även deras eget arbete. När patienten inte är ett entydigt objekt, utan ett multipelt 

kunskapsobjekt så kommer skärningspunkten mellan olika specialiteter att vara viktig. I de 

fall när mobiliseringsvärdet för en patient skiftar mellan specialiteter så är kunskapsobjektet i 

en bemärkelse hotat. Vad som är en rimlig tolkning av den vad som skall göras med patienten 

måste då förhandlas. I och med anestesiologernas position som en hjälpdisciplin och att de ur 

det hänseendet inte är autonoma, så kan ett indirekt ifrågasättande av deras kompetens 

uppkomma. Statusen på kunskapen är inte självklar. När andra får genomdriva sin version av 

patienten på bekostnad av den anestesiologiska tolkningen så kan det uppfattas som att den 

andra läkargruppens kunskap faktiskt värderades högre.    

 

Jag vill illustrera detta med ett excerpt som handlar om att patienten har olika 

mobiliseringsvärde för olika specialiteter. Det finns en spänning kring patienten, eftersom hon 

betraktas som olämplig som IVA-patient. Patientens olämplighet är medicinskt betingad, men 

hennes ålder och relationen till andra specialiteter spelar också in. Patienten är en 

thoraxpatient, men när hon opereras i magen så kan hennes status omförhandlas så att hon 

istället blir en kirurgisk patient. 

 

7:8 ärende 6:0 (dvs. ej inlagd utan möjlig kommande patient)  

 

1 Ö1  Och då började jag bli lite rädd. Då ser man direkt tar kirurgerna över ansvaret, 

2 då blir hon våran baby. Och så ska de göra den här storkirurgin på-. Hopplöst 

3 fall. Så att jag gick bort dit. Men där satt docent ((efternamn)) och höll emot,  

4 förstås. Hade långa förhandlingar där.  

5 Ö2  Han- han ville ha lite högt fall. 

6 Ö1 Nej. Han sa att-. Att hon är-. Han är ändå renhårig att ”hon är vår patient, våran 

7 komplikation. Vi tar hand om det. ”Men han ville att de skulle göra lapratomin.  

 

((Utelämnade turer där beskriver Ö1 hur han gått till väga för att avråda från operationen. 

Han har använt sig själv som privatperson för göra ytterligare ett försök att avstyra  

Operationen)).  
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8 Ö1  Ja. Men ja, alltså visst. Kan nån lotsa henne igenom intensivvården och ta 

9 henne ur det så är det säkert doktor ((efternamnet)), men jag är tveksam till att 

10 hon klarar det. 

11 ST1 Han övervakade henne väl under tiden i alla fall. 

12 Ö1 Han var som en hök. 

13 ST1 Stod inne på salen hela ingreppet ((:med skratt i rösten)) 

14 Ö2 Men blev hon opererad? 

15 ST1 Ja 

16 Ö1 Hon blev opererad. 

 

Här beskrivs operationen, anestesiläkarna  skämtar även om att kirurgerna tagit bort mer 

än planerat. De har hittat frigas i buken på patienten, men hade svårigheter att hitta hålet,  

det blev inga bubblor när de hällde på vatten. Det var ett litet hål ”litet typ stansat hål”. 

Detta ser Ö1som problematiskt medan kirurgerna ser det som positivt.  

 

17 Ö2 Men om det är ((Förnamn))  som är på ((avdelningens namn)) så-. Då lär vi ju 

inte  

18 höra av dem. 

19 Ö1  Men det är det jag inte vet, för han har ju vart jour nu, och det är mycket möjligt 

20 att det kommer helt andra som tycker att ”nu är hon, nu är hon i kirurgens nu får  

21 ni ta henne” 

22 Ö1 Då tycker jag bara, att det är- då ska ni veta om den förhandlingen som föregick  

23 för att jag tyckte att man skulle ge henne morfin och låta henne segla. Det var 

24 min bedömning. 

25 Ö2  Hon är åttioett år gammal, va, det står det. 

26 ST1  mm  

27 Ö1  Hon är född tjufyra. 

28 Ö1 Så jag tycker att har man tvingat oss att göra detta, då tycker jag att man ska få  

29 ta konsekvenserna också. Jag behåller lappen med hennes personnummer för jag 

30 ska hålla koll på mastern. 

31 Ö2  Jo, men det kan jag hålla med om liksom för att självklart är det så att den här  

32 komplikationen är sannolikt postoperativa då. Och hade hon inte fått den här  

33 sigma resektionen om hon inte hade haft- opererat sig för gravt aneurysm. Det är 

34 väl rätt så orimligt att tro. 
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Patientens medicinska status gör att Ö1 bedömer henne som olämplig som IVA-patient. 

Excerpten ger en tydlig illustration av hur mobiliseringsvärdet kopplas till frågan om vem 

som är ansvarig för patienten. Kirurger och anestesiologer har olika syn på patienten, de 

bedömer hennes förmåga att tillfriska olika. Motsättningen i synsätt märks i det utryckta 

emotionella engagemanget, exempelvis på rad1 ”då började jag bli lite rädd” . Motsättningen 

syns också i att den andra läkaren benämns som ”docent ((Efternamn))”. Det innebär en 

distans, en tolkning som understöds av att han senare benämns som ”doktor ((Efternamn))” 

när han beskrivs som kompetent.  

 

Både den privata överenskommelsen och det att läkaren säger att patienten är hans ansvar och 

hans patient är anmärkningsvärda företeelser. De visar på hur tydligt Ö1 motsätter sig en 

operation. Han tror inte att patienten är tillräckligt stark för att klara av ingrepp och sedan 

tillfriskna, utan tror att en operation kommer att ställa stora postoperativa krav på IVA. De 

”långa förhandlingarna” innebär inte att den andra läkaren accepterar Ö1:s syn på patienten. 

Men genom att göra frågan mer personlig och använda sig själv som privatperson så får Ö1 

delvis acceptans för sitt synsätt. Inte så att de ger patienten ”morfin och låter henne segla”, 

men han får gehör för att hon bedömts som olämplig som IVA-patient. Detta sker när han i 

kraft av sin person tvingar läkaren som person att bemöta oviljan. Detta är möjligt eftersom 

den andra läkaren som person ”är ändå renhårig”. 

 

I excerptet framställs det som att patienten skyfflas mellan avdelningar, ”nu är hon i kirurgens 

då får ni ta henne”. Läkaren framställer patienten som att hon troligtvis inte är en önskvärd 

patient för de läkare som kommer in senare i processen. Men patienten har ett kirurgiskt 

mobiliseringsvärde, och just den här läkaren väljer att mobilisera för henne, på ett sätt som 

överstiger den normala vården, han övervakar henne hela tiden, ”han var som en hök”. 

Genom att Ö1 visar så tydligt att han inte tror på patientens förmåga att tillfriskna så blir det 

prestigefyllt för kirurgen att hon ska klara av vården, han har valt att inte lyssna på den 

anestesiologiska bedömningen.  

Detta exempel visar på två sammanlänkade och återkommande problem på 

intensivvårdsavdelningen: anestesiologerna får inte alltid möjlighet att bedöma patienters 

lämplighet och patienterna delas med en annan grupp som tolkar patienten på andra sätt. Att 

skilda specialiteter delar på en patient kan skapa motsättningar, eftersom tolkningen av 

patienten och därmed även dess mobiliseringsvärde ser olika ut för olika specialister. 
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Diskussion: Kategoriseringar och mobiliseringsvärde 

Detta kapitel har handlat om kategoriseringar och prioriteringar av vad som är betjänta 

intensivvårdspatienter. Jag har visat på att det finns normalpatienter, vilkas status och 

trajektorier är relativt oproblematiska och kan hanteras rutinmässigt. Andra patienter hör inte 

självklart till kategorin IVA-patienter eller har en mer komplicerad trajektoria som måste 

diskuteras och hanteras. I båda fallen finns undantag och flexibilitet i bedömningarna som 

påverkar vem som kan behandlas på avdelningen; det handlar om bedömningar av patientens 

historia och framtid, om andra specialiteters åtgärder och bedömningar och kring tillgång och 

efterfrågan på vårdplatser.  

 

Kategoriseringen i en IVA-patient eller inte är alltså något som förhåller sig till 

organisationen eftersom den berör vems ansvar patienten är och om avdelningen är beredd att 

acceptera ansvaret för patienten. När det är ont om sängar blir gränsdragningen kring vad som 

är en riktig IVA-patient snävare och då tillåts färre patienter från andra avdelningar. 

Kategorin är även en ekonomisk realitet, och om patienterna hör till kärnkategorierna så är det 

lättare att argumentera för IVA:s storlek och därmed även för behovet av att förbereda för fler 

patienteter. I arbetet med att ta emot patienter har vi sett att patienten omdefinieras som i 

behov av intensivvård. I likhet med definitionen av en IVA-patient som någon som finns på 

IVA så ges patienter medicinska motivationer när de får ligga kvar. Det innebär att även IVA-

patient i medicinsk bemärkelse är förhandlingsbart. Den formen av flexibilitet är viktig för att 

alla patienter ska få vård. 

 

Jag har också visat att en central komponent i kategoriseringsarbetet är frågan om patientens 

mobiliseringsvärde. Anestesiläkarnas arbete handlar om att skapa en möjlig framtid för 

patienten; då skall tid och resurser framför allt gå till patienter som av dem bedöms som 

riktiga IVA-patienter, lämpliga och mottagliga för den typ av vård som man här kan ge. De 

ska vara relevanta patienter. Men relevansen är inte absolut utan något delvis 

förhandlingsbart, och vad som är en relevant och mobiliseringsvärd patient avgörs inte alltid 

av anestesiläkarna, utan avhänger av andra specialiteters, främst kirurgernas, åtgärder och 

bedömningar. Kring detta uppstår ibland motsättningar och problem. Allt detta innebär att 

kategoriseringsarbete inte bara är en praktisk, medicinsk fråga, utan även en som väcker 

känslor, inför patienterna och inför situationen i stort. Vilka som ska få vård, hur och hur 



”Riktiga IVA-patienter” 
 

 125

länge – och vilka som bortprioriteras – och av vilka skäl är emotionella frågor. Hur de 

hanteras påverkar hur anestesiläkarna upplever sitt arbete som meningsfullt och inte moraliskt 

problematiskt. 
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Det här kapitlet redogör för hur intensivvårdspatienten förstärkt av maskiner, medicin och 

vårdinsatser blir ett utvidgat livssystem som anestesiläkarna kan tolka med hjälp av värden 

på vitalfunktioner, som andning, medvetande och blodcirkulation. Jag kallar detta system för 

en livsapparat och diskuterar hur läkarna samtalar kring hur de tolkar, testar och modifierar 

livsapparaten på olika sätt för att den skall kunna fungera bättre och patienten ges en möjlig 

framtid.  

 

8. Patienten som livsapparat 

Det här kapitlet handlar om hur den intensivvårdade patientens kropp integreras med teknik 

och praktiker på avdelningen, och blir till vad jag kommer att kalla en livsapparat.  

Intensivvårdspatienter är ofta i så dåligt skick att de skulle avlida om de inte fick medicinskt 

och tekniskt stöd för sina vitalfunktioner. Kapitlet fokuserar på hur anestesiläkarna arbetar 

med de numeriska värden som visar på patientens andning, medvetande och blodcirkulation. 

Värdena är nödvändiga för läkarnas tolkning av patientens tillstånd och möjliga framtid och 

underlättar det kommande praktiska arbetet med patienten. Jag skall i kapitlet diskutera hur 

läkarna i samtalen diskuterar hur de tolkar, testar och modifierar patientens värden som de 

framkommer i symbios med maskiner och mediciner. De gör därmed en livsapparat som de 

ska förstå och hantera för en fortsatt möjlig framtid för patienterna. 

 

Livsapparat och objektifiering 

Värdena uttrycker patientens beroende av maskiner och medicin. En patient i intensivvården 

är inte alltid relevant som autonom enhet. Patienten är uppkopplad till livsuppehållande 

maskiner, får medicin tillfört och behöver medicinsk övervakning för att klara sig. Den är inte 

sig själv nog. Patientens beroende av tekniken medför att patienten inte bara är en kropp, utan 

kan ses som vad jag vill kalla en livsapparat i läkarnas arbete med den. Läkarna talar inte om 

patienten som en apparat, utan det är min term för hur de talar om arbetsuppgiften i sina 

samtal. Förledet ”livs-” använder jag för att markera att syftet med det utvidgade systemet är 

att upprätthålla patientens liv. Begreppet ”apparat” används för att det refererar både till 

kroppens funktion (som synapparaten) och till ett system med maskinella delar. Ordet apparat 
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betyder enligt Nationalencyklopedin ”sammansatt mekaniskt eller elektriskt hjälpmedel; 

(arbetande) organisation” (Nationalencyklopedin 1996). Valet av begrepp är ett sätt att 

understryka läkarens centrala roll, eftersom en apparat måste förstås och vara i bruk för att 

vara meningsfull.  

 

Jag har valt att använda ordet apparat framför begreppet cyborg därför att det begreppet är 

mer kopplat till agens än vad en apparat är. Eftersom kapitlet till stor del handlar om IVA-

patienten som passivt kunskapsobjekt så blir en antydd agens missvisande, medan begreppet 

apparat accentuerar en IVA-patients passivitet. Det autonoma subjektet som ideal är i en 

mening inaktuellt för intensivvårdspatienter. Autonomi innebär en grad av oberoende som 

inte alla patienter kan uppnå. Först när patienten är stabil är autonomi ett rimligt slutmål.  

 

Bristen på autonomi medför en förskjutning av patienten från subjekt till objekt. Det finns 

inom forskning om sjukdomsupplevelser en kritik av att människor inte alltid respekteras när 

de är allvarligt sjuka, utan objektifieras. Det har beskrivits som att livskrisen närmast förstärks 

av en medicinsk behandling som inte tar hänsyn till individen (Kleinman 1988; Frank 1995). 

Annemarie Mol (2008) använder ordet vårdlogik (’logic of care’) om det önskvärda 

respektfulla förhållningssättet att ge vård utifrån de förutsättningar som livet faktiskt erbjuder 

och ta hänsyn till den specifika livssituation där en sjukdom, som i hennes studie diabetes, ska 

kunna behandlas. Men intensivvården är inte som vård av kroniska sjukdomar, den är istället 

ett undantagstillstånd. Att leva i ett kroppsligt undantagstillstånd förändrar förutsättningarna; 

tills ordningen är återställd är normala uppfattningar om det autonoma subjektet satta ur spel. 

Jag vill i kapitlet visa att det till och med finns vårdmässiga fördelar med en objektifiering av 

patienten. När personen är i sådan fara att den är beroende av sitt medicinska understöd och 

kanske aldrig kommer hämta sig, då är kanske problemlösningen viktigare än personen. I 

extrema situationer som intensivvård, där autonomin är radikalt satt ur spel kan det finnas en 

vinst med att det sker en avpersonifiering, att patienten i första hand görs till en uppgift. 

 

Även tidigare studier av fallbeskrivningar har fört fram en kritik av objektifieringen. Man har 

beskrivits det som att människor försvinner, blir i fråntagna sina Jag i samband med vård, och 

att en objektifierad rapportering är ett symptom på den bristande respekten för patienten 

(Charon 1992; Ratzan 1992; Barton 2004). Jag menar att det är problematiskt att blanda ihop 

patienten som kunskapsobjekt i inomprofessionella fallbeskrivningar med en läkare-patient. 

Situation som får patienten att känna sig som ett objekt. Läkarens möte med patienten är en 
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liten del av professionella uppgiften. Viktiga delar av läkarnas arbete sker bortanför 

bemötandet. Barton har exempelvis beskrivit hur sjukvårdspersonal talar om prognos på helt 

olika sätt ansikte mot ansikte med patienten och/eller anhöriga än de gör sinsemellan (Barton 

2004). Dessa olika sätt att tala är kodbyten som de flesta människor kan förutsättas behärska. 

Att man talar i objektifierande termer om patienterna i det inomgruppsliga samtalet har inte 

självklart återverkningar på läkarnas bemötande av dem. 

 

Jag har valt att exemplifiera hur patienten förstås och hanteras som en livsapparat med hjälp 

av samtalsutdrag om vitalfunktioner, d.v.s. andning, cirkulation och medvetandegrad. De, 

avhandlas i rapporten för nästan alla patienter, eftersom det är dessa centrala livsuppehållande 

funktioner som patienter på en intensivvårdsavdelning behöver hjälp med. Ofta rapporteras de 

som siffror. Kvantifieringen visar hur mycket hjälp patienten behöver för att klara sig, i hur 

hög utsträckning han eller hon kräver intensivvård för sin överlevnad, samt om patientens 

tillstånd verkar förbättras eller förvärras. Ofta diskuterar anestesiologerna andningen i termer 

av inställningar på tryckunderstöd via respirator; syresättningen av blodet i termer av 

blodgaser; och patientens medvetandegrad i termer av fysiska reaktioner eller om patienterna 

kan prata eller om de är medvetna om var de är.  

 

Jag skall i kapitlet visa på flera aspekter av hur patienten sammanlänkas med teknik och hur 

en objektifiering av patienten sker i rapporten när anestesiologerna talar i termer av 

vitalfunktioner. Jag tar först upp exempel på hur detta sker i relation till andning, medvetande 

och blodcirkulation och argumenterar för att det är poängfullt att patienten ihop med maskiner 

och medicin betraktas som en livsapparat för att möjliggöra förmedling av information och 

problemlösning. Därefter kommer jag, med hjälp av ett längre utdrag ur en diskussion om en 

patients andningsproblem diskutera hur läkarna formar olika alternativa handlingsinriktningar 

i relation till livsapparaten; hur de testar olika förslag på diagnoser och ingrepp för att kunna 

åstadkomma den önskvärda förbättringen av patientens tillstånd.   

 

Vitalfunktion I: Andning 

En av kroppens viktigaste funktioner är andningen och därmed vår förmåga att syresätta våra 

celler. Många patienter på IVA har svårt att andas själva eller är så stressade som system att 
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de kan behöva vara i respirator40 för att hinna vila. I respiratorn får patienten hjälp med 

andningen genom att ny gas blåser in i lungan och ger ett övertryck. Respiratorn ersätter eller 

stärker patienten funktion i lungmuskeln (Blomquist 2005, 274). Det viktigt hur mycket 

tryckunderstöd patienten har och tolkningen av tillståndet beror på om nivåerna är en del av 

en trend eller om patienten konstant krävt lika mycket syrgas under sin vistelse. Storleken på 

tryckunderstöd visar hur viktig respiratorn är för patientens syresättning. När det aktuella 

värdet förhålls till tidigare värden syns även om patienten snart kan kopplas ur respiratorn 

eller inte. Därför är värdet en viktig indikation på hur allvarligt tillståndet är.  

 

Jag ska ta upp två exempel. Det första fallet visar hur en patient både är ett system och en del 

av en livsapparat där hennes egen andning förstärks av syrgas och mediciner. Det andra fallet 

illustrerar hur läkarna förmedlar information både om livsapparatens värden och om hur de 

arbetat med dessa värden för att övriga läkare skall förstå helheten i vad de gjort och hur läget 

skall tolkas.  

Patienten som livsapparat 

Jag har valt det här samtalsutdraget därför att patienten som en del av en livsapparat system är 

tydlig här. Rapporten handlar om en liten flicka som behöver stöd för att kunna andas; hon 

har kommit till IVA på grund av sina andningssvårigheter. Patienten reagerar på sin 

medicinska behandling på det sätt läkarna förväntar sig att hon ska göra. När hennes kropp får 

syrgas och medicin stabiliseras och förbättras hennes tillstånd, även om hon inte är redo att 

klara sig själv ännu. Fokus i rapporten är på barnets andningsproblem och hur problemen 

hjälpts upp. Rapporten inleds med hennes tidigare normalstatus. Utöver att berätta om hennes 

fysiologi ger informationen också ett kontrastvärde, där det tidigare friska tillståndet ställs 

emot sjukdomsutvecklingen.  

 

8:1 ärende 13:1 

 

1A1 ((För Efternamn)) hon är knappa året gammal va, eller om hon är- Ett och ett 

2 halvt år, förlåt mig, eh gammal. Och hon har levt ett friskt liv. Sen har hon de  

3 sista veckorna gått med lite hosta och allmänna förkylningssymptom och blev 

                                                 
40 Respirator används för allvarligare fall än s.k. CPAP-behandling, eftersom det är ett mer 
omfattande ingrepp att intubera (stoppa in en slang som får sköta patientens syresättning) än 
att låta patienten andas själv i en mask med syrgas. 
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4 sämre den sjunde, fick hög feber och kom in med andningsinsufficiens. Hon har  

5 kunnat klaras på barnavdelning fram tills igår kväll när man tyckte att det här  

6 blev- sämre helt enkelt hon blev ännu mer takhypnoisk41 och fick mer  

7 sekretproblematik.  Diagnostiserad RS infektion42 med en immunoflourescens så 

8 det är säkert va, det är.  

9A2  mm 

10A1 Hon har fått intermittent CPAP43 ungefär tio minuter per timme. Fyra över sju 

11 PEEP44 . Fungerar bra. Hon har haft en episod av rejäl- eh ja närmast 

12 andningstopp idag på morgonen, men det gick bra med CPAP och er- 

13 adrenalininhalationer. 

14A2 Adrenalininhalationer, gånger fyra, sex-? 

15A1 Nej, hon fick en gång vid två bara. 

((Härutelämnas en passage där de talar om MEDICIN, närmare bestämt om vad andra 

avdelningar använder för medicinering vid liknande tillstånd)). 

16A1 Hur som helst, så har hon då eh- haft en andningsfrekvens mellan åttio och 

17 nittio, hon har krävt ett par till tre liter syrgas på grimma för att saturera sig väl. 

18 Men då är hon norm-normalt saturerad 

19A1 Hon har inte retinerat koldioxid någon gång. Har fram tills idag, på förmiddagen  

20 varit högfebril, över 39 grader, vilket förståss har - gjort hennes andning ännu 

21 besvärligare och krävt mer. Och vart ordentligt slö. Men nu har hon börjat gått 

22 ned i febern hon hade 38 och tre nu vid lunchtid, har börjat bli vaken intresserad 

23 av pappan, mindre påverkad andning, så att hon är nog på väg att vända som det  

24 känns. Pulmikort45 ventulin46 inhalationer vid alltså- på stående doser adrenalin 

25 vid behov. Lågt CRP47 inga tecken på infektion. Idag inte så där rysligt mycket  

26 sekret det har vart mest torrhosta när jag har vart inne. 

 

                                                 
41 Takypné: ökad andningsfrekvens 
42 RS virus: förkylningsvirus som sätter sig på andningsvägarna 
43 CPAP (Continous-Positive-Airway-Pressure): tryck behålls hela tiden, vilket gör det 
lättare att andas in, men svårare att andas ut.  
44 PEEP(Positive End-Exspiratoric-Pressure): tryck vid utandning, för att ej lungorna ska falla 
ihop.  
45 Pulmicort: inflammationshämmande vid astma och KOL 
46 Ventoline: vidgar luftrören vid astma och KOL 
47 Halten av CRP (C-reaktivt protein) indikerar infektion som en del av kroppens försvar mot 
bakteriell infektion.  
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Vad man talar om här (rad 4-7) är att flickans andningssvårigheter har gradvis förvärrats 

varför hon har kommit till IVA från barnavdelningen. Man har diagnostiserat med en säker 

metod att det verkligen är RS-virus som är hennes grundsjukdom (rad 8). På IVA har hon fått 

hjälp med andningen, men man har inte behövt intubera henne utan hon har kunnat andas i 

mask. Flickan är inte frisk än utan står under behandling. Siffrorna i utdraget används för att 

betona vad som kan bli kommande arbetsuppgifter. Inställningen på andningshjälpen sägs 

med siffror ” ungefär tio minuter per timme. Fyra över sju PEEP”.   Det visar både på i vilken 

grad hon behövt hjälp och vad som ska göras med henne. Hon måste fortfarande andas med 

CPAP.  

 

Den här patienten verkar i stort sett bli friskare, men det finns vissa bekymmer som de måste 

ge akt på. Hon har haft något som liknar ett andningsuppehåll och som beskrivs som ” en 

episod av rejäl- eh ja närmast andningstopp idag på morgonen” (rad 11-12). Det är intressant 

att det omnämns som andningsstopp och inte som att hon slutade andas. Jag ser det som att 

patienten objektifieras, d.v.s. att de fokuserar på henne som livsapparat och inte som person. 

Stoppet har behandlats med framgång ”men det gick bra med CPAP och er- 

adrenalininhalationer” (rad12-13), något som är viktig information för jouren.  Hon har 

tillförts mediciner när livsapparaten inte klarade sig med bara tryckunderstöd och syrgas. 

Efter utvikningen om olika sorters medicin fortsätter rapporteringen om patientens 

andningsfrekvens och om hur mycket syrgas hon behövt. Patientens tillstånd påverkas inte 

bara tillförsel av syrgas utan även vad patienten avger påverkar hennes kropp. A1 förtydligar 

att hon är syremättad (raderna 16-19)  ” Men då är hon norm-normalt saturerad”. ”hon har inte 

retinerat koldioxid någon gång har fram tills idag på förmiddagen”, När patientens inte andas 

ut koldioxid kan hennes pH sänkas så att hon blir sur och ett lågt pH kan i sin tur leda till 

andningssvikt. Patienten är ett system som avger signaler och tillförs substanser för att avge 

andra signaler.  

 

Sifforna markerar hur snabbt patienten andats. 80-90 andetag per minut i andningsfrekevens 

är mycket, eftersom gränsen för när ett barn i hennes ålder är takhypnoisk går vid 40 andetag 

per minut. Nu är värdet bättre, men eftersom det är vagare beskrivet ”mindre påverkad 

andning”, så är den bedömningen mer tentativ än en angiven andningsfrekvens. Den 

förstärker intrycket att patienten troligen är på väg att bli bättre, men att de måste ha henne 

under fortsätt uppsikt. Hon är inte färdig än att skrivas ut. Samma budskap förmedlas genom 
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angivelserna av hennes temperatur. För små barn går gränsen för feber på 38°, så 38,3° är inte 

längre hög feber, men hon har ändå inte gått ned till normal temperatur än. 

 

I slutet använder A1 ett mindre formellt språk med mer personlig ton. Han använder oprecisa 

uttryck som; ”förstås gjort…ännu värre”; ”nu vid lunchtid”; och ”mindre påverkad andning”. 

Det handlar fortfarande om det medicinska läget, men det är uttryckt på ett vagare och mer 

personligt sätt. Han använder även ett diffust språk för att visa på en positiv utveckling. 

Genom att han inte längre använder strikt rapportform blir det han säger till något som liknar 

ett sidospår, det blir mindre rapport och mer hans egen uppfattning. Han utrycker 

förhoppningar om patientens tillfrisknande genom att tala i termer av påbörjade processer, 

som ”börjat bli” och ”på väg att vända”. Han kontrasterar även den nuvarande situationen mot 

ett sämre tidigare läge: Hon har ”vart ordentligt slö”, nu har hon ”börjat bli vaken” och i ”idag 

var det inte så rysligt mycket”, där dagens situation ställs mot en tidigare, med mycket mer 

sekret. I dessa utsagor talar han även om sig själv som ”jag”. Det är värt att notera, eftersom 

läkarna inte alltid figurerar som subjekt i fallrapporterna och inte gör det tidigare i detta 

ärende. Genom att läkaren säger jag betonar han sin egen bedömning tydligare. Det är en 

skillnad mellan att säga att någon hostar mindre slem (som ett faktum) och att någon hostar 

mindre slem ”när jag vart inne”. Det låter mindre precist.   

 

Det händer även något med patienten i slutet av samtalet. Hon är intresserad av sin pappa 

igen. Patientens relation till sin pappa är något som ligger utanför det medicinska vårdandet 

av henne, men det är relevant i relation till hennes medvetandegrad, eftersom det visar att hon 

inte längre är lika slö. Den ökade medvetandegraden medför även att hon blir mer relevant 

som person. Hon förvandlas i samtalet till någon som har relationer. 

   

Utdraget visar på hur patienten bearbetats. Hon har ingått i en livsapparat där hon förstärkts 

av syrgas och medicin. Apparaten har avgett värden, som tolkats som tillstånd.  När apparaten 

tillförts det läkarna bedömt behövas har hon reagerat förutsägbart och avgett andra, bättre 

värden. Det är ett indicium på att hon tolkats rätt och är den sortens livsapparat de trott. Men 

det finns fortfarande en liten risk att hon utvecklas negativt och därmed att hon är något annat 

än hon verkar. Ett exempel på vad det skulle kunna vara är om hennes tidigare andningsstopp 

inte tolkats rätt och inte lett till rätt intervention och att det därför kan riskera att återkomma.    
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Apparaten är faktiskt optimerad  

Nästa excerpt illustrerar att livsapparaten är ett arbetsobjekt men också ett projekt. Läkaren 

visar, genom att utveckla varför ett värde på syrgasen till patienten ser ut som det gör, att hon 

har tagit ansvar för patienten och för den kommande behandlingen av patienten. Värdet kan 

förefalla felaktigt, men när läkaren ger information om vad hon gjort med patienten kan de 

andra läkarna förstå att inställningen på syrgasen inte är slumpmässig utan att patienten som 

livsapparat är optimerad, trots att den inte verkar vara det.  

 

Det är ett utsnitt ur en längre rapport, där det här är vad som sägs om respiratorn. Meningarna 

före och efter avhandlar hur patienten kissar respektive vad hon har för antibiotika.  

 

8:2 ärende14:5 

 

1Ö:  Vi har kunnat gå ned till fem-. Nu ska vi se femtiofem procent syrgas i  

2 respiratorn tryckkontroll nu 16 över 15 PEEP. Jag har försökt på alla tänkbara 

3 modaliteter det här med PEEP mellan tio och 25, men jag menar, hon har inga 

4 stela lungor men däremot är det svårt att syresätta henne på något sätt 

 

Ö beskriver en trend och tydliggör att respiratorinställningen, trots att den inte verkar optimal, 

faktiskt är optimerad. Patienten har inte stela lungor och borde därför inte ha högre PEEP när 

hon inte blir bättre syresatt av det (eftersom det kan medföra försämrad cirkulation). Ö har 

provat var patienten har sitt ”best PEEP” men oavsett tryck har syresättningen varit dålig. Jag 

tolkar det läkaren säger som att hon har gått upp till höga PEEP för att se om syresättningen 

kan förbättras, men när den inte gjort det sänkte hon dem igen. Ö visar, genom att berätta för 

sina kollegor att hon prövat olika inställningar, att den låga syresättningen inte är någonting 

som kan förbättras genom andra inställningar. På så sätt undviker Ö att patienten åter ska 

utsättas för de risker som finns vid höga PEEP.  

 

Det Ö gör i sin rapport är således att förmedla information, men hon förmedlar även 

intentionalitet. I sitt sätt att tala om inställningarna inför sina kollegor visar hon att hennes 

handlande är medvetet och ansvarsfullt och inte slumpmässigt. Här fungerar apparaten så bra 

den kan och det bästa agerandet för läkarna som tar över är att inte röra inställningarna och 

därmed förstöra för patienten, trots att värdena ser dåliga ut. Patientens respiratorinställning 
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och positiva trend visar att hon troligen kräver mindre arbete än om respiratorinställningen 

inte hade varit medvetet vald av Ö och/eller del av en försämrande trend. Patienten framstår 

som en behandlingsbar enhet som det går att hantera tillfredställande.  

 

Vitalfunktion II:  Medvetande 

Medvetandegraden är en viktig indikator på allmäntillståndet, eftersom en försämring är ett 

tecken på att patientens tillstånd förvärrats. Dessutom är en försämrad medvetandegrad av 

extra stor vikt om patienten har en skallskada, eftersom det kan indikera att skadan förvärrats. 

Ofta är patienter på IVA inte vid medvetande. Att någon är medvetslös är en lite oklar 

beskrivning och därför använder anestesiologer en skala för att bedöma vilken grad av 

medvetande patienten har. Medvetandegraden bedöms enligt Reaction Level Scale RLS-8548, 

i dagligt tal RLS. Det är en svensk skala för medvetandegrad, där RLS1 är fullt vaken och 

RLS 8 innebär att patienten inte svarar alls på smärtstimulering. RLS bedöms med hjälp av 

smärtreaktioner, ögonrörelser och, när patienter är i bättre skick, utifrån kroppsliga svar på 

uppmaningar och verbala svar på tilltal. RLS är ett värde som anestesiologerna själva 

producerar, till skillnad från många andra värden i rapporten. 

 

RLS finns inte alltid med som en del av rapporten om patienten. Ibland rapporteras RLS bara 

som en siffra: ”och då var han en RLS 3”. Det betyder att patienten är slö eller oklar men är 

kontaktbar vid kraftig stimulering som rop, ruskning eller smärtsimulering 

(Enblad&Hårdemark 2005, 135). Ibland ger anestesiläkarna mer ingående beskrivningar av 

patientens reaktioner. Det vanliga är då att säga medvetandegraden och sedan ge en mening 

som modifierar bilden något. Detta kan exemplifieras med ”han är en RLS 1:a och är 

mobiliserad till sängkant” eller ”han är en RLS 1:a men har synhallucinationer”. En RLS1 

patient är klar över var han/hon befinner sig och har inga fördröjda reaktioner 

(Enblad&Hårdemark 2005, 135). Som jag tolkar modifieringarna betyder ”han är mobiliserad 

till sängkant” att patienten har en positiv fysisk trend, eftersom han har börjat kunna sitta upp. 

När patienten är medveten om var han är ”men har synhallucinationer” är det en modifiering 

                                                 
48 Internationellt används Glasgow Coma Scale (GSC), och det används parallellt med RLS i 
Sverige framför allt när man bedömer tillståndet på trauman (Juhlin, sid. 2005, sid. 491). I 
mitt material talas dock bara om RLS. 
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som anger ett sämre tillstånd, eftersom människor som kan orientera sig i tid och rum normalt 

också har en föreställning om verkligheten som stämmer med andras.  

Att tolka apparatens värden 

Jag ska ge ett exempel från en patientrapport, där medvetandegraden får en ovanligt ingående 

beskrivning. Utdraget visar också på en process av att tolka patientens tillstånd. 

Det vanliga förfarandet är att RLS endast rapporteras med en siffra, men här rapporterar Ö1 

värdet genom arbetet med att skapa kunskap om livsapparaten. Relationen mellan läkarnas 

handlingar och patientens diagnos framgår då tydligare än i normalfallet.  

 

8:3 ärende 6:5 

 

1 Ö1 Initialt RLS7. Piggade på sig nere i ((stad)). Och har här varit en fyra femma kan 

2 man säga. Hans status just nu. Vi väckte upp honom här för en status på 

3 morgonen, är att vid smärtstimulering så lokaliserar han med vänster hand, böjer 

4 mer långsamt och segt på höger. Och böjer på benen vid smärtstimulerande 

5 X ((Tydligt?)) 

6 Ö1  Ja, det är ändå en lokalisering ((som vi ändå har)) fått det till, pupillerna har jag 

7 inte tittat på här på morgonen. Han fick också ett ventrikeldrän och den har 

8 krånglat från första början, den satt nära någon av sidohålens tak och har 

9 inte funkat hela dagen igår. 

 

Både RLS fyra och RLS 5 innebär att patienten är medvetslös: han kan inte tala, han kan inte 

få ögonkontakt, han kan inte lyda uppmaning, och han kan inte avvärja smärta. Det som 

skiljer tillstånden åt är graden av smärtreaktion. RLS 4, det bättre värdet, betyder att patienten 

lokaliserar – dvs. att handen rör sig mot det smärtstimulerade området – men inte avvärjer 

smärta, och RLS 5 betyder att patienten gör en undandragande rörelse vid smärta (Eriksson, 

2005, sid. 135).  

 

Den här patienten har visat att han har kontroll över sina armar och ben men hans kontroll 

över höger hand är sämre än hans kontroll över vänster. Men som jag tolkar det, är kontrollen 

över höger hand inom gränsen för vad som kan betraktas som lokalisering. Lokalisering är 

den mest medvetna reaktionen på smärta hos medvetslösa patienter. Den näst bästa reaktionen 

är om de kan dra tillbaka den lem som utsätts för smärta och den tredje bästa är om de böjer 
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på benen. Ö1s sätt att beskriva patienten gör att det blir lite tveksamt om det verkligen är en 

lokalisering i armar och ben som uppvisats, eller om patienten uppvisar en annan lägre grad 

av reaktion. Jag tror att det är därför som Ö får en följdfråga.  

 

När Ö1 talar om patienten i utdraget modifierar han patientens RLS-värde. Det normala är att 

vara mer entydig och inte säga så mycket. Genom att tala mer visar Ö1 att det är möjligt att 

det är ett tillfälligt och sämre värde än det skulle vara under andra omständigheter. Ö1 nämner 

två värden istället för ett och utvecklar sedan informationen genom att beskriva patienten på 

ett sätt som gör att skalvärderingen inte är entydig. Han bidrar (även i raderna 7-9) även till en 

möjligt bättre framtid genom att tala om ventrikeldränet. Ett ventrikeldrän som inte fungerar 

innebär att patienten kommer att få en blodansamling i hjärnan. Och blödningar och andra 

tryck i hjärnan påverkar medvetandegraden negativt. Som jag tolkar Ö1 finns det hopp om att 

patientens medvetandegrad kan förbättras av ett fungerande ventrikeldrän. Patienten ska 

opereras, vilket ger en möjlighet att snart få annan placering och bättre funktion på dränet. En 

intervention är på väg och den kan förändra patienten. Genom att tala om ventrikeldränet visar 

Ö1 att det finns möjlighet till en positiv utveckling. Det här är en ung patient och han verkar 

förbättras, men det går långsamt. Genom att framhålla en möjlig kommande förbättring ger 

Ö1 kollegorna större anledning att hoppas på patienten och att tolka hans utveckling positivt.  

 

Ö1 inleder (i rad1) med värdet på RLS, för att sedan tala om patientens svar på den 

stimulering som sammantaget utgör grunden för RLS. Patienten framställs på så sätt som en 

lista av värden för medvetandetillstånd. Produktionen av värdet förstärks ytterligare av att Ö 1 

talar om sin egen roll i produktionen genom att säga att ”vi väckt honom” och ”pupillerna har 

jag inte tittat på än”. Det är ovanligt både att ange kriterierna och att tala om sin egen roll i att 

framställa patienten som en livsapparat. Genom att uttryckligen berätta vad han sett och gjort 

öppnar skapar han möjligheter för kollegorna att göra egna tolkningar. Läkarens utvikning 

betonar produktionen både av representationen av patienten och av arbetet med att 

sammanfoga alla resultat till delar av en livsapparat att ge fortsatt vård.  

 

Vitalfunktion III: Blodcirkulation 

Blodcirkulation och blodets syresättning är mycket viktiga för att våra kroppar ska fungera. 

Därför är  information om dem viktig som en del i bedömningen av IVA-patienternas 

tillstånd. Akut cirkulationsinsufficiens, d.v.s. att cirkulation och syresättning inte fungerar, 



Patienten som livsapparat 
 

 137

kallas för chock på vardagligare språk. Många patienter på intensivvårdsavdelningen lider av 

chock eller riskerar att hamna i chock.  Om chock inte avhjälps leder den till multipel 

organsvikt och död (Berg 2005, 407). Bristande genomblödning i viktiga organ leder till att de 

inte fungerar ordentligt, utan börjar svikta. Blodgasvärden om haltgen av syre och koldioxid 

och är viktiga indikatorer på hur väl syresatt patienten är och därmed om hans/hennes organ 

är i fara.  

Blodmängd till patient 

Det här samtalsutdraget visar på kvantifieringarnas roll i förståelsen av patienten. A1 får 

frågor för att förtydliga blodmängden i sin rapport. De exakta numeriska värdena är inte alltid 

relevanta, men en rimlig förståelse för hur mycket blod som tillförts en patient spelar roll för 

hur man skall tolka patientens reaktioner. 

 

8:4 ärende 4:2 

 

1 A1 han blödde väldigt mycket jag tror att vi hamnade på ((3 sek paus)) 

2 A1 Nu kommer jag inte ihåg exakt men- Närmare-  Nu har jag inte hans papper här- 

3 Jo. Okej. 

4 Ö1 Ja skit det samma. Han har blött rikligt och mycket. 

5 A1 Blödde väldigt mycket, har fått mycket blod, fått mycket plasma 

6 Ö1 Det handlar om tio eller tjugo påsar eller? 

7 A1 Ja närmre tjugo och li- och mer snarare åt trettio hållet så där. 

8 Ö1 Ja okej, så du har bytt ut blodvolymen på honom några gånger då. 

9 A1 Ja  

 

Blodmängden är relevant att tala om eftersom den visar om patienten har/får chock. Den är 

också viktig eftersom en stor blodtransfusion ökar risken för att syra/bas balansen rubbas. Det 

kan innebära att patienten får ett lågt Ph, d.v.s. blir sur. En sur patient får problem med 

andningen. När A1 säger att det han ”blödde väldigt mycket” är det en betoning av patientens 

tillstånd. Ö1 vill veta mer, trots att han på sätt och vis redan sagt (8:4:5) att han vet tillräckligt 

”Ja skit det samma blödde mycket”. Genom att använda en mer profan kod med uttryck som 

”skit det samma” positioneras informationen som icke-exakt. A2 visar att han är medveten om 

att A1:s angivelse inte kommer bli exakt och även att han inte kommer att behandla den som 

exakt. När A säger att patienten ”blödde väldigt mycket har fått mycket blod har fått mycket 
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plasma” så tar han ansvar för att rapporten uppfattas rätt, som en ”väldigt” stor blodförlust 

och inte bara som en stor blodförlust. Med Ös fråga om antalet påsar ”tio eller tjugo påsar 

eller” och A1s modifiering ” Ja närmre tjugo och li- och mer snarare åt trettio hållet så där” 

blir modifieringen viktig. Siffrorna är inte exakta men att mängden blod är stor är viktig att 

betona.  

 

A1 har som rapportör ett ansvar för hur patienten uppfattas av dem som ska ta över. En 

felaktig uppfattning kan i värsta fall få konsekvenser för patienten eller i bästa fall få honom 

själv att framstå som slarvig och opålitlig som rapportör. Patienten är beroende av den 

kunskap folk har om henne/honom. Excerptet är intressant därför att siffrorna som inte är 

exakta ändå kommer i fokus. Fast de inte har exakta mått på hur mycket blod som har tillförts 

patienten får det inte finnas någon missuppfattning om hur situationen är. Till skillnad från 

”skit det samma” så är ”bytt blodvolymen…några gånger” ett medicinskt språkbruk. Det 

fungerar som ett sätt för Ö1 att markera att han förstått det centrala budskapet och att 

patienten kommer att tolkas och behandlas i enlighet med det.   

 

Läkarna och livsapparaten 

Jag har försökt visa hur patienten av läkarna ses som en livsapparat, som med hjälp av 

maskiner och medicin kan få hjälp att andas, ha en viss medvetandenivå och en rimlig 

blodcirkulation Apparaten avger värden och visar tillstånd. Mycket av arbetet i rapporten 

syftar till att berätta vad patienten tillförts och vad apparaten avgivit för värden eller 

reaktioner. Förståelsen för och kalibreringen av livsapparaten spelar roll eftersom tolkningar 

och behandlingar ska vara någorlunda konsekventa.  

 

Läkarnas olika insatser ingriper i hur patienten och hjälpsystemen fungerar som en 

livsapparat. Läkarna har olika grader av närvaro och involvering. Vi har sett hur de förhåller 

sig till sin egen insats för att skapa skillnader mellan möjliga och troliga utfall och för att 

säkra att rapporteringen om apparatens värden tolkas som de vill att den ska tolkas. När 

patienten är svårare att förstå är det fördel om patienten ses som en apparat. Eftersom 

patienterna på intensivvårdsavdelningen är kritiskt sjuka och inte har samma grundproblem 

allihop, så kan de behöva förstås på olika sätt. Man kan behöva experimentera med förståelse 

och behandling.  Det ska jag diskutera nedan utifrån en patient som inte klarar av att andas 



Patienten som livsapparat 
 

 139

själv. Det är en patient som är svår att förstå, hans ärende blir i hög grad en diskussion. De 

läkare som deltar efterfrågar inte bara förtydliganden (som i de tidigare utdragen i kapitlet) 

utan läkarna försöker gemensamt förstå patienten.  

 

Det handlar om en patient som är i så dåligt skick att läkarna undrar om han någonsin 

kommer bli bra. Andningen har inte blivit bättre under vistelsen på IVA I utdraget som helhet 

diskuterar de olika inställningar i respiratorn. Diskussionen handlar inte om 

respiratorurträning, då minskar man tryckstödet gradvis. Här talar de istället om att stänga av 

tryckunderstödet helt. Respiratorn ger således inte bara mått på hur patienten mår utan är 

också en del i arbetet med att göra patienten skickbar. 

 

Före utdraget har läkarna talat om möjligheten att patienten kanske har en hjärnskada som 

bakomliggande orsak till problemet med andningen. Han har tidigare haft lunginflammation, 

men nu är han inte inflammerad längre. Ändå har andningen inte blivit särskilt mycket bättre. 

Därför för Ö1 fram en hypotes om att det kan finnas ett samband mellan andningen och hans 

neurala skada. 

 

Det är ett långt samtalsutdrag och därför har jag valt att presentera en bit i taget. De visar hur 

processen innebär olika försök till problemformulering, testning av olika slags åtgärder och 

deras resultat och tolkningar av olika hypoteser om vad problemet kan vara.  

 

Problemformulering 

Det är egentligen ST som rapporterar patienten, men Ö1 som är överläkare gör det mesta i 

den delen av diskussionen som återges här. I utdraget diskuterar läkarna om de ska ta 

patienten ur respiratorn, för att förstå om hans hjärnskada påverkar andningen. Om han inte 

klara sin andning på egen hand måste han få en hemrespirator. Han kan inte ta upp plats på 

IVA om han har kroniska problem.  
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8:5  ärende 13:5 

 

1 Ö1 Mobiliserad till sängkant och-och har suttit utan stöd och sånt. Men, 

2 jätteproblem med an- att han är så takhypnoisk49 

3 ST1 Ja  ((:suckande)) 

((Utelämnade turer där överläkaren berättar att det var svårt att extubera patienten)). 

4 Ö1 Men vi tolkade inte det som att det här är en respinsuf, va. För han var imorse  

5 var han ju då, spontant då hy-. Han ligger ju i ett understöd va. Och han  

6 hyperventilerar på fyra komma två ungefär. Jag tror ju att eh- någonting har hänt 

7 där 

8 Ö2 Ja  

9 Ö1 Där bak alltså, som har att göra med peakaneurysmet och clipset. Inte vet jag va, 

10 men- Men någon form av central störning av andningsregleringen undrar man ju 

11 om inte det finns här. 

 

((Utelämnade turer där patientens synhallucinos och hur den medicineras blir rapporterat)).  

 

12 Ö1 Alltså nån-vi måste liksom försöka behålla honom vaken försöka få ner hans  

13 andningsfrekvens på någon slags rimlig nivå, liksom ta sig ur det här med- all  

14 hans- han kommer ju inte or- 

15 A1 Ta bort allt annat och sätt honom på pentanolinfusion då :skrattar 

16 Ö1 Han kom ju upp-. Om det här är styrt från centralt 

17 Ö2 Då kan inte vi göra något åt det 

18 Ö1  Nej, men han kommer ju inte heller orka andas själv då 

19 Ö2 Vad ska man göra då  

20 Ö1 Och ha femtiotre i andningsfrekvens livet ut, det fixar man ju inte. Då går han ju 

21 in i en- han går ändå in i en andningsinsufficiens. 

22 Ö2 Hemrespirator 

 

Ö1 har börjat fundera på om patienten har större problem än att han har svårt att andas. När 

patienten ligger på spontanandning i respiratorn så hyperventilerar han. Siffran för 

                                                 
49 Takypnoisk: med snabb andning 
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hyperventilationen(som anges på rad 6), 4,2, står troligen för pCO250. Gränserna för lätt 

hyperventilation är 4,0–4.5 pCO2. Ö1 tror att värdet kan ha att göra med hans hjärnskada 

”någonting har hänt” och talar om ”någon form av central störning” något som ”har att göra 

med peakaneurysmet”. Han har inte några entydiga belägg för att det kan vara så, och säger 

att ”inte vet jag”. Ö1 talar i sammanhanget även om patientens hallucinationer och att de har 

blivit bortmedicinerade. Han vill att de ska lyckas göra motsvarande sak med patientens 

andning och talar om vad han medicinskt sett hoppas uppnå med det. Önskemålet för 

patienten är att ”behålla honom vaken” och få långsammare andning ”försöka få ner hans 

andningsfrekevens på någon slags rimlig nivå”.  

 

Ö1 återkommer sedan i rad 16 till sina farhågor ”om det här styrs från centralt” och Ö2 uttalar 

konsekvensen ”då kan vi inte göra något åt det”. Här finns problemet, nämligen att patienten 

kanske är kroniskt takhypnoisk. Ö1 talar om konsekvenserna för patienten och markerar hur 

allvarligt läget är genom att ge exakta värden för andningsfrekvensen. Patienten kommer inte 

att ”orka andas själv” och ”ha 53 i andningsfrekvens livet ut”. Att ha 53 andetag per minut i 

andningsfrekvens är högt, eftersom en normal andningsfrekvens ligger på 12-18 

andetag/minut och gränsen för takypné går vid 25. Patienten andas väldigt fort. Ö1s 

sammanfattar situationen ”Det fixar man ju inte”.  

 

Ö1s vardagligare utryck ”Det fixar man ju inte”  (rad 20) och det tidigare ”inte vet jag” när 

han talade om möjlig skada gör något i samtalet. Jag tolkar ordvalet som att Ö1 uppbringar 

ytterligare en språklig repertoar när hans läkarkunskaper inte räcker hela vägen fram. Genom 

att använda en vardagligare kod ger han plats åt den kliniska känslan d.v.s. åt sin tysta 

kunskap. Denna gör det möjligt att fortsätta tala om intervention trots att man egentligen inte 

förstår patienten som system. Genom det vardagliga språket visar läkaren ett engagemang och 

jag ser det som att han visar att han är beredd att investera sin personliga förmåga till 

problemlösning i situationen. Ö2 håller med om att människor normalt inte klarar en sådan 

andningsfrekvens ”det gör man inte” och Ö1 utvecklar även att med en sådan andning går 

människor generellt sett, och även den här personen, ”in i en andningsinsufficiens”(rad 21). 

När Ö2 sedan säger ”hemrespirator” Tolkar jag det som att han menar att patienten ändå inte 

kommer att dö, utan att hans otillräckliga syresättning kan hanteras utanför IVA.  

 

                                                 
50 pCO2- p står för partial pressure, och CO2 är koldioxid.  
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Testa livsapparaten 

8:6 ärende 13:5 

 

23 Ö1 Vi prövade att öka hans tryckunderstöd, här till tjugo bara för att se liksom ”nu 

24 ska du lugna ned dig, för nu får du mycket mer luft”. ”Glöm det” och 53 i 

25 andningsfrekvens ändå. 

26 A1 Med CO2 på noll, eller vadå?   

27 Ö1 Nej-  

28 ST1 Nej, men han har inte det, han har normalt PCO 2, eller antytt hyperventilerad  

29 Ö1 Det hände inte så mycket med ((minutventilationen /den där utventilationen)) 

30 över huvud taget 

31 A1 Har han vart på röntgen? 

32 Ö1 Så det har han säkert. Det blev bara ökat dead space liksom, sannolikt. Jag vet 

inte 

 

På rad 23 berättar Ö1 att de förändrat respiratorinställningarna på patienten ”vi prövade att 

öka hans tryckunderstöd till tjugo” för att se om patienten som organism reagerade på det. Ö1 

förklarar hur han tänkte då, genom att använda vad samtalsforskare kallar ’reported speach’: 

”nu kan du lugna ner dig för nu får du mycket mer luft”. Reported speach är ett begrepp som 

innebär att man rapporterar vad man själv eller andra har sagt i ett annat sammanhang. Ö1 

fick dock inte något bra gensvar av patienten ”glöm det och 53 i andningsfrekvens ändå” (rad 

24-25).  

 

När ”53 i andningsfrekvens” nämns igen förstärker siffran det tidigare sagda att patienten 

skulle ha den andningsfrekvensen livet ut. Siffrorna används här för att markera den 

problematiska i andningen. Patientens tryckinställning har varit 10 över PEEP 6 med 35 % 

syrgas (8:7 rad 47-48). Det är en inställning som brukar användas vid måttlig lungsvikt. När 

man nu ökade med 10 till 20 är det en hög och riskabel volym.  

 

A undrar om patienten inte avger koldioxid, d.v.s. han frågar om patienten behåller koldioxid 

eller andas ut den. Att behålla koldioxid är början på en syra-bas rubbning som i slutänden 

kan leda till organsvikt och döden. A1 ställer frågan i formen ”är koldioxid på 0” (rad 26). 

Med den formuleringen tydliggörs patientens koppling till maskinen. Det går inte att se på en 
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människa om han eller hon andas ut koldioxid, men patienten är kopplad till en maskin som 

avger värden även för hans utandning. Så som frågan är ställd utgör patienten och maskinen 

en gemensam enhet. ”Koldioxid på noll” är ett svar som en maskin ger, men människan som 

avger koldioxiden är en del av apparaten. Maskinen och människan fortsätter att vara en 

sammanhängande apparat i svaret (rad 28) ”han har normalt CO2 eller antytt hyperventilerat”, 

eftersom värdena inte vore möjliga att tala om utan maskinen. Nu ser jag det som att patienten 

och inte maskinen i fokus, eftersom konfigurationen av livsapparaten har förändrats och 

enheterna har ett annat inbördes förhållande. I svaret framstår patienten snarare som förstärkt 

och utvidgad av maskinen än som en del av maskinen. När hans andning sedan omtalas som 

”utventilationen” och att det blev mer ”dead space” (rad 32) så är maskinens del i apparaten 

åter mer central. Apparaten har alltså inte en konstant konfiguration, utan maskinen och 

patienten samskapas i olika former.   

Testa mer 

8:7 ärende 13:5 

 

33 Ö2 Vad händer om man kopplar ur honom ur respiratorn 

34 A1 Ja   

35 Ö2 Är det samma sak 

36 Ö1 Det var ((ST1:s)) förslag 

37 ST2? Bara lägg- 

38 Ö2 Det är ju bara att pröva 

39 Ö1  Ja, ni får göra vad vi vill, höll jag på att säga. Jag tror ju inte- 

40 Ö2  Vi får göra vad vi vill 

41 Ö1  Att det kommer hålla men ni kanske faktiskt kan testa det 

42 A1 Men om man bara drar ned tryckunderstöd till noll bara 

43 Ö2 Det är inte sånt man gör mitt i natten bara 

44 Ö1  Vad sa han 

45 A1 Om man bara drar ned tryckunderstödet till noll  

46 Ö2 Vilket tryck har han haft 

47 ST1 Tio över PEEP sex 

48 Ö2 Tio över sex 

49 ST1 35% syrgas 
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Ö2 ger i rad 1 ett handlingsförslag ”Vad händer om man kopplar ur honom ur respiratorn, är 

det samma sak?” (rad 33 och 35). Han menar att ”det är ju bara att pröva”. Men Ö1 reserverar 

sig lite emot det (rad 39 och 41); ”Ja ni får göra vad vi vill, höll jag på att säga. Jag tror inte 

att det kommer hålla men ni men ni kanske faktiskt kan testa det.” Genom att använda orden 

”ni” och ”jag” visar han att han inte tror riktigt på idén. Han reserverar sig mot förslaget, men 

ser ändå fördelar med att ”testa det”. A menar att det inte behöver handla om att ta patienten 

ur respiratorn, utan att det går att testa genom att sluta ge andningshjälp åt honom ”om man 

bara drar ned på tryckunderstödet”(rad 45). Det betyder i sin tur att de lättare kan sätta igång 

igen, eftersom det innebär att ändra en inställning, inte att koppla bort patienten från 

maskinen.  Ö2 undrar då vad patienten egentligen har för inställningar i respiratorn. Jag ser 

det som ett försök att kolla hur mycket hjälp patienten har med andningen och därmed hur 

stor förändring det vore att stänga av tryckunderstödet. Hans tryckinställning har varit 10 över 

PEEP 6 med 35 % syrgas (rad 47-50). Det är en inställning som brukar användas vid måttlig 

lungsvikt. 

 

Patienten kan inte vara en livsapparat på obegränsad tid, och därför är det viktigt att få 

kunskap om vad patienten är i sig själv. Då måste man undersöka praktiskt om de båda 

enheterna patienten och respiratorn går att avskilja från varandra. Genom att öppna upp 

livsapparaten och skilja delarna åt, eller konkret koppla ur respiratorn, kan läkarna få större 

förståelse för vad det är som de arbetar med och varför livsapparaten  reagerar avvikande.   

Tillföra annat  

8:8 ärende 13:5 
  
50 A1 Det är väl bara att lägga ur han 

51 Ö1 Man måste ju. Men jag tror att vi måste hitta någon medikamentell väg, att 

52 liksom lite grann, dämpa honom, på 

53 A1? Men det är väl bara att se vad som händer 

54 Ö1 You are welcome to 

 

Ö1 tror inte på försöket att stänga av respiratorn och vill hellre använda medicin ”men jag tror 

att vi måste hitta någon medikamentell väg att liksom dämpa honom alltså” (rad 51-52). A 

säger att urtagningen ur respiratorn främst skulle göras för att förstå patientens tillstånd bättre 

”men det är väl bara att se vad som hänt”. Ö1 svarar honom (på rad 54) på engelska ”You are 
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welcome to”. Något som jag tolkar som att det inte finns så stora möjligheter att förändra 

patienten i nuläget, och att även lite hopplösa förslag är bättre än att inte göra något alls.  

 

Medicinering diskuteras som en möjlig intervention som kunde få positiv effekt. 

 

((Utelämnade turer där läkarna talar om avdelningstillhörighet. De är arga och känner sig 

pådyvlade patienten (som de ursprungligen tagit emot på grund av platsbrist). En viktig 

bidragande anledning till irritationen är att neurokirurgerna ska ta bort patientens drän. 

Syftet är att undersöka om det fungerar eller om patienten då blir hydrocefal igen. Om det 

fungerar är patienten neurokirurgiskt färdigbehandlad)).    

Falsifierad hypotes 

8:9 ärende 13:5 

 

55 Ö1 Precis innan ni kom så testade vi fem tio miligrams stesolid ((iva också)), för att  

56 liksom försöka slappa av honom. Men då somnade han lite grann, men and- det 

57 var exakt identisk andning för det, påverkade inte alls. 

58 ST1 Nej ((:inandning)) 

59 A1 Har vi inga spinaler, förutom opiater som säkrar 

 

Ibland är det smärta som gör att en patient har svårt med andningen, så att (rad 56) ”försöka 

slappa av honom” kan ibland få stor effekt. Ö1 och ST har därför testat att medicinera för att 

se om det förändrade patientens andning, men det gjorde det inte. De har alltså försökt att som 

Ö1 sa i 8:8:51-52) ” hitta någon medikamentell väg att dämpa honom på”. A visar att han 

accepterar resonemanget genom att fråga om det inte finns någon annan möjlig medicin. De 

har tillfört apparaten något som borde påverka den, men utan framgång. Det har dock fört 

med sig att de nu vet något mer om patienten. Den snabba andningen är en del av vad 

patienten är, det gick inte att ändra med den mängden medicin.  

Testa redan nu 

8:10 ärende 13:5 

 

60 Ö2 Men, testa honom imorgon. Ta ut honom ur respiratorn, sätt på en liten pipventil 

61 och syrgas och se hur det går då. Se om han klarar andningen med dragg själv. 
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62 Det är ju bara att testa 

63 Ö1 Men alltså 

64 Ö2 Det är ju 

65 Ö1 ((Det sker ju)) inte 

66 Ö2 Klarar han det int- klarar han det  

67 Ö1 Inte om 

68 Ö2 Inte . Säger ju det. Det kanske jag säger också när jag sett honom. Jag har inte 

69 sett honom så då kan jag väl säga att 

70Ö1 Ett kall är det här   ((Litet skratt)) 

71 Ö2 Ja också 

72 Ö1 Du kan testa det redan nu, det är inte farligt 

73 Ö2 Jag tycker jag, kan ha vart i 

74 Ö1 Det kanske är dags att lägga ur honom på en gång 

75 Ö2 Ja men 

 

Ö2 förordar nu att testa att ta patienten ur respiratorn, men Ö1 säger emot. När Ö2 säger att 

han inte har sett honom så att han kan säga att de ska testa att ta ut honom. Eftersom det inte 

låter som om han menar att de inte ska testa, utan verkar hålla fast vid det blir kommentaren 

självironisk. Jag tolkar hållningen som ett försöka att förstå patienten, och se om det är en 

kronisk patient, eller en mer tillfälligt sjuk patient.  När Ö2 (i rad 68-69) säger att han inte sett 

patienten och därför kan säga att de kan ta ur honom leker han med sina identiteter. Hans 

auktoritet som överläkare gör att han kan rekommendera handlingar, eftersom han kommer att 

vara ytterst ansvarig. Men Ö1 som sett patienten har en annan uppfattning om patienten.    

 

Den ironiska hållningen kan även ses som en markering mot neurokirurgerna. Om kan 

undersöka om patienten klarar sig utan behandling så kan även IVA göra det. Ö1s kommentar 

(rad 70) om ”ett kall det här” förstärker den tolkningen, eftersom ett kall inte är en fråga om 

avdelningspolitik utan om läkarens relation till patienten, att aldrig skada, försöka göra gott 

och så vidare. . Jag ser uttalandet som en kritik mot förslaget att ta ur patienten ur respiratorn. 

Om läkare alltid bara hade den enskilda patientens bästa för ögonen skulle kanske inget alls 

testas på patienten. Men nu måste de ta hänsyn till avdelningen som kan få platsbrist om 

patienten ligger kvar för länge, och det kan i sin tur drabba andra patienter. Ö1 säger sedan att 

han tycker att Ö2 kan testa redan nu. När jag lyssnar på hur de säger det låter det mer som att 

Ö1 bifaller planen än att han utmanar Ö2.  
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Ohållbar andningsfrekvens  

8:11 ärende 13:5 

 

76 Ö1 Men alltså jag tror ju att så länge han ligger 

77 Ö2 det 

78 Ö1 har en andningsfrekvens på över femtio 

79 A1 ((fy fan)) 

80 Ö1 det orkar inte en människa mer än något dygn eller två, liksom. 

81 sen så går det bara, så kommer P C O 2 stiga alltså, när lägger vi ned 

82 Ö2 vad ska man göra då 

83Ö1 tja, det är det som är frågan 

Litet skratt 

84 X ja 

85 Ö2 andningssimulator men, allt till andnings 

86 ST1  

87 Ö1  ja, det är morfin då 

88 Ö2 nej 

89 Ö1 därför vi pröva att sätta in det 

90 Ö2 det måste bli väldiga doser  ((:sagt med litet skratt i rösten)) 

91 och väldigt snävt intervall när det är andningspåverkan så att det inte ger total  

92 andningsstopp 

De börjar gå ut, på vägen ut föreslås Ultiva, ytterligare en medicin. 

 

Ö1 tror inte på att ta ur patienten ur respiratorn med den andningsfrekvens han har. Om något 

dygn kommer de därför bli tvungna att lägga i honom i respirator igen. Han vill ge patienten 

medicin, men Ö2 är skeptisk till det, eftersom det är svårt att hitta en lämplig dos, eftersom 

det är riskfyllt (rad 91) och ”väldigt snävt intervall” där de kan lugna andningen utan att det 

”ger totalt andningsstopp”. Apparaten är svårinställd med medicin och måste få en vidare 

förståelse. Det faktiska utfallet av hela denna långa falldiskussion (som syns i senare 

rapporteringar) är att läkarna testar att ta ur patienten ur respiratorn, men att det inte fungerar. 

De ger honom inte någon ny medicin. Åtgärden att ta honom ur respiratorn ger ökad kunskap 

om hans problem, men inte någon plan för att lösa dem.  
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   *** 

I diskussionen talar läkarna uttryckligen om att ”testa” för att se vilka svar de får på olika 

slags interventioner. Det är inte ansvarsfullt att ge upp innan allt är testat. Innan de vet vad 

patienten är, vet de inte hur de ska optimera hans livsapparat. De är alla överens om att den 

önskvärda utvecklingen är att få ur patienten ur respiratorn, men det finns en osäkerhet kring 

om det är möjligt. Och även om det är möjligt vet de ändå inte riktigt hur de ska nå dit – om 

det finns någon medicin som kan vara avgörande eller om det räcker med syrgas i en annan 

form. Tolkning av livsapparaten är till stor del ett kollektivt arbete i utdraget. Med det menar 

jag att i samtalsutdraget som helhet så tänker läkarna tillsammans. Eftersom de inte riktigt vet 

vad patienten är försöker de förstå honom tillsammans. De har ett gemensamt 

kunskapsområde. De vet olika möjliga förklaringar till varför en patient har svårt att andas, 

men den här patienten är svår att förstå. Förhoppningen är att de ska få veta mer genom att 

testa. Om de skulle hitta något som gör skillnad så vore det en glad överraskning. De har inte 

mycket att förlora ”det är bara att testa”. Det skulle kunna vara så att patienten faktiskt blir 

bättre och kanske klarar sig lika bra utan tryckunderstöd (men det tror inte Ö1). Den troligaste 

utvecklingen är dock att han är kroniskt sjuk och inte klarar sig utan respirator (och därför 

egentligen inte är en IVA-patient).  

 

Om en människas vitalfunktioner sviktar tillsätts det som saknas, en maskin eller medicin. 

Om det får önskad effekt skapas en stabil livsapparat, d.v.s. en enhet som har möjlighet att 

tillfriskna. Om interventionerna inte får önskad effekt, kan apparaten behövas byggas om. 

Patienten kanske fungerar annorlunda än de trott, eller så har hon/han försämrats. Läkarna 

måste då förstå vilken del som ska bytas ut eller tillföras. De kan exempelvis göra nya 

inställningar på en respirator, tillsätta en medicin och/eller se att det finns ett bakomliggande 

problem som gör att apparaten inte fungerar. Tolkningsarbetet genom sammanfogande, 

tolkande och frånkoppling gör att läkarna förstår livsapparaten i samtal. De omvandlar 

patienten till en apparat där byggstenarna är interventioner och kunskap. I samtalet talar 

läkarna om praktiken, och då integreras även läkarnas handlingar i livsapparaten. Apparaten 

måste sedan testas i praktiken, mätas och tolkas.  

 

Det är intressant att läkarna förutsätter att det är patienten som är avvikande när patienten med 

teknik inte reagerar som normalt. Det skulle ju kunna vara maskinerna som är avvikande. I 

apparaten har patienten och maskinen ansvar för delvis olika aspekter av livsapparaten som 
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system. Maskinen sköter en stor del av andningen. Maskinen står för syresättningen utifrån 

och förmedlar ventilationen, då den tvingar människans lungor att ta in syre. Människan 

sköter syresättning på insidan av sig själv. Men sen är det inte människan som avger värden 

för hur syresättningen ser ut, eller som är möjlig att ställa in. Det är tekniken. Den delen av 

systemet är egentligen lika ogenomskinlig som människan.  

 

Under hela diskussionen växlar patienten mellan att synas som person och att vara 

maskininställningar. Läkarna underbygger sitt växlande förhållningssätt till patienten 

språkligt. Ibland är patienten ”han” och ibland mer sin andningsfunktion ”respinsuf/ 

andningen/ tryckunderstödet”. När de talar om att stoppa respiratorn är det också en mekanisk 

beskrivning ”dra ned tryckunderstödet till noll bara”. Uttrycket ”det är ju bara att testa” låter 

lite som hur någon, som inte vet hur han ska laga en maskin, på vinst och förlust försöker fixa 

till problemet. Jag tror inte att det hade sagts på samma sätt inför patienten eller anhöriga, 

framför allt inte att man då hade använt ”ju bara”. Jag ser det som ett sätt att prata om 

patienten, som möjliggörs av att diskussionen sker borta från patienten. Det innebär att de kan 

skapa en apparat att arbeta med.  Personen sätts på undantag för att de ska ha en apparat att 

behandla. Jag tror inte att de hade kunnat förstå den här patienten (och planera hans vård) om 

de hade kallat honom vid förnamn i hela samtalet, d.v.s. tydliggjort att de talar om en person. 

När de sätter parentes om att det är en människa som det handlar om, och tillfälligt i samtalet 

ser patienten mer som parametrar och värden hos en apparat skapar de något att arbeta med. 

En sådan objektifiering gör det lättare att i osäkra fall testa sig fram till kunskap om patienten 

och få en förståelse för hur den specifika kroppen reagerar på intensivvård. 

 

Diskussion: En livsapparat möjliggör arbete 

Kapitlet har visat olika aspekter av hur patienten som utökat system eller livsapparat, 

möjliggör arbete. När läkarna fjärmar sig ifrån patienten som person kan de få ett mer kreativt 

förhållningssätt i sitt arbete och kan ägna sig åt problemlösning. Det är en paradox att hjälpa 

någon genom att bortse från honom eller henne, men genom att se osynligheten som ett steg i 

en problemlösningsprocess så får den en funktion.  

 

Patienten är i egenskap av intensivvårdspatient en livsapparat, dvs. en kropp förstärkt av 

teknik och medicin. Men patienten ska i en framtid återuppstå som egen fysisk enhet. Målet 
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för vården är åtskillnad mellan kroppen, maskinen och medicinen. Apparatmetaforen är ett 

sätt att belysa att anestesiläkarna har en praktisk handlingsinriktning i sitt förhållningssätt till 

patienten. Metaforen pekar även på patientens dubbla ställning som kunskapsobjekt och som 

kroppslig förutsättning för ett liv. Läkarna måste förstå apparaten för att använda den. Det är i 

en väldigt konkret och handgriplig bemärkelse så att anestesiläkarna har ett ansvar för liv och 

död när de försöker förstå patienten. Men förståelsen är ofta bristfällig och anestesiologerna 

tvingas agera utifrån otillräcklig kunskap och sedan lära sig mer om patienten allt eftersom. 

Det är bekymmersamt med oklara grunder för handlande, men en underlåtelse att handla vore 

än mer problematiskt, eftersom patienten lämnad utan intensivvård sannolikt skulle bli 

mycket sämre. Samtalet ger en möjlighet att förhålla patienten som kunskapsobjekt till de 

direkta interventionerna med kroppen. Beskrivningen av patienternas reaktioner, både 

normala och avvikande, blir en gemensam problemformulering för läkarna. 

 

I samtalet byggs livsapparaten till stor del på mätvärden. I ärendets rapportfas gestaltas 

aspekter hos patienten med hjälp av värden på inställningar och medvetandetillstånd. När 

patienten i samtalet (mätvärden, iakttagelser, relationer och hur mycket de arbetat med dem) 

kan tas för given, så är det möjligt att diskutera patientens reaktioner på 

respiratorinställningar, vad proverna visar och hur patienten kan tolkas i diskussionsfasen. 

Oftast är rapporter och diskussioner kortfattade, eftersom patienter reagerar på behandling på 

det sätt de förväntas reagera. Normalt sett fungerar patienterna med hjälp av teknik och 

utvecklas i enlighet med det förväntade trajektorian.  Men ibland kan de kräva merarbete, de 

kan behöva optimeras med inställningar och ibland är patienter inte alls vanliga utan reagerar 

oförutsett och då krävs det ett gemensamt arbete med att förstå dem. Överrapporteringarna 

kan betraktas som ett delat medvetande om vårdsituationen. Där tolkning och problemlösning 

kan påverka patientens vård och därmed i förlängningen kanske även deras liv. Vi har sett hur 

tolkningen och agerandet är nära sammankopplade, särskilt när läkarna inte är riktigt överens 

om vad patienten är 

 

Förvandlingen av patienten till en annan slags varelse än sig själv är viktig för processen att 

förstå och intervenera. Om patienten är ett kunskapsområde mer än en person så är det möjligt 

att testa, att försöka förstå hur patienten är beskaffad. Det är också helt rimligt, eftersom 

läkarnas ansvar främst är gentemot patienten och inte mot människan. Omsorg på en 

intensivvårdsavdelning fokuserar på handling. Jag uppfattar det som att handlingsinriktningen 

är en del av IVA:s natur; eftersom syftet med intensivvården är att ge kroppen avlastning i 
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centrala system för att vinna läketid, och sen få kroppen att åter klara sig själv. Genom 

intervention kan patienten bli bättre. På intensivvårdsavdelningen är det viktigt att handla för 

att hindra negativ utveckling hos patienterna.   

 

Patienterna i respiratorn är i en bemärkelse irrelevanta som personer. De är kroppar och 

medvetandegrader som med hjälp av modifieringar (teknik och medicin) kommer att fungera 

på ett sätt de inte kan på egen hand. Den avpersonifieringen omfattar dem även som patienter, 

Fallens korta beskrivningar innebär även ett urval av den medicinska informationen. En 

patient skulle exempelvis vara möjlig att kvantifiera i högre grad än vad som sker. Det skulle 

kunna gå att referera blodtryck, räkna frakturer, tala om syretension hos alla patienter osv. 

Men allt det är inte relevant. Mycket kunskap om patienten är relevant för vården i ett längre 

perspektiv, men inte på intensivvårdsavdelningen. Även den information som rör patienten 

som person är ställd åt sidan. Det finns dokumenterat men inte i samtalet, till dess de får en 

funktion när samtalet behandlar patienterna som personer eller hur deras liv gestaltas. I den 

längre diskussionen har vi sett att patientens livskvalitet inte berördes av diskussionen, utan 

det var en medicinsk diskussion. Då är objektifieringen enklare.  

 

Ibland diskuteras dock patientens liv eller patienten som social person för att uppbåda ett 

större mobiliseringsvärde. I nästa kapitel kommer jag att beskriva det, dvs. hur sociala 

aspekter av patienten används för att betona medicinsk prognos och framtidshopp hos 

patienten. 
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Det här kapitlet behandlar hur den tillgängliga, och oftast knapphändiga, sociala 

informationen om patienterna används för att förstärka medicinska framtider med god eller 

dålig prognos för dem. Den sociala informationen bidrar till läkarnas tolkning av patientens 

mobiliseringsvärde och därmed även till hur de hanterar moraliska och emotionella aspekter 

av sitt arbete. 

 

9. Den socialt situerade patienten 

 

Patienter på en intensivvårdsavdelning är avskalade många av sina sociala markörer. De har i 

regel svårt att kommunicera, eftersom de ofta är medvetslösa och/eller intuberade. Deras tal 

och kroppsspråk begränsas av de maskiner de är kopplade till. De har inte sina egna kläder 

och befinner sig på intensiven i egenskap av vårdade. Det betyder att de inte är synliga som, 

exempelvis, yrkespersoner, sällskapsmänniskor, respektabla medborgare eller i föräldrarollen. 

Därför har anestesiläkare normalt sett inte så mycket känsla för patienten som social person. 

Patientens oförmåga att representera sig själv gör att den lilla information om patienterna som 

finns är det enda som kan användas för identifikation och en fördjupad bild av vem patienten 

är. Därför har jag ställt mig frågan om det förekommer en social kategorisering också i 

anestesiläkarnas verksamhet och om den har någon roll i deras bedömning av patienternas 

vårdbehov. Jag har funnit att de i sällsynta fall talar om sociala aspekter av patienterna. Det 

här kapitlet ska handla om sådana passager i samtal och vilken betydelse de har för läkarnas 

arbete med att skapa en möjlig framtid för patienterna.  

 

Hur sociala aspekter av patienter diskuteras i samtal mellan läkare har studerats tidigare. 

(Wood m. fl. 2003) beskriver hur oro hos patienten är en social aspekt som spelar in när 

läkare fattar beslut om genetisk rådgivning. Joel Frader och Charles Bosk (Frader&Bosk 

1981) undersöker när föräldrar omnämns i ronder på en barnintensivavdelning. Föräldrarna 

omnämns i första hand när situationen är osäker, dvs. när den medicinska informationen om 

patienten inte räcker till för att fatta beslut. Om det föreligger osäkerhet kring diagnos eller 

om det medicinska utfallet är osäkert, måste besluten fattas på andra grunder än rent 

medicinska (Frader & Bosk 1981). David Hughes och Lesley Griffiths (1996) visar att 
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patientens ålder, livsstil och social status spelar in i samtal om vem som ska få en 

hjärtoperation; patientens prognos är alltså förhandlingsbar och inte enbart baserad på 

medicinska kriterier. Även Måseide (2003; 2006; 2007) påpekar att inte bara strikt 

medicinska kriterier vägs in i diskussioner och beslut. Patienter kan i samtal komma att 

presenteras som hybrider av medicinska och sociala särdrag, och sociala aspekter av patienter 

kan under samtalets gång förvandla dem från medicinska till moraliska problem, och tillbaka 

igen. Måseide tar upp en viktig funktion hos den sociala informationen, nämligen att stödja 

och legitimera den medicinska slutsatsen. Han skriver:  

 

 ”When a positive formulation of the visual evidence is accepted, the chief physician 

emphasizes the patient’s moral character (the patient wants to fight, he is a robust person) 

to support and legitimate their conclusion” (Måseide, 2006, sid.46).  

 

Att föra in aspekter, som kämpaanda, i beskrivningen av en patient efter det att det 

medicinska beslutet är fattat, är ett sätt att hantera beslutet emotionellt. Patientens 

karaktärsdrag används för att legitimera och understödja beslut och handlingar som inte är 

självklara. Den emotionella betydelsen av användningen av social information i det 

medicinska samtalet är något som är relevant också för min analys. Jag knyter an till dessa 

studier och kommer att undersöka hur social information om en patient används för att förstå 

flertydiga aspekter av patienten eller vården och för att skapa en prognos. Till skillnad från de 

studier som nämnts ovan, berör överrapporteringssamtalet inte formella beslut, men det 

handlar om patienternas nära förflutna och möjliga framtid. Samtalet kan hjälpa läkarna att 

emotionellt hantera de svåra saker och framväxande beslut i arbetet med patienten.  

 

I kapitlet ska jag först ge en bild av vilken information som faktiskt finns tillgänglig om 

patienten, men som normalt inte omtalas i överrapporteringssamtalen. Jag tar upp på vad sätt 

den rapporteras, när så faktiskt sker. Därefter tar jag upp hur fragmentarisk information 

används för att skapa framväxande tolkningar och beslut, först i några fall för att skapa en 

positiv prognos och sedan i ett par fall för att motivera och acceptera en negativ prognos för 

patienten. 
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Social information som finns tillgänglig 

All information som finns tillgänglig om patienterna omtalas inte i 

överrapporteringssamtalen. Man använder alltså inte allt som finns att veta om patienterna när 

prognoser görs. Jag ska här beskriva tillgänglig information som normalt sett inte är en del av 

ärendet och ge några exempel på vad som sker när den faktiskt kommer med i ärendet.  

 

Patientens familjesituation, som civilstånd och eventuella anhöriga, är ett tydligt exempel på 

social information som finns tillgänglig men som sällan omtalas i rapporten. De anhöriga till 

intensivvårdspatienterna i mitt material framträder om patienten är döende, då de figurerar 

som någon som har fått information om prognosen och sedan eventuellt har reagerat på den. I 

andra fall kan de förekomma som de som bidragit med viss information, exempelvis om 

patientens funktionsstatus ”kan cykla sju mil enligt systern”, eller tidigare tillstånd ”det har 

pågått en månad säger frun”. Vem som lämnat utsagorna säger något om patientens 

civilstånd: om ett syskon anges som närmaste anhörig är patienten troligen ensamstående. 

Frånvaron av anhöriga i rapporterandet tycker jag är intressant, eftersom de skulle kunna ha 

större relevans i rapporten. De är en viktig del av patientens livssituation och deras insatser 

skulle därför kunna vara relevanta för patientens motivation och framtida livsutsikter. En 

anledning till att information om anhöriga inte förekommer i samtalen är troligen att IVA tar 

hand om de allra sämsta patienterna och att anestesiläkarna inte hanterar långsiktig 

rehabilitering. Behandlingsmålet som ska nås på intensivvårdsavdelningen är inte så 

långsiktigt, utan är begränsat till att patienten ska bli tillräckligt bra för att kunna överflyttas 

till en vårdavdelning och sedan ha en fortsatt god utveckling.  

 

Inte heller var patienten bor eller vilket yrke patienten har presenteras i rapporten. Det är 

socioekonomisk information som kan tyckas spela roll för bedömningen av situationen och 

framtiden. Att den inte förekommer tolkar jag som att den skulle kunna påverka läkarnas 

identifikation med patienten och därmed inverka på vårdkvaliteten och rättvisan mellan olika 

patienter. I vissa fall förekommer det ändå att informationen rapporteras. Det sker i ett särskilt 

syfte, som en del av en berättelse eller för att berätta att patienten är en läkarkollega51. Det 

rapporteras om patienten flyttats från något annat sjukhus, men patientens hemort och 

                                                 
51 Det rapporterades inte om några sjuksköterskor under tiden jag var där. Därför vet jag inte 
om rapporteringen av att en patient var läkare bara handlade om identifikation eller om det 
även handlade om att berätta att patienten var mer förtrogen med medicinskt språkbruk än en 
patient utan erfarenhet av vårdyrke.  
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boendeform rapporteras bara om patienten bor i någon form av vårdboende52. Patienten är 

därför normalt utan viktiga attribut som brukar spela in i den sociala kategoriseringen av 

människor.  

 

Social information som har tydlig medicinsk relevans tas däremot med i rapporten. Det som 

rapporteras är sociala aspekter som innebär komplikationer för hälsan eller ageranden eller 

händelser som kan ha inverkan på sjukdomen eller på någon aspekt av insjuknandet. Det är 

alltså inte sociala kategorier i sig som rapporteras utan sådana som har kan ge medicinska 

komplikationer. Negativa men relevanta aspekter av patienten kan ibland uttryckas som 

underdrifter53. Ett exempel på den sortens underdrift i mitt material är om patienten är 

alkoholist. Alkoholism kan i många sammanhang vara en tydlig social kategori, men i 

rapportsammanhanget uttrycks alkoholismen inte som en identitet utan som en sjukdom eller 

ett agerande. Det uttrycks ofta indirekt genom att säga att patienten har skrumplever. I 

materialet förekommer också omskrivningarna ”etyliker” och underdriften ”en man som har 

druckit stora mängder alkohol sedan 16 års ålder”. Även psykiska störningar brukar 

rapporteras på liknande sätt, mer som en tillfällig status än som en fast identitet, exempelvis 

som ”har varit i kontakt med psyk”.  

 

Mitt intryck är att det finns en medvetenhet om att social kategorisering kan spela roll för 

vården och att man därför försöker motverka den, exempelvis genom att inte säga alkoholist 

om någon. Dessa ansträngningar påverkar hur patienterna erfars. Med begränsade sociala 

attribut blir patienterna mer lika varandra och faktorer utanför vården spelar mindre roll än de 

skulle göra om sociala förhållanden rapporterades. Men denna sociala osynlighet kan vara 

vansklig. När man, som i intensivvården, inte har goda möjligheter att kommunicera direkt 

med patienten kan läkarna behöva använda det lilla de vet om patienten för att få en fylligare 

bild av honom eller henne. Det innebär att den bristfälliga sociala information, som faktiskt 

finns om patienten, används i argumentationen kring behandling eller för förståelse av 

                                                 
52 Vid ett enda tillfälle rapporterades enskild boendeform, men då var det som ett skämt om 
en anteckning i patientens journal. Under rapporten säger A:”underbar journalanteckning eh 
gammal man boende med boende i hus med många hundar”. Fokus i den kategoriseringen är 
troligen inte boendet, utan en psyko-social association. För mig, och jag tror att det är en 
kulturellt delad föreställning, manar informationen fram bilden av en asocial och psykiskt lätt 
avvikande person som bryr sig mer om sina djur än om andra människor. Detta är ett exempel 
på den sortens hybrid mellan egenskap och sjukdom som Måseide (2006) talar om. 
53 Detta liknar diskretion i form av underdrifter i psykiatriska intagningsintervjuer så som de 
beskrivits av Bergmann (1992) 
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patienten. Jag ska nu diskutera hur läkarna använder social information för att förstärka sin 

medicinska förståelse. 

 

Ökat mobiliseringsvärde med hjälp av social information 

Oftast spelar kommunikationen med patienter eller anhöriga en positiv roll för tolkningen av 

patienten. Då används de fragment av den sociala situationen som blir tillgängliga i 

kommunikation för att tydliggöra att det finns hopp om en patient. Jag ska diskutera tre fall, 

där det som sägs nyttjas för att argumentera för och förstärka en möjligt god prognos för 

patienten.  

Hallucinationer med relevans  

Att ge information om patientens sociala sammanhang kan göra att patienten blir synligare, 

mer sammansatt och lättare att känna empati för. Sociala aspekter kan få ny betydelse när 

patienten finns kvar på avdelningen under en längre tid, då den begränsade kunskapen ibland 

används på mer än ett sätt. I exemplet nedan gäller det social information som ursprungligen 

haft möjlig medicinsk relevans, men som sedan används för att förstå patientens upplevelse av 

sin omvärld. Patienten hade strax före sitt insjuknande varit på semesterresa i Nordafrika. 

Semesterresan rapporterades ursprungligen som något som eventuellt, men troligen inte, var 

relevant för hans medicinska tillstånd. När hans diagnos var mer klarlagd och semesterresan 

var bedömd som irrelevant, fortsatte resan ändå att rapporteras. Ytterligare något senare var 

patienten orolig och trodde att han befann sig i Thailand. Det är nog ingen slump att han 

trodde att han var just i Thailand, eftersom hans semesterresa ägde rum i samband med 

Tsunamikatastrofen. I rapporteringen får hans semesterresa en annan funktion; den blir något 

som kan vara av relevans för de hallucinationer som han har.  

 

9:1 ärende 17:1 

 

1Ö1 Och det som var- det glädjen var-. På lördag morgon var han ju helt  

2 konfusorisk54och trodde att han var i Thailand och allt möjligt va. Så fick han 3

 lite haldol 55och så var han-. Och nu är han helt med, så att nu((Skratt)) 

                                                 
54 Konfusorisk används ofta synonymt med det psykosliknande tillstånd som 
intensivvårdspatienter ibland drabbas av (ICU-syndrom). 
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((Utelämnade turer)) 

4Ö1 Nej, ja det kanske ni visste det. Men han hade tydligen varit utomlands innan. 

5Ö2 ((Land i Nordafrika)) 

6Ö1 ((Land i Nordafrika)) och han kunde liksom redogöra för att han-. Det var dan  

7 efter tsunamin och allt det här 

 

Ö1 gör flera saker i excerptet. Dels förmedlar han medicinsk information och dels berättar han 

om sin upplevelse av patienten. Han börjar med att rapportera det medicinskt relevanta från 

lördagsmorgonen ”och det som var på lördag morgon var han ju helt konfusorisk” och 

berättar sedan hur det är åtgärdat ”så fick han lite haldol”. Patienten har haft 

vanföreställningar ”han var ju helt konfusorisk” och fått medicin som fått önskad effekt ”så 

han fick lite Haldol”. Uttrycket för patientens konfusion, ”trodde han var i Thailand”, beskrivs 

i egenskap av en komplikation som sedan får sin medicinska upplösning. Denna episod är en 

viktig del av patientens aktuella medicinska historia och något kollegorna kan behöva veta om 

patienten. Läkemedlet verkade och patienten blev så redig att han ”var helt med”.  

 

Genom att använda det oprecisa uttrycket ”helt” i ”helt konfusorisk” och ”helt med” ger 

läkaren en ram för den sociala informationen om patienten. Ordet ”helt” är en överdrift. Hans 

berättelse är inte bara en strikt medicinsk beskrivning, utan snarare en beskrivning av och ett 

förhållningssätt till patienten. Ö1 fördjupar beskrivningen av patientens konfusion genom att 

berätta hur den felaktiga verklighetsuppfattningen sett ut ”trodde att han var i Thailand”. När 

läkaren senare i samtalet återvänder till utlandsresan har den en mer medmänsklig innebörd 

”ja, det kanske ni visste det. Men han hade tydligen varit utomlands innan”. Han vänder sig 

då till sina kollegor med ett personligt tilltal. Det är inte en likgiltig rapport av en neutral 

rapportör till en utbytbar publik. Istället är det han personligen som vet något om patienten 

men som han inte är säker på om de andra känner till. Patienten blir i samtalet en person som 

har ett förflutet utan sjukdom, ett ”innan” insjuknandet ”han hade tydligen varit utomlands 

innan”. Ö2 visar, genom att specificera vilket land patienten semestrat i, att han känner till 

patienten sedan tidigare och har en förståelse för honom som social person. När Ö1 säger om 

patienten ”han kunde liksom redogöra för att han det var dan efter tsunamin då allt det här”, 

vidareutvecklar han patientens tillstånd efter att denne fått Haldol. Han framställer patienten 

                                                                                                                                                         
55 Haldol: medicin mot psykotiska och paranoida tillstånd. På IVA används den ganska 
frekvent.  
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som en social person och som någon som inte längre är konfusorisk, eftersom förmågan att 

redogöra visar att patienten befinner sig i samma verklighet som läkaren, snarare än i en egen 

psykotisk verklighet.  

 

När patientens hallucinationer om Thailand förhålls till att han varit utomlands just när 

tsunamikatastrofen inträffat, framstår han inte som annorlunda utan hans hallucinationer får 

ett slags relevans. Jag tolkar det som att man i halvutsagd form säger att patientens egen 

utlandsresa fått honom att identifiera sig med dem som vid samma tid åkt på semester till en 

annan ort och upplevt en katastrof. Med tanke på att patienten själv ligger i omtöcknat 

tillstånd på en intensivvårdsavdelning är det ett ganska sunt sätt att vara ”helt konfusorisk” på. 

Det innebär också att patientens utlandsresa får en annan innebörd i samtalet än den hade 

tidigare. Från att ha varit en möjlig bidragande orsak, eller komplikation, till hans medicinska 

fall blir det nu en förklaring till hans avvikande verklighetsuppfattning. Den sortens innebörd 

gör patienten inte bara blir mer levande utan också lättare att förstå. Den sociala 

informationen att patienten varit utomlands innan han insjuknade förvandlas till medicinsk 

information som sätter in hans upplevelse av den egna sjukdomen i ett sammanhang. Det är 

också intressant att läkaren använder patientens förmåga att kommunicera som ett sätt att 

normalisera honom. Utvecklingen från konfusoriskhet till en återförvärvad tillräknelighet 

innebär att det finns hopp om patienten. Hans konfusion är medicinskt behandlingsbar och det 

går att nå ett normaltillstånd.  

Medvetslös, men med stark livsvilja 

Hur den begränsade informationen, som finns om patienten, kan användas för att skapa en 

hoppfull prognos syns även i en rapportering av en annan manlig patient. Han är medvetslös 

och intuberad och kan i den nuvarande situationen inte tala om sitt liv. Det innebär att läkarna 

tar hjälp av vårdare och anhöriga när de bedömer hans livssituation; hans liv framställs av 

ställföreträdare. I den nuvarande situationen är de aspekter av patienten som social person 

som finns med i rapporten av begränsad vikt för vården. De är ändå viktiga att förmedla för 

att säger något om motivation och livssituation, något som kan påverka hans prognos.  
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9:2 ärende 15:6 

 

8A1 (…) fick en C256 fraktur  

9Ö1 mhm 

10A1 Ja. men är paralysept57 och beskrivs som en oerhört eh- charmig och eh belevad 

11 man, som fram till för i alla fall till för något- halvår sen kört bil, en anpassad bil 

12Ö1 Ja just det 

13A1 Och kan röra, om det är höger hand han äter med det så  

14Ö1 Det kan han göra 

 

A1 ger en funktionsstatus där han berättar om patienten ”fick en C2 fraktur men är 

paralysept”. Hur patienten fungerar förstärks genom att berätta om en aktivitet ” kört bil, en 

anpassad bil” fram till det senaste halvåret. Hans rörlighet är också viktig ”och kan röra, om 

det är höger hand han äter med det så”. Det är information som både modifierar vad 

paralysept betyder i det här enskilda fallet och beskriver patientens funktionsstatus ytterligare: 

eftersom han kunnat äta själv har han haft viss finmotorisk förmåga.  

 

Ö1 visar på rad 12 att han är bekant med patienten. Det innebär att han indirekt förklarar att 

han inte behöver uttömmande information eftersom han har egen erfarenhet av just den här 

patienten. Att omtala sådan ögonvittneskunskap är, som Atkinson (1995) påpekat, ett sätt att 

få medicinsk trovärdighet och pondus. När Ö1 sen säger ”Det kan han göra” visar han 

återigen på sin personliga kunskap om patienten och bidrar till beskrivningen av patienten 

som någon med en viss rörlighet. 

  

Att patienten på rad 10 karaktäriseras som en ”oerhört charmig och belevad man” är inte 

relevant för vården i nuläget. Detta drag hos patienten har inte A1 någon egen erfarenhet av, 

utan han refererar till någon annan som har beskrivit patienten på så sätt. Ofta används 

människor den sortens modifierande och garderande uttryck för att frånsäga sig ansvaret för 

ett uttalande. I det här sammanhanget snarare förstärker garderingen intrycket av patienten. 

                                                 
56 C2 fraktur: fraktur på andra nackkotan, något som kan få stora konsekvenser, ofta 
förlamning i armar, ben och händer, men ibland även problem med andning. 
 
57 Paralysept 
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Eftersom beskrivningen omnämns, lägger A1 en viss vikt vid den. Utsagan säger något om 

patientens normala förmåga. Att vara en ”oerhört charmig och belevad man” är en social 

kategorisering som innebär en förmåga att kommunicera. Det väsentliga i kategoriseringen är 

patientens relationer till andra människor; han har enligt framställningen förmågan att få 

människor att uppskatta honom. Nu är patienten intuberad och kan inte prata, så den 

rapporterande läkaren har själv inte mött honom som en ”charmig och belevad man”. 

Eventuellt kan informationen även vara relevant att ge som en förklaring till varför patienten 

har så engagerade personliga assistenter. De personliga assistenternas engagemang kan, enligt 

andra delar av samtalet, komma att inverka positivt på vården.  

 

Det är också möjligt att beskrivningen kommer med därför att patienten tydligt väcker 

känslor. Patienten medicinska historia inleds med ingressen ”han är ett oerhört tragiskt”. Hans 

historia berör. Det blir belyst av att de, som träffat honom vid en tidigare period på IVA 

minns honom och hans historia efter en väldigt liten del av berättelsen, och även av att flera 

personer sedan bidrar till bakgrundshistorien i rapporterna om honom. Hans grundproblem är 

två trauman, men han är relativt ung och har ett fungerande liv. Att han kunnat köra bil är mer 

relevant för vården än att han är ”charmig” och ”belevad”. Bilkörningen säger något om hans 

funktionsstatus. Han har velat röra sig från sin hemmiljö och har därför haft en bil. Det 

betyder att han till vardags haft ett liv, där han i och för sig måste få vård, men där han varit 

aktiv och initiativtagande. Användningen av ord som ”charmig” och ”belevad” visar även på 

hans livsvilja; en deprimerad person har sällan ork att vara ” oerhört charmig och belevad”. 

Den livsviljan bidrar även till en bedömning av hans status som patient. Han anses ha goda 

möjligheter att tillfriskna, eftersom han har ett liv att vilja återvända till. Intressant nog, lever 

beskrivningen av denna patient som charmig kvar även i nästa överrapporteringssamtal 

(ärende 16:5): ”han är i vanliga fall en ja charmerande man den här”.  

 

Dessa två patienter har det gemensamt att informationen om dem inte är entydig. 

Semesterresan och charmen får relevans i relation till något bortom det som sägs. Den sociala 

informationen blir viktig i ett liv där patienterna kan agera medvetet och kan kommunicera 

sina intentioner på ett medvetet sätt. Upplysningarna används på så sätt för att skapa hopp om 

en god prognos. Semesterresenären ses nu som tillräknelig, trots att han varit konfusorisk 

tidigare. Mannen med traumat har haft psykisk styrka nog att omskapa sitt liv två gånger 

tidigare när hans livsförutsättningar satts ur spel, och kommer troligen ha kraft att komma 
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igen även nu. Det hoppet gör att vården av dem blir mer meningsfull; patienterna vårdas 

troligen inte förgäves. 

Problematiserat mobiliseringsvärde  

Andra patienter är mer problematiska. Det läkarna vet om dem kan kanske inte entydigt 

användas för att skapa en god prognos. Nästa patient som ska diskuteras är en sådan patient. 

Denna unga kvinna är medicinskt sett definitivt en IVA-patient, men hon är en problematisk 

sådan. Hon utsätter sig för onödiga medicinska risker eftersom hon inte sköter om sin 

diabetes. För att kunna skapa hopp om henne väljer läkarna att tolka henne mer som ett barn 

än en vuxen. När vi kommer in har rapporteringen av hennes fall just påbörjats och Ö1 har 

rapporterat ålder, sängplats och efternamn. Det råder oenighet om vad patienten egentligen 

heter och ST1 visar att hon är bekant med patienten genom att berätta det. Ö1 ber ST1 som 

mött patienten tidigare på barnkliniken berätta vad hon vet om henne.  

 

9:3 ärende 6:2 

 

1 ST1 hon ligger och ((karketar sig))58 och sen kommer hon in.  

2 Ö1 Hon sköter sig inte riktigt 

3 ST1 Nej. Inte ett enda dugg. Hon har blodsocker som ligger  

4 Ö1 Så fick jag också uppfattningen. Hon har en insulinpump och hon hade-. Hon  

5 jobbar på restaurang och eh. Hon sa att hon inte har kollat sin socker därför att 

6 batteriet är slut i sockermätaren. Och det- Jag menar en sån förklaring för en  

7 diabetiker är ju 

8 ST2 tjugo år gammal 

9 Ö1 Ja. Hon tar inte ansvar för sin sjukdom. 

10 ST1 Inte den damen. Hon har legat hos oss sedan hon va–. Ja-  

 

((Några utelämnade turer om patientens anhöriga som problematiska. )) 

 

11 Ö1 Hon välkomnades till vuxenvärlden nu. För att hon var ledsen över att som  

12 vuxen så när man har DKA59 så får man både KAD60 och artärnål och så var det 

                                                 
58 Jag tror jag hör fel. Det vore rimligare om ST1 sa hon ligger med ketoacidos och sen 
kommer hon in. Men det låter inte så på bandet.  
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13 inte på barnkliniken.  

((skratt)) 

14Ö1  Nej, sa jag så är det. Welcome to the grownup world. 

((skratt)) 

15Ö1  Så vi kanske kan straffa henne tillräckligt så att hon sköter sin diabetes. 

 

Den enda medicinska information som ges i utdraget är att patienten har juvenil diabetes och 

har en historia av upprepade ketoacidoser. Samtalet handlar inte om hur patienten ska 

behandlas, eller hur hon har behandlats. Om hennes karaktär som patient sägs det istället mer. 

Det som händer i excerpten är att patienten gradvis blir ett moraliskt problem. Diabetes är en 

sjukdom där patienten förväntas ta ett stort ansvar för den dagliga vården och därmed 

undanröja risken för diabeteskoma. Det första som nyblivna diabetiker får lära sig är att 

kontrollera sina sockernivåer för att kunna balansera insulin och socker på ett bra sätt. Varje 

diabetiker bör kunna reglera sitt tillstånd med kost, motion, socker och insulin. En patient som 

haft många episoder när hon haft ketoacidos är därför problematisk. Tillståndet är i sig 

medicinskt allvarligt, med 1-2 procentig dödlighet och en ökad risk för diabetes-

komplikationer. Det är även problematiskt som ett möjligt indicium på att patienten inte 

sköter om sig själv.  

 

När läkarna diskuterar patienten blir hennes prognos viktig som en relation mellan henne som 

vårdad och dem som vårdgivare. Hennes prognos beror inte så mycket på läkarnas insatser nu 

som på hennes eget framtida agerande. Om hon fortsätter vara oförmögen att sköta sin 

sjukdom så blir den svår att bota medicinskt. Läkarna är maktlösa och beroende av henne. De 

ser ett ledsamt utfall och kan inte göra så mycket. Frustration och hopplöshet finns i skämtet 

(på rad 15) om att det ska gå att ”straffa henne tillräckligt så att hon sköter sin diabetes”. Det 

förstärks av att patienten ger otillräckliga och problematiska förklaringar (rad 4-7) till sitt 

beteende: ”batteriet är slut i sockermätaren. Och det- . Jag menar en sån förklaring för en 

diabetiker är ju”.  

 

                                                                                                                                                         
59 DKA: diabetisk ketoacidos, det vill säga när en diabetiker har farligt lågt Ph. Numera 
brukar diabetiker inte hamna i koma, men tillståndet är ändå livshotande. 
60 KAD: en kvarliggande urinkateter. 
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Framställningen av patienten som problematisk växer gradvis fram. ST1 tydliggör det som 

anats av att hon är bekant med patienten, att patienten har en historia av upprepade 

diabeteskomplikationer (rad1). Redan här börjar patienten framstå som problematisk. Ö1:s 

efterföljande ”hon sköter sig inte” fungerar som förstärkning av implikationen att patienten 

har ett ansvar genom att han ger en trolig orsak till de upprepade komplikationerna. Det 

poängterar läkarnas syn på patientens personliga ansvar för sig själv. Hennes tillstånd är inte 

bara medicinskt utan har även med hennes karaktär att göra. ST1 säger att hon inte sköter sig 

”ett dugg”. Det är en värdering av henne men uttalandet har även en emotionell funktion. Det 

hörs på ST1:s röst att patientens moraliska bristfällighet är sorglig snarare än chockerande 

(rad 3). Det emotionella förstärks av patientens sockervärden, som inte anges utan bara 

betonas som undermåliga av det uppgivna uttrycket ”hon har ett blodsocker som ligger”.  

 

Ö1 vidareutvecklar resonemanget, genom att först säga att han delar uppfattningen att 

patienten missköter sin diabetes (i rad 5-7), ”så fick jag också uppfattningen” och därefter 

berätta om vad som föregått ketoacidosen: ” Hon jobbar på restaurang och eh. Hon sa att hon 

inte har kollat sin socker därför att batteriet är slut i sockermätaren”. Att ge ord åt vad någon 

annan sagt (’reported speach’) fungerar ofta som ett sätt att förstärka budskapet i redogörelser 

för hur fel någon gjort, eftersom förloppet framstår som neutralt beskrivet (Holt 1996; Drew 

1998). Efter det att Ö1 återberättat vad patienten sagt underkänner han förklaringen ”jag 

menar en sån förklaring för en diabetiker är ju”. Han visar på patientens ansvar för 

situationen, genom att han börjar med att beskriva hennes agens ”hon hade”, sedan kommer 

den komplicerande bakgrundsinformationen ”hon jobbar på restaurant” och därefter 

information om vad det är som patienten gjort: ”hon sa att hon inte har kollat sin socker därför 

att batteriet är slut i sockermätaren”. En patient har ansvar för sin egenvård, och att se till att 

sockermätarens batterier fungerar är centralt för att kunna få en bra balans mellan insulin och 

socker. I rad 29 knyter Ö1 an till patientens egenvård när han talar om att ”straffa” för att 

patienten ska sköta sin diabetes. 

 

ST2 förhåller (rad 8) det som sagts till patientens ålder ”tjugo år gammal”. Det ger två slags 

information: att patienten redan vid tjugo års ålder haft flera ketoacidoser samt att en patient 

som är tjugo år bör kunna klara av sin egenvård. Åldersangivelsen fungerar emellertid också 

som ett sätt att visa på patientens minskade livsmöjligheter. Hon är bara tjugo år, men om 

inget drastiskt händer kommer hon att få komplikationer och eventuellt dö i förtid.  
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Information om patientens arbetsplats (rad 5), som i en bemärkelse kan vara ovidkommande, 

används för att förstärka hennes problematiska förhållningssätt. En restaurang framstår i 

samtalet som en olämplig arbetsplats för en diabetiker som missköter sin diabetes. Att 

patienten arbetar på restaurang kan bidra med två tolkningar. Antingen blir det en förstärkning 

av det att hon inte sköter om sig, med mat och kost, eller så fungerar det som ett sätt att visa 

att hon faktiskt borde vara vuxen och att hon i vissa avseenden är det (hon har ett jobb). Om 

patienten fortsätter på samma sätt kommer hon förorsaka mycket lidande. Hon kommer att 

förstöra sitt eget liv och hon kommer att kosta sjukvården stora pengar och ta upp medicinska 

resurser som annars kunde användas av andra. Hon kommer dessutom att fortsätta vara en 

emotionellt krävande patient, någon som gör att vårdgivare blir frustrerade.  

 

Ö1 vidareutvecklar temat med patientens karaktär (rad 9) genom att uttalat säga ”hon tar inte 

ansvar för sin sjukdom”. ST1 uttrycker (på rad 10) känslan av maktlöshet som patienten 

framkallar hos vårdpersonalen ” Inte den damen. Hon har legat hos oss sedan hon va–. Ja-”. 

Egenvården måste fungera, eftersom ingen sjukvårdspersonal finns tillgänglig hela tiden för 

att sköta om patienten. Läkarna kan klara av det akuta tillståndet, men den skada kroppen tar 

av att hamna i akuta tillstånd kan bara undvikas av patienten själv i vardagen. Ö1 refererar 

(rad 11) till patientens ålder när han ironiskt säger ”hon välkomnades till vuxenvärlden nu”. 

Ö1 utvecklar en aspekt av frustrationen, genom att (i de följande raderna) tala om patienten 

som barnslig; ”hon välkomnades till vuxenvärlden för att hon var ledsen över att som vuxen 

så när man har DKA så får man både KAD och artärnål och så var det inte på barnkliniken”. 

På IVA får vuxna patienter med diabetesacidos både kvarliggande urinkateter och artärnål61. 

 

De moraliska övertonerna i samtalet sker till stor del genom halvutsagda meningar.  Det 

innebär att deltagarna agerar som om en del av innebörden förmodas delas av dem alla. Detta 

är tydligast i S1:s uttalanden på rad 17 och 24: ”hon har ett blodsocker som ligger” och ”inte 

den damen. Hon har legat hos oss sen hon va-” men även i Ö1 resonemang om arbetsplatsen 

(rad 4-7).   

 

Utöver att patienten i beskrivningen missköter sig framstår hon även som lite dum, hon verkar 

inte förstå hur allvarligt hennes tillstånd varit. Patienten är inte tillräckligt vuxen och mogen 

för att vara motiverad att sköta sin diabetes, hon verkar inte förstå det stora perspektivet, att 
                                                 
61 Att det inte är så på barnkliniken beror kanske på att barn inte tillförs lika stora 
vätskemängder, eftersom det då finns risk för ödem. 
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hon påverkar sitt framtida liv. Men i samtalet framträder ett hopp om att ändå kunna förändra 

hennes agerande genom en omild behandling.  I samtalet sätter anestesiologerna samman 

hennes beteende med diabeteskomplikationer. Hon beskrivs (på rad 11) som ”ledsen” för och 

fokuserar på nålstick och katetrar trots att hon befunnit sig i ett livshotande tillstånd och 

fortfarande befinner sig på intensivvårdsavdelningen. Tolkningen av henne som lite omogen 

förstärks av att Ö1 (rad 13) säger ”så var det inte på barnkliniken” troligen ett yttrande som 

fällts eller skulle ha kunnat ha sagts av patienten. Ö1 visar att han anser att hon har en 

barnslig attityd, genom att inleda och avsluta det hon sagt om nålarna med referenser till att 

hon är vuxen. Han säger först ”hon välkomnades till vuxenvärlden nu” (rad 25) och avslutar 

med att berätta att han sagt ” Welcome to the grownup world” (rad 14) till henne. Jag vet inte 

om han verkligen sagt det till henne, eller om han bara skämtar genom att ge ord åt sin känsla. 

. Genom att använda en engelsk fras blir Ö1:s påpekande mer skämtsamt, och det sorgliga blir 

kanske lite lättare att förhålla sig till. Det fungerar som skämt eftersom han troligen inte hade 

sagt det till någon han bedömde som helt vuxen och mogen. I den skämtsamma tonen går det 

också att säga ”vi kanske kan straffa henne tillräckligt så att hon sköter sig”. Skämtet visar på 

omsorg och fördömande, en slags paternalistisk omsorg. Detta används av Ö1 när han berättar 

om det patienten sagt ”hon välkomnades till vuxenvärlden för att hon var ledsen över att som 

vuxen så när man har DKA så får man både KAD och artärnål och så var det inte på 

barnkliniken”. Ö1:s utsaga kan tolkas som patientens viljeyttring. Den viljeyttringen när det 

gäller vård tas inte på allvar, eftersom den ställs i relation till att Ö1 upplever henne som 

barnslig. Barnsligheten blir då även en anledning att slippa höra på vad patienten själv vill. 

Skämtet om att ”straffa henne” står i förhållande till de etiska principerna. Normalt sett är att 

straffa någon inte förenligt med att ”inte göra skada”, men om det är en del i uppfostran kan 

det ses som att ”göra gott”.  

 

Det är inte patientens egen beskrivning av förloppet som hörs i rapporten. Hennes förmåga att 

tala och det hon sagt används i stort sett bara för att tala om hennes tillkortakommanden. 

Genom hennes ord får läkarna mer kött på benen när de målar upp bilden av henne som 

problematisk. Om hon inte hade talat hade hennes fall ändå varit frustrerande, men hennes 

barnslighet hade inte kunnat bli ett samtalsämne i fallrapporten. Samtidigt fyller 

informationen en viktig roll i att skapa ett hopp som kanske inte vore möjligt utan hennes 

barnslighet. Deltagarna i samtalet samskapar henne som problematisk men genom att 

fokusera på barnslighet och omognad skapas ett möjligt hopp om henne. Läkarna får 

möjlighet att agera genom att i vården skapa efterverkningar av hennes handlande. Målet är 
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att få patienten att undvika diabeteskoma. Det finns en utsikt att lyckas om hon kan fås att se 

de kortsiktiga konsekvenserna av sitt handlande och därför sköta sig bättre för att undvika 

dem. Skulle det fungera får läkarna en annan situation; de får en patient som det kan finnas 

medicinskt hopp om.  Skämtet om att ”straffa henne tillräckligt så att hon sköter sig” innebär 

en vändning i samtalet, eftersom läkarna då får en agens. Med möjligheten att ”straffa” kan de 

påverka patienten och hennes framtidsutsikter på ett sätt de inte kunnat tidigare i rapporten. I 

den medicinska agensen finns en möjlighet att hantera den tidigare känslan av maktlöshet. 

Hopp och brist på hopp 

Jag har försökt visa att det är viktigt för vården av patienterna att skapa hopp åt dem. Att 

patienter har en god prognos är viktigt för att arbetet ska vara meningsfullt. Läkarnas samtal 

om de tre ovan refererade patienterna visar på arbetet med att använda olika tidsaspekter och 

olika förhållningssätt för att mobilisera hopp för patienten. För mannen som hallucinerat är 

hoppet och mobiliseringsvärdet förankrade i nuet. Han är märkbart bättre och kan på egen 

hand förmedla sin världsbild på ett sätt som läkarna kan acceptera som rimligt. För den 

”charmige och belevade patienten” går nuet inte att mobilisera för att skapa tilltro till en god 

prognos. Han kan inte tala för sig själv eller agera medvetet. Istället används hans förflutna 

och den livsvilja han tidigare uppvisat för att skapa en hoppfull prognos. Hans karaktär, att 

vara någon som kommer igen, är en stor tillgång. Han har orkat vara ”charmig och belevad” 

och levt ett aktivt liv trots två trauman. Andra patienter, som diabeteskvinnan, kräver mer 

kommunikativt arbete för att kunna ges en god prognos. Även om hennes tillstånd 

stabiliserats och förbättrats så har hon kanske en dålig prognos, eftersom hon själv 

(åtminstone till en del) kan hållas ansvarig för sitt tillstånd. För henne fungerar varken det 

förflutna eller nuet som tillgång för att skapa ett utfall där patienten har stor möjlighet att 

tillfriskna. Istället får läkarna skapa en ny verklighet där det går att påverka hennes agerande 

på ett sätt som inte gått i det förflutna. Det finns ett hopp om henne i beskrivningen av hennes 

karaktär: oförmågan att ta hand om sin sjukdom kan bero på att hon är barnslig. Även om hon 

inte kan förstå vikten av att sköta sig och att hon har en allvarlig sjukdom så kanske hon ändå 

kan sköta sig och slippa fortsatt vård. Med den möjligheten kan läkarna ha större tilltro till 

henne som en patient värd att mobilisera för.  

 

Arbetet med att skapa större ramar för inklusion sker inte genom explicit argumentation. 

Läkarna säger inte explicit att de genom att diskutera patienternas charm, semesterresor eller 

barnslighet skapar en framtid åt dem. Istället framställs en positiv framtid genom 
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implikationer. Det halvuttalade får troligen större emotionella konsekvenser än det fått om det 

uttalats. Barnslighet är en ganska bräcklig grund för hopp och sambandet mellan en egen resa 

och tsunamikatastrofen är inte helt entydigt. Men den sociala informationen får en roll i 

samtalet, eftersom läkarna agerar som om den gör skillnad.  

 

Alla patienter har emellertid inte en hoppfull prognos. Patienter som det inte finns något 

medicinskt hopp om har en besvärande ställning, eftersom vård normalt sett ska förbättra 

patienters hälsa. På intensivvårdsavdelningar finns klara direktiv om att inte ge alltför 

extensiv vård till alla patienter. Det går att hålla liv i patienter med hjälp av medicin och 

teknik, men om patienterna inte kan bli bättre har vården ingen slutpunkt. I sådana fall talar 

läkarna explicit om att patienten inte är en lämplig IVA-patient. Exklusionen är uttalad och 

ibland används social information som argument för att påvisa hopplösheten i prognosen, för 

att stödja legitimiteten i att patienten inte anses ha mobiliseringsvärde. 

 

Information och medverkan från de anhöriga spelar här en roll. På en intensivvårdsavdelning 

är en stor del av vårdpersonalens sociala patientkontakt inte med patienten själv utan med 

släktingar och personliga assistenter. En medvetslös patient är inte fullt ut en social person, 

möjligheten till ett möte med henne eller honom är begränsad. De anhöriga finns däremot 

vanligen på plats på intensivvårdsavdelningen. När patienten inte kan tala för sig själv blir det 

därmed de anhörigas tolkning av patienten som representerar patientens liv. I Svensk 

Förenings för Anestesi och Intensivvård riktlinjer för att avstå eller avbryta behandling står 

uttryckligen att den etiska principen självbestämmande representeras av ”Patientens egen 

viljeyttring eller närståendes tolkning av densamma”(SFAI 2007, sid. 2). 

 

Jag kommer nu att diskutera två fall med dålig prognos, där läkarna talar om känsliga ämnen. 

I det ena fallet är det problematiska en behandlingsinskränkning och i det andra fallet handlar 

det om en problematisk patient med en social komplikation. I båda fallen är det frågan om att 

använda information för att skapa en bild av patienten som någon som trots omfattande vård 

kanske är färdig med sitt liv.  

 

Anhöriga som stöd för svåra beslut  

Nedan följer ett utdrag om en tydligt motiverad behandlingsinskränkning. Den borde vara 

enkel att förhålla sig till eftersom alla inblandade parter är överens om 
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behandlingsinskränkningen, men ändå behandlas den i samtalet som ett svårt och känsligt 

ämne. Ö1 ger en utförlig redogörelse (’account’) som innebär att han lämnar mer information 

än han behöver. Oftast används utförliga redogörelser av egna handlingar för att motivera en 

handling som kan vara tvivelaktig och som behöver förklaras (’defensive detailing’) (Drew, 

1998, sid. 297). Läkaren tycks ha ett behov av att tala om behandlingsinskränkningen och visa 

för kollegorna att alla inblandade är med på den och att den är motiverad.  

 

9:4 ärende 3:2 

 

1Ö1 Whm igår så- eh inleddes det samtal med anhöriga, så då kom man fram till att  

2 man skulle göra en begränsad satsning, i form av vätska, noninvasiv ventilation, 

3 antibiotika. Men inte respirator. Och detta har vi sedermera verifierat med 

4 PAL62och jag har haft ett nytt snack med alla anhöriga och patienten själv idag 

5 också. Lite svårt att sondera hennes synpunkt, då hon har-, hon är-, hon har 

6 kontakt för stunden, så att säga, och är- när hon pratar med en. Men ja-. När man 

7 förklarar så säger hon sig förstå att det inte är någon mening med 

8 respiratorbehandling, men det är ju, svårt att avgöra. Men ingen i- av 

9 släktingarna tycker att det är något konstigt, utan de tycker att hon har haft det 

10 väldigt kämpigt de senaste åren och förstår att om hon blir så sjuk att hon 

11 behöver respirator så har hon inga resurser att kunna rehabilitera sig väl, från 

12 det. Så att det är skrivet brun lapp63 ingen (KLR) 64ingen respa65 ingen dialys 

13ST1 Ja det låter väl rimligt 

14Ö1 Ja, det känns så. Ingen av oss, PALen på infektion har inte tyckt det var konstigt  

15 och alla anhöriga är rörande eniga  

((utelämnade turer om maken)).  

16Ö1 Jag har haft ett långt och bra samtal med honom, och han verkade vara med på 

17 det. Men jag tror inte att det blir aktuellt att liksom använda sig av 

18 behandlingsinskränkningen för att hon har snarare blivit lite bättre från igår till 

19 idag, behöver inte CPAP:en66 lika tätt. 

                                                 
62 PAL: Patient Ansvarig läkare 
63 ”Brun lapp” innebär att det finns beslut på att vården ska vara non-invasiv. Om patienten 
blir sämre ska hon inte få all tillgänglig vård.  
64 KLR: troligen feluppfattat. 
65 Respa: respirator. 
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Ö1 rapporterar först i traditionell stil ” whm igår så- eh inleddes det samtal med anhöriga, så 

då kom man fram till att man skulle göra en begränsad satsning, i form av vätska, noninvasiv 

ventilation, antibiotika. Men inte respirator” (rad 1-3). Den ”begränsade satsningen” 

definieras av en uppräkning av de vårdinsatser som ska kvarstå och de som inte ska användas. 

Efter samtalet med anhöriga har även PAL:en involverats i diskussionen om patientens 

framtid ”Och detta har vi sedermera verifierat med PAL” (rad 4). Redan här har Ö1 berättat 

att alla accepterar den begränsade satsningen och hur den ser ut. Eftersom det inte finns något 

informationsmässigt behov av att berätta mer om behandlingsinskränkningen, så tolkar jag det 

som att behovet är ett annat. Genom att berätta mer om inskränkningen och utveckla ämnet 

ytterligare visar han att ämnet är laddat (’defensive detailing’).  

 

Ö1 byter sedan kod och talar mer informellt, med slanguttrycket ”ett snack” (rad 4) Därefter 

modifierar han i vilken mån han talat med patienten själv: ” Lite svårt att sondera hennes 

synpunkt, då hon har-, hon är-, hon har kontakt för stunden, så att säga, och är- när hon pratar 

med en. Men ja-.”. Han är inte säker på hur mycket hon förstår. Därefter (rad 6) beskriver Ö1 

hennes svårigheter närmare, ” kontakt för stunden” ger bilden av en patient som inte är helt 

med. ”Så att säga” är ytterligare ett omskrivet sätt att säga att han inte uppfattar patienten som 

tillräknelig, ett slags modifikation till kontakten för stunden. Detta utvecklar han ytterligare 

(rad 6-8). ”När man förklarar så säger hon sig förstå att det inte är någon mening med 

respiratorbehandling, men det är ju, svårt att avgöra”. Genom att använda garderingen ”säger 

hon sig förstå”, visar Ö1 att han reserverar sig ; han rapporterar vad patienten säger, men utan 

att vara säker på innebörden i det som sagts. Samtidigt visar han att han talat med henne om 

en möjlig negativ utveckling. Han har agerat ansvarsfullt och har inte gått bakom ryggen på 

patienten, när han och de anhöriga talat om en ”begränsad satsning”.  

 

Därefter (rad 8-9) utvecklar Ö1 att de anhöriga stöder beslutet ” Men ingen i- av släktingarna 

tycker att det är något konstigt” . De har också förståelse för att patientens medicinska utsikter 

är små eftersom hon ”haft det väldigt kämpigt”. Släktingarnas kognitiva status behöver Ö1 

inte lämna förbehåll mot, därför framstår de som annorlunda än patienten. Släktingarna är inte 

förvirrade utan de är kommunikativt kompetenta och verkar veta vad de talar om. Genom att 

inleda med ”men ingen av släktingarna”, blir osäkerheten i tolkningen av patienten till ett 
                                                                                                                                                         
66 CPAP: en mask som patienten andas syrgas från. Tekniken är alltså inte invasiv eftersom 
ingen slang förs ner i lungorna. 
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mindre problem. Släktingar vill normalt sätt inte sina anhöriga illa och man kan därför anta att 

inte heller denna patients släktingar vill henne illa. Det innebär i sin tur att Ö1:s eget 

förespråkande för en begränsad satsning får stöd genom släktingarnas medhåll.  

 

Jag ser två möjliga funktioner hos Ö1:s utvikning om patientens kognitiva tillstånd. Det är för 

det första viktigt att förmedla varför han vänt sig främst till patientens familj, även om han 

också talat med henne. Ö1 väljer att låta familjen representera patientens vilja, eftersom hon 

inte är riktigt kapabel; det är ett medvetet drag som han gjort. Det andra som utvikningen 

åstadkommer är att den säger något om patientens livskvalitet. Eftersom hon inte är helt 

tillräknelig har hon troligen ett sämre liv än om hon förstått vad människor pratar om.   

 

Efter att ha talat om patientens kognitiva förmåga återgår Ö1 (på rad 12) till en mer formell 

rapportering när han berättar mer om behandlingsinskränkningen och att beslutet är 

formaliserat med ”brun lapp”: ”så att det är skrivet brun lapp ingen (KLR) ingen respa ingen 

dialys”. ST1 visar att han inte ifrågasätter agerandet eller tolkningen av patienten ”ja det låter 

väl rimligt”. Ö1 svarar (rad 14-15) att det är rimligt och inte ifrågasatt men utvecklar ändå 

ämnet en gång till; ” Ja, det känns så. Ingen av oss, PALen på infektion har inte tyckt det var 

konstigt och alla anhöriga är rörande eniga”. När Ö1 inte lämnar ämnet utan vidareutvecklar 

det, även efter det att ST1 visat att han accepterar det, fortsätter Ö1 att behandla ämnet som 

laddat. Ö1 utvecklar rimligheten i beslutet. Först visar han på stödet för beslutet genom att 

räkna upp de inblandade läkarna som alla är överens och därefter säger han återigen att också 

de anhöriga stöder beslutet. Därigenom framstår behandlingsinskränkningen som rimlig. Ö1 

förstärker enigheten ytterligare, när han berättar om sin positiva upplevelse av samtalet med 

maken ” Jag har haft ett långt och bra samtal med honom, och han verkade vara med på det”.  

 

Passagen avslutas med en medicinsk del där Ö1 berättar att patienten har bättre prognos nu 

(rad 18). Förbättringen förklaras sedan mer ingående ”behövde inte CPAP:en lika tätt”. 

Patienten mår bättre och hennes andning fungerar bättre på egen hand, något som är 

prognostiskt positivt. Behandlingsinskränkningen, som han talat ganska mycket om, kommer 

därför troligen inte behöva användas.  

 

Behandlingsinskränkningen får mycket plats i samtalet, trots att den faktiskt inte är aktuell för 

vården. Ämnet utvecklas, trots att det inte har direkt relevans. Den är varken 

arbetsförberedelse inför det kommande arbetspasset eller beskrivning av ett avslutat förlopp. 
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Att det blir en så lång utveckling av ämnet ser jag som en indikation på att det har viss 

laddning. Tolkningen förstärks av hur Ö1 talar om frågan: han framställer 

behandlingsinskränkningen som något utan koppling till hans egen agens; den har blivit en 

oberoende faktor som läkarna kan referera till. Bristen på personlig agens är tydlig i hela 

utdraget, trots att stora delar handlar om samtal som läkaren deltagit i. Ö1 säger inte vad han 

gjort utan talar i obestämd form. När han (rad 1) säger ”inleddes det samtal” finns 

anestesiläkarna med som aktörer, men de har inte en personlig agens. Det kan ses som den 

sortens berättelse utan personligt ansvar som sägs känneteckna den medicinska rapporten 

(jämför(Anspach 1988)). Det är förvisso som en del av ett ”vi” som han talat med PAL. Men 

ett ”vi” har en lite otydlig agens och det framgår inte vem som agerat. Det kan vara en 

anestesikollega, han själv eller han tillsammans med en kollega. Ö1 använder detta ”vi” under 

partiet om behandlingsinskränkningen. Jag ser det som ytterligare ett indicium på att det, trots 

att behandlingsinskränkningen är ”rimlig” (med ST1s ord), inte är lätt att inskränka en 

patients behandling. Det är inte Ö1 ensam som agerar, utan han agerar som en av flera 

anestesiologer; genom ”vi”-et blir de andra indragna i behandlingsinskränkningen.  

 

Ö1 medverkar dock senare (rad 4 och nedåt) som ett jag som agerar aktivt i samtal med de 

anhöriga, med patienten och med patientens make. Det sker i samband med att han visar att 

han agerat tillbörligt i kommunikationen kring behandlingsinskränkningen. Även i prognosen 

talar han om sig själv som ”jag”: ”jag tror inte”. I utdraget är patientens framtid sluten, den 

samlade bedömningen är att hennes möjligheter är starkt begränsade. Det innebär att hennes 

prognos, och därmed även hennes behandlingsinskränkning är svårundviklig. Detta påverkar 

vilken roll anestesiologen har, vilket även syns i samtalet i form av skillnad i agens. Han kan, 

som anestesiläkare, ta ansvar för en god kommunikation och för sin bedömning av patienten, 

men behandlingsinskränkningen innebär i och med prognosen som oundviklig. 

 

Patientens oförmåga att kommunicera på vad Ö1 uppfattar som ett entydigt sätt gör att hon 

spelar mindre roll för bedömningen av situationen än vad de anhöriga gör. Patientens värld 

presenteras genom de anhöriga och inte genom henne själv. Hennes utsagor bedöms inte som 

trovärdiga och hon framställs i rapporten som en icke fullt ut social person. För 

anestesiologerna kan det bli mindre svårt att framställa det som att patienten saknar förmåga 

att förstå och delta. Då är hennes liv kanske slut i mer än bara fysisk bemärkelse. Läkarna 

behöver inte, och kan inte, hysa hopp om hennes framtid som social person. Nuet, uttryckt 

genom läkarens tvivel på hennes svårigheter att följa med i konversation, och det nära 
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förflutna, uttryckt genom hennes oförmåga att klara sig i sin vardag, mobiliseras för att visa 

på hennes bristande mobilitetsvärde. Hon kommer troligen inte att ha fysisk eller psykisk 

motivation att orka tillfriskna.  

Anhöriga som komplicerande faktor  

Alla anhöriga accepterar inte behandlingsinskränkningar. Det gör att de i så fall inte kan 

enrolleras av läkarna som stöd för begränsningar i vården. Istället kan de bli till ytterligare en 

komplicerande faktor när patienten diskuteras. Nedan följer ett utdrag från en fallrapport som 

berör en patient som inte anses höra hemma på IVA, som ännu saknar 

behandlingsinskränkningar och som har en anhörig som framställs som tvivelaktig. Utdraget 

börjar vid rapporteringens start. 

 

9:5 ärende 8:6 

 

1A1 Sen har vi (patient för- efternamn) som eh inte är en riktig IVA patient 

2 men jag skrev in henne för några skäl här, då inget annat alternativ finns 

 

((Utelämnade turer—medicinsk beskrivning där en komplikation är att hon slitit ut 

dialyskatetrar, något som spelar roll för samtalet som följer)) 

 

3A1 Och sen så var överenskommelsen att hon skulle ligga här, för att vi skulle 

4 kunna hålla någorlunda koll på andningen och att hon inte skulle slita ut sin 

5 dialyskateter. Så att hon kom direkt hit efter dialysen  

6Ö1 mm 

7A1  Man kan se henne- Kan man säga att om hon drar sin dialyskateter, så är det nog 

8 det minsta problemet. Hon är född 21 och hon ser helt desorienterad och jag vet 

9 inte allt. (Och så får hon dialysen på det.) 

10Ö1 Men-. Men hon kan ju ligga här hos oss inatt 

11A1  Ja, men idag ska hon åka iväg  

12Ö1 Ja men jag menar alltså vi ju kanske se till att hon inte drar dialys CVK67 men 

13 man skulle tycka att de skulle behöva ha någon annan plan för det 

14A1  Absolut 

15Ö1  När hon åker härifrån 
                                                 
67 CVK: central venkateter 
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16A1  Jag pratade med herr ((Efternamn))  

17Ö1 Ja? 

18A1 Det var inte hans patient, men han kände till henne  

19Ö1 Ja 

20A1  Han uttryckte också tveksamheter inför att fortsätta dialys med den här kvinnan 

21 jag tycker det låter helt 

 

((Några utelämnade turer om vem som lagt in katetern och när det gjordes)) 

 

22Ö1  Men som sagt det är väl gott och väl, vi kan väl passa henne en natt men sen 

23 liksom 

24A2  Kan inte de låna de här grytlappar och det där från NIVA såna där handskar68 

25ST1 Boxhandskar   

26Ö1 Jag menar vad är det-? Varför gör man-? 

27A1  Ja, det är ju inte 

28A1  Sen är det dels socialt det, så det är en viss konflikt med sonen. Eh. Som är 

29 personlig assistent va  

30Ö1 Jaha, så han blir arbetslös om hon dör? 

31A1  Jag kan tänka mig det. 

32Ö1  Underbart 

33ST1  Konflikt i form av symbios, eh den sitter på två stolar 

34A1  Men annars så 

 

I samtalet diskuteras flera aspekter som gör patienten bekymmersam. I början av rapporten 

(rad1) är problemet att A1 skrivit in henne trots att hon inte är en ”riktig IVA-patient”. A1 

börjar med att introducera patienten som medicinskt lite tvivelaktig på avdelningen ”sen har 

vi (patient för- efternamn) som eh som inte är en riktig IVA patient men jag skrev in henne”. 

Han förklarar varför han skrev in henne ”hon skulle ligga här för att vi skulle kunna hålla 

någorlunda koll på andningen och att hon inte skulle slita ut sin kateter så att hon kom direkt 

hit efter dialysen”. Det är viktigt att, som A1 gör, förklara för kollegorna varför han skrivit in 

henne. Hans agerande under natten kan få möjliga följder för hans kollegor. Problemet är att 

patienten kräver resurser och arbetsinsatser. Att skriva in henne kan påverka kollegorna, 
                                                 
68 Uttrycket kan möjligen referera till en vadderad inlindning (polstring och lindor), som 
ibland kallas boxhandskar.  
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eftersom de får ta över en patient som inte hör till avdelningen. Det betyder i sin tur att de kan 

få platsbrist därför att A1 inte varit strikt. Ö1 (rad 10) visar att hon accepterar en tillfällig 

placering på IVA och att det inte är så besvärligt genom att säga: ”men hon kan ju ligga här 

hos oss inatt”. När Ö1 använder ”kan ju” markerar hon att det inte är självklart, vilket 

förstärks ytterligare av att hon betonar ”inatt”. Eventuellt indikerar hon också att de är 

generösa i som låter henne ligga på IVA. Hon låter inte som om hon kritiserar att A1 skrivit in 

patienten. A1 bekräftar att också han menat det som en tillfällig placering ” ja men idag kan 

hon åka iväg”. 

 

Ö1 talar (på rad 12) om att de kan ta ett tillfälligt ansvar för att patienten har kvar katetern, 

men att den andra avdelningen har ansvaret på längre sikt: ” ja men jag menar då kan vi ju 

kanske se till att hon inte drar dialys CVK man skulle tycka att de skulle behöva ha någon 

annan plan för det”. Det är lite knepigt med en patient som drar sin dialyskateter. Agerandet 

är bekymmersamt, oavsett om patienten gör det därför att hon är förvirrad och upplever den 

som besvärande eller om hon gör det i fullt medvetande och som ett sätt att försöka slippa 

vården. Så länge hon befinner sig på IVA kan läkarna se till att hon inte drar ut sin centrala 

venkateter (CVK), men den underliggande problematiken är inte deras problem. Patientens 

olämplighet och provisoriska status som IVA-patient markeras genom att ” vi ju kanske se till 

att”. De tar ansvar för patienten nu och kan försöka passa henne även med avseende på hennes 

dialyskateter. När Ö1 använder ordet ”man” i ”man skulle tycka”, som är ett pronomen med 

en svävande innebörd och kan betyda både jag, vi och folk i allmänhet, argumenterar hon 

samtidigt för att det är okontroversiellt att det övergripande ansvaret inte är IVA:s: ” de skulle 

behöva ha någon annan plan för det”. A1 ger medhåll ”absolut” och Ö1 vidareutvecklar (rad 

15) att hon menar att det inte är deras patient ”när hon åker härifrån”.  

 

A1 berättar (rad16) att han talat med avdelningsläkaren om patienten ”jag pratade med herr 

((Efternamn)) det var inte hans patient men han kände till henne” och att de är överens om att 

patientens dialys är problematisk ”han uttryckte också tveksamheter inför att fortsätta dialys 

med den här kvinnan, jag tycker det låter helt”(rad 20-21). Det handlar om möjliga 

inskränkningar i patientens vård. Genom att berätta att han diskuterat patienten“ jag pratade 

med herr (efternamn)”, visar A1 att han agerat ansvarsfullt. Han har visserligen skrivit in 

henne, men han har även talat med den läkare som haft jouren. Läkaren är inte PAL, men är 

ändå insatt ” det var inte hans patient men han kände till henne”. Även denna läkare anser att 

patienten inte borde få extensiv vård ”han uttryckte också tveksamheter inför att fortsätta 
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dialys”. När A1 säger att ”han uttryckte också” lierar han sig med läkarens tolkning, utan att 

explicit själv säga att han är kritisk till fortsatt dialys; det är den andra läkaren som sagt det. 

”Också” skulle kunna referera till någon helt annan än A1 . Men genom att sedan säga ”jag 

tycker att det är helt” visar A1 att han är skeptisk till dialysen. När han berättar om läkaren 

uppbådar A1 ett stöd för sin syn på patienten. Han själv framstår som dubbelt ansvarsfull. 

Han tar hänsyn till vem som är en lämplig intensivvårdspatient, men gör också relevanta 

undantag. Patienten är rimlig som ett tillfälligt undantag, eftersom ingen annan avdelning 

hade plats för henne. Så tolkar jag uttrycket ”inget alternativ fanns”, på rad 2. Men det gick 

även att argumentera för hennes plats som undantagspatient, eftersom hon var nyopererad och 

andningen skulle ses över. När hon då som undantag skulle ligga på IVA kunde avdelningen 

även se efter hennes dialyskateter. 

 

Ö1 återupptar (på rad 22)  ämnet med att patienten dragit ut sin dialyskateter ”men som sagt 

det är väl gott och väl vi kan väl passa henne en natt men sen liksom”. A1 tar upp ett praktiskt 

lösningsförslag ” kan inte de låna de här grytlappar och det där från NIVA såna här 

handskar”. När A2 därefter tar upp frågan som en praktisk fråga innebär det ett avslut på den 

mer moraliska frågan om den andra avdelningens ansvar för patienten. 

 

Därefter (rad 26) visar Ö1 att patienten är problematisk genom att fråga ” jag menar vad är 

det-? Varför gör man-?” och A1 svarar med att berätta att det finns en komplicerande faktor. 

Det faktum att sonen är personlig assistent till mamman beskrivs i ganska neutrala ordalag av 

A1 (rad 28) ” Sen är det dels socialt det, så det är en viss konflikt med sonen. Eh. Som är 

personlig assistent va”. Med uttrycket ”Sen är det” visar A1 att han ska förklara något som 

inte förekommit tidigare i rapporten, men som kan vara relevant. När han säger ”dels socialt 

det här” knyter han an till Ö1:s fråga, genom att fortsätta tala om patienten och hennes 

situation som ”det”. ”Det” som är socialt är att sonen lönearbetar med att ta hand om sin 

mamma. A1 markerar en skillnad mellan sociala skäl och medicinska skäl, när han säger ”sen 

är det dels socialt det här” i samband med diskussionen om patienten som en lämplig IVA-

patient. Det sägs i rapporteringston och fungerar därför som en ingress till något som kan vara 

av betydelse för vården. Det fungerar även som ett sätt att visa på det problematiska utan att 

frångå rapportens neutrala ton. 

 

Ö1 tydliggör (på rad 30) vad hon drar för slutsatser av den relationen ” Jaha, så han blir 

arbetslös om hon dör?”. När A1 svarar ” Jag kan tänka mig det” svarar han inte bara på Ö1:s 
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ord utan även på hennes implikation att det är en besvärlig situation. Sonens möjliga 

ekonomiska intresse av att hålla patienten vid liv är en social komplikation. Ö1 utvecklar sin 

inställning ytterligare genom att med ironi göra en värdering av situationen ”underbart”. ST1 

poängterar det problematiska, när han säger ” konflikt i form av symbios, eh den sitter på två 

stolar”. Ett symbiotiskt förhållande mellan föräldrar och vuxna barn är något som inte 

betraktas som positivt i vår kultursfär och möjligheten blir problematisk för läkarna. Ö1 och 

ST1 tydliggör här något som alla, även A1, håller med om. Därefter återgår A1 till att 

rapportera om patientens fysiska tillstånd.  

Patientens sociala situation blir något som adderas till hennes allvarliga beteende med katetrar 

och hennes bristfälliga IVA-tillhörighet. Den bidrar med ytterligare ett skäl till varför hon 

egentligen inte hör hemma på IVA. Det är relativt acceptabelt att patienten är tillfälligt på 

IVA, det är dåligt (men inte IVAs problem) att hon drar sin CVK, och hon är kanske inte så 

frisk att hon borde ha dialys – men när en sådan patient kanske också har problematiska 

sociala förhållanden, förstärker det en negativ tolkning. Det intressanta är att i själva 

rapporten finns inte sonen med, det som sägs inget om att han vill att hans mamma ska leva, 

att hon ska ligga på IVA, eller att hon ska ha dialys. Ett samband mellan det medicinska och 

det sociala byggs upp av användningen av ”sedan” (i ”sedan är det dels socialt det här”), 

något som i muntliga berättelser används som sammanbindare, men sonens relation till 

mamman presenteras i första hand som en oberoende omständighet. Omständigheten 

komplicerar fallet ytterligare och för in mer moraliska övertoner. 

 

Det är värt att notera att patientens namn inte låter svenskt. Det här skulle med andra ord 

kunna vara en instans där etnisk tillhörighet spelar in i bedömningen, inte av mamman men av 

sonens motiv. På en segregerad arbetsmarknad kan det vara svårt för sonen att få ett nytt 

arbete, om mamman inte längre behöver personlig assistent. I samtalet ges ingen information 

om omständigheterna för sonens anställning. Det vore alltså lika plausibelt att anta att han var 

ovanligt fäst vid sin mor och en exceptionellt altruistisk son som, om och när modern avlider, 

kan få möjlighet att återgå till ett normalt liv och normalt arbete, men förlora sin älskade mor. 

Men läkarna gör en mer cynisk tolkning och sonen förutsätts vara emot en 

behandlingsinskränkning. Patienten börjar som ett medicinskt problem men sammanfaller 

efter hand med ett mer moraliskt problem. 

 

Den möjliga behandlingsinskränkningen hos den aktuella patienten ligger i en obestämd 

framtid, och den är fortfarande hypotetisk. Här finns medicinska motiv till en 
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behandlingsinskränkning, men den är inget faktum än. Därför är det inte inskränkningen som 

är det praktiska eller moraliska problemet för läkarna. Utan inskränkningen föreligger inte ett 

moraliskt problem agensen och det kanske är därför som läkaren, A1s, individuella agens 

framställs tydligare. Han uttrycker personliga åsikter på ett tydligare sätt än vad läkaren i det 

föregående fallet gjorde när man diskuterade redan existerande, och därför möjligen också 

mer laddade, behandlingsinskränkningar. A1 rapporterar att han diskuterat att avsluta dialysen 

med en annan specialistläkare; han säger då inte att det förts samtal, utan att han (själv)  har 

”pratat med” (rad 16) . Läkarna talar inte explicit om behandlingsinskränkningar, utan dessa 

antyds bara, som ”han uttryckte också tveksamheter inför att fortsätta dialys”.  

 

*** 

 

Både patienten med brunt kort och patienten som drar dialyskatetrar har dålig prognos. Inte 

heller kan deras sociala värld användas till att skapa hopp, som i de tidigare exemplen. De är 

den sortens patienter som inte är helt önskvärda på IVA, eftersom IVA ska hjälpa akut sjuka 

patienter med en möjlighet att frigöra sig från tekniken och återgå till sitt liv, inte kroniska 

patienter utan marginaler att tillfriskna och, som det impliceras, utan ett värdigt liv att 

återvända till. I samtalen om dem används beskrivningar som fungerar som ytterligare en icke 

fullt uttalad argumentation för varför de saknar mobiliseringsvärde: i det ena fallet eftersom 

patientens förmåga att förstå inte räcker till, i det andra eftersom patienten har en son som vill 

hålla henne levande för lönens skull. Detta skulle inte i sig vara argument för att inte vårda 

någon, men när en person saknar de fysiska resurser som ger dem mobiliseringsvärde blir 

dessa sociala aspekter ytterligare ”argument” för att de saknar liv att återgå till. De skulle inte 

accepteras som uttryckta argument, men genom att de faktiskt sägs kommer de att fungera 

som ytterligare ett sätt att skapa en skillnad mellan patienter utan framtid och dem med.  

 

Diskussion: Ett moraliskt och emotionellt arbete  

Man kan se läkarnas försök att situera patienten socialt som ett verktyg som de använder när 

de försöker förstå och hantera problematiska aspekter av patientens tillstånd och fortsatta 

vård. Anestesiläkarnas reaktioner på patienterna har en koppling till förväntad framtid, 

prognos och livsutsikter. Det är en arbetsmässigt svår uppgift att bedöma en annan människas 

möjligheter till framtid, särskilt svårt när det handlar om att uttrycka någons begränsade 
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framtidsmöjligheter. Det arbete som utförs i arbetet är därför av både moralisk och emotionell 

karaktär.  

 

Den medicinska bedömningen av nuläget är det viktigaste för engagemanget i patienten och 

för vilket mobiliseringsvärde patienten kan få. Men patientens förväntade framtid och hur väl 

patienten kan tänkas följa en förväntad trajektoria med positiv utveckling är också avgörande 

för vårdplaneringen och för om intensivvården kommer att bli en slutstation för patienten eller 

inte. Patienter kan vara problematiska i termer av tillhörighet, möjlighet att tillfriskna, vems 

problem patienten är och vilket slags arbete patienten innebär. I vissa fall är det en 

tolkningsfråga hur dålig prognos patienterna har, och därmed hur stor rätt de har till 

intensivvård. Det är inte självklart att intensivvårdens begränsade resurser ska mobiliseras för 

dem. För att läkarna ska klara av att prioritera mellan patienter med olika stora vårdbehov, 

kan det vara viktigt att tala om deras möjliga framtider och då kommer den sociala 

informationen in, ofta bara implicit eller som en sidokommentar i ett resonemang eller en 

medicinsk argumentation. 

 

I alla de utdrag ur ärenden som jag diskuterat här förhåller sig den sociala informationen till 

tid. Tiden är relevant för att förstå patientens mobiliseringsvärde eller brist på 

mobiliseringsvärde. En prognos handlar om möjligheter, eller brist på möjligheter, i en 

framtid. Men även det förflutna är relevant för hur patienten bedöms. Det förflutna och 

framtiden har anestesiologerna visserligen ingen makt över, det är i nuet som de har ansvar 

för vården. Ändå kan de sociala aspekter som nämns ge patienterna ett större 

mobiliseringsvärde än vad bara en medicinsk diagnos av nuläget tycks ange, men också, 

omvänt, innebära att deras prognos är mer osäker. Det kan liknas vid hur Måseide (2006) 

beskriver riskpatienter som moraliska problem; i egenskap av riskpatienter har de ett svagare 

mobiliseringsvärde (även om han inte använder just den termen). När läkarna talar om sociala 

aspekter argumenterar de implicit för en viss medicinsk prioritering mellan patienter. Den 

förväntade utvecklingen är därför en fråga med moraliska implikationer. Men det är inte allt 

som sker i samtalet. När läkarna drar in social information söker de också hantera det 

emotionellt krävande arbetet med att dagligdags konfronteras med tragedier och beskurna 

framtider liksom med sin egen oförmåga att med säkerhet veta vem som kan få en framtid 

genom intensivvård och vems framtid som redan är slut. Detta kommer jag att återkomma till 

i slutkapitlet, där framtidsaspekten utvecklas ytterligare. 
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Detta avslutande kapitel inleds med en kort sammanfattning av avhandlingens delar. Därefter 

lyfter jag fram och fördjupar tre aspekter av läkarnas arbete med patienten: patientens kropp 

och hur den representeras i samtalet; patienten, samtalet och tiden; och patienten som 

problemlösning för läkarna.  

 

10. Slutdiskussion: Att mobilisera för framtiden 

”All talk is an act of faith predicated on the future’s ability to bring 

forth the worlds called for. Meaning is an incomplete project, open-

ended and subject to radical revision by later events” (Peters 1999). 

 

Citatet ovan visar på något viktigt vi gör när vi talar, även när vi talar om det förflutna. Vi 

kallar på framtiden, vi lockar och åberopar eller till och med åkallar den, så att den kommer i 

den form vi tror den har. Relationen mellan förväntan, framtid och mening i talat samspel är 

alltid grundläggande när vi talar. Vi skapar möjliga världar och befolkar dem med innebörder 

och projektioner av oss själva och varandra. Jag undersöker i avhandlingen vad en patient är i 

ett anestesiologiskt överrapporteringssamtal på en intensivvårdsavdelning (IVA). I dessa 

överrapporteringssamtal informerar anestesiläkare varandra om den aktuella situationen på 

IVA när jouren ska påbörja och avsluta sina arbetspass.  Den framtidsaspekten är ännu mer 

viktig när samtalet, som exempelvis överrapporteringssamtalet handlar om patienters framtid. 

Att behandla någon är att på ett kraftfullt sätt investera i tilltro till en framtid för den personen 

och den tilltron kan ibland behöva argument.  

 

Min studie handlar om hur anestesiologer i överrapporteringssamtal på en 

intensivvårdsavdelning (IVA) pratar om patienter och de vårdinsatser som gjorts och kommer 

att göras med patienterna. Överrapporteringssamtalen sker två gånger om dagen när jouren 

påbörjar och avslutar sitt arbete. Anestesiologer är ansvariga för patienterna på 

intensivvårdsavdelningen. Målet med avhandlingen är att förstå hur anestesiologer skapar en 

framtid för patienterna i sina överrapporteringssamtal. Det innebär att förstå vad de gör i 

samtalen för att åstadkomma vård, för att vara anestesiologer och för att möjliggöra 

kommande arbetsuppgifter. 
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Överrapporteringssamtalet är rutinmässigt och arbetsinriktat. Det rör patienter som är i en 

känslig situation, och som är beroende av intensivvård för sin överlevnad. Det är både ett 

medicinskt och tekniskt beroende, och patienten sitter bokstavligen ihop med maskinerna. 

Patienter brukar vara på avdelningen i två-tre dagar, ibland längre, och utfallet är ofta osäkert. 

Ibland räcker inte de livsuppehållande insatserna till, utan patienten dör. Patientens skörhet 

bidrar till en arbetssituation där existentiella frågor kan bli aktualiserade av läkarnas försök att 

hantera osäkerhet och forma utveckling utan att veta om de kommer att lyckas. Denna 

spänning i arbetet är något som antyds i avhandlingens forskningsfråga: ”Hur arbetar 

anestesiologer enskilt och gemensamt för att tolka situationen och mobilisera för patientens 

framtid i överrapporteringssamtalen?” . 

 

Detta har studerats genom analys av sjutton inspelade överrapporteringssamtal och dessutom 

en kortare periods fältstudie där jag följde anestesiologer i deras arbete vid olika 

sjukhusavdelningar. Studien är inspirerad av en gren av den medicinska sociologin som 

undersöker kommunikation med fokus på medicinska samtal. Närmare bestämt fokuserar 

denna forskning inte bara på det som sägs, utan också på det sagdas kontext som används 

eller tas för given när samtalen växer fram och pågår (Griffiths&Hughes 1994; Atkinson 

1995; Hughes&Griffiths 1996; 1997).    

 

Jag organiserar detta avslutande kapitel utifrån några olika aspekter av avhandlingens 

forskningsfråga ”Hur arbetar anestesiologer enskilt och gemensamt för att tolka situationen 

och mobilisera för patientens framtid i överrapporteringssamtalen?” Inledningsvis förhåller 

jag mig till frågan genom att ge en kort sammanfattning av avhandlingens olika delar och 

avslutningsvis kommer jag att vidga diskussionen. Det sker genom att ta upp tre viktiga teman 

i hur anestesiologerna i samtalet mobiliserar inför framtiden: samtalets relation till 

patienternas kroppar, dess relation till tid samt dess relation till patienten som 

problemformulering.  

 

Del I: Avhandlingens syfte, teoretiska perspektiv, metoder och 

material 

Det första kapitlet ger en bakgrund till studien och presenterar tidigare forskning om 

intensivvård och anestesiologers arbete. De flesta av de tidigare studierna har inte fokuserat 
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på anestesiläkare, utan på anestesisköterskor och patienter, och de har inte heller fokuserat på 

kommunikativa praktiker i intensivvården. De har ofta relaterat anestesiologernas arbete till 

kirurgernas, något som är meningsfullt men ej fokus i denna avhandling.  Min studie 

fokuserar i stället på anestesiologernas professionella samtal och hur de gör relevanta 

representationer av patienten som ett kunskapsobjekt och ett behandlingsprojekt. Jag ser 

överrapporteringssamtalen både som något som åstadkoms och som ett pågående arbete. 

Studien är tvärvetenskaplig, med inspiration från medicinsk sociologi, 

kommunikationsstudier, och teknik och vetenskapsstudier.  

 

Det andra kapitlet beskriver avhandlingens generella teoretiska perspektiv. Ett första viktigt 

begrepp för avhandlingen är ’riktadhet’, som har inspirerats av fenomenologi (Ahmed 2006). 

I avhandlingen diskuteras riktadhet utifrån ett professionellt perspektiv. Begreppet omfattar 

både att rikta sig (som subjekt mot ett objekt) men även att rikta objektet mot sig själv och 

mot objektets roll i den kommande handlingen. I avhandlingen används begreppet för att 

förstå hur läkarna konfigurerar beskrivningen av patienten så att den förväntade framtiden blir 

medicinskt möjlig att iscensätta.  

 

Anestesiläkarna är inskolade i särskilda sätt att rikta och orientera sig gentemot patienter som 

levande kunskapsobjekt och behandlingsprojekt i deras arbete. Fokus i deras riktadhet är en 

annan - men medvetslös - människa. I överrapporteringssamtalet medverkar den fysiska 

frånvaron av patienten till att objektsaspekten blir mer framträdande än den är annars. Jag 

argumenterar för att denna objektifiering av patienten är ett arbetsredskap som kan bidra till 

medicinska tolkningar och till att uppbåda medicinskt hopp.   

 

Ett andra viktigt begrepp är ’mobiliseringsvärde’ (Dodier&Camus 1998). Det hjälper mig att 

diskutera vad anestesiologerna gör med patienter i överrapporteringssamtalet. Begreppet 

gäller kategoriseringen av patienten som någon som skulle ha nytta av vården. Det är inte 

något särdrag hos patienten som skapar ett större eller mindre mobiliseringsvärde, utan det är 

en relation mellan personen som medicinskt problem och läkarnas möjligheter att som 

specialister kunna hjälpa just den enskilda patienten. 

 

Det tredje kapitlet innehåller en detaljerad beskrivning av de metoder som används i studien. 

Som nämnts ovan, består data av sjutton överrapporteringssamtal samt fältanteckningar från 

ungefär fem veckors observation av anestesiologer och anestesisköterskor på olika 
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sjukhusavdelningar. Fältarbetet genomfördes 2003 och samtalen spelades in 2005. Analysen 

av de inspelade banden fokuserade på att söka efter de specifika och de generella strukturerna,  

efter det normala och det avvikande samt efter individuella och gemensamma tolkningar i det 

som sades. Det är en form av kontextanknuten diskursanalys inspirerad av Cicourel (1992, 

1997) och Potter & Wetherell (1987).  

 

Del II: Anestesilogernas arbete och samtalets karaktär 

Det fjärde kapitlet är det första empiriska kapitlet i avhandlingen. Det baseras på fältstudien 

och är en beskrivning av viktiga aspekter i anestesiologernas dagliga arbete. Dessa aspekter 

utgör en bakgrund till överrapporteringen, men omtalas sällan där och då. Kapitlets roll i 

avhandlingen är därför att visa på dessa förgivettagna aspekter av den anestesiologiska 

professionaliteten. Det är ett sätt att förstå det som faktiskt omtalas och görs relevant inom 

ramen för samtalet.   

 

Jag har undersökt hur anestesiologer genomför sitt arbete, genom att titta på deras beroende 

av teknik, den handgripliga kunskap som krävs i patientarbetet, samt de kommunikativa 

praktiker som de använder för att genomföra arbetsuppgifter med patienter och kollegor. 

Genom att visa på komplexiteten och den kroppsliga kompetensen i en snabbt utförd och 

rutinmässig uppgift, t.ex. att lägga en förlossningsepidural, tydliggörs förutsättningarna för 

det anestesiologiska arbetet. Exemplet visar även på hur integrerat det anestesiologiska arbetet 

är med apparater och mediciner. 

 

Kapitlet tar upp ytterligare en viktig aspekt som inte diskuteras i överrapporteringssamtalen, 

nämligen anestesiläkarnas sociala relationer. Denna sida är också nödvändig för deras arbete. 

I kapitlet beskrivs först hur läkarna normalt agerar i förhållande till sina patienter. Vidare 

exemplifieras hur läkarna i sina rutinmässiga interaktioner med patienterna uppvisar empati 

och hjälper dem att förstå den situation de befinner sig i, före och efter operationer samt på 

IVA. En annan relation, som inte heller omtalas i samtalen, är anestesiläkarnas beroende av 

och kommunikation med anestesisköterskor. Anestesisköterskor är kompetenta sjuksköterskor 

med delegering av många arbetsuppgifter; de tar ett stort ansvar för vården av patienter. 

Dessutom diskuteras i kapitlet en relation som faktiskt kommer upp i 

överrapporteringssamtalen, nämligen det faktum att anestesiologin är en servicedisciplin, 
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vilket innebär att andra läkare i praktiken kan sätta upp begränsningar för anestesiologernas 

möjligheter att göra tolkningar av (och därmed interventioner med) patienter. 

 

Kapitel fem handlar om hur överrapporteringssamtalet i sin helhet brukar gestalta sig. Det 

behandlar de organisatoriska, tids- och rumsmässiga ramarna för mötet och hur de 

medverkande deltagarna oftast agerar. I kapitlet argumenterar jag för att mötet inte fyller 

enbart informativa syften, eftersom läkarna har tillgång till och aktivt förvärvar mer utförlig 

information under arbetets gång utanför mötet. Samtalet är snarare ett gemensamt 

kommunikativt utforskande om hur vården av patienterna kan fortskrida och utvecklas. Alla 

mötesdeltagare är anestesiläkare, så i förhållande till patienter och andra yrkesgrupper är det 

ett möte som sker ’backstage’ (Goffman 1990, 114). Det medför en möjlighet för dem att tala 

om ämnen och visa känslor som kan vara mindre lämpliga att framföra och uppvisa inför 

utomstående. Jag argumenterar också för att samtalet kan ha en ventilfunktion i ett osäkert 

och ofta nedslående arbete med svårt sjuka patienter. 

 

Det sjätte kapitlet fokuserar på patienten som ett ärende i samtalet; patienten är en punkt på en 

dagordning. Kapitlet tar upp ärendets tvådelade struktur, med en nödvändig rapportdel och en 

möjlig diskussionsdel. Rapporten är en instans av en medicinsk tradition, och dess 

iscensättning förhåller sig till den traditionen. Diskussionen är en friare del av samtalet och 

skiljer sig ofta mer åt mellan olika ärenden. Båda delarna av ärendet fyller viktiga, men delvis 

olika, funktioner. Rapporten förmedlar relevant information medan diskussionen i högre grad 

arbetar med hypoteser om patientens tillstånd och möjliga framtid, 

 

Tidigare forskning har fokuserat på rapporten och förbisett diskussionen. Det medför att bara 

en del av arbetet uppmärksammats. Rapporten, normalt med en enda huvudtalare, strukturerar 

kroppen till en enstämmig, sammanhängande enhet, medan diskussionen, med mer än en 

talare, istället bryter upp strukturen och möjliggör andra tolkningar av kroppen och hur den 

ska behandlas.  Lite hårdraget går det att säga att medan rapporten är en argumentation för att 

en patient är något visst, så är diskussionen ett sätt att analysera vad patienten skulle kunna 

vara.  

 

Samtalet kan ses som en materiell och semiotisk (kognitiv) resurs för att förändra patienters 

tillstånd. Liksom medicin och maskiner kräver samtalen ett aktivt agerande för att kunna 

förändra situationen för patienterna. Detta arbete innebär att resurserna fokuseras till 
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patienterna. Den viktigaste kommunikativa uppgiften är att skapa en behandlingsbar patient, 

men rapporten och diskussionen kring rapporten har även andra funktioner. Den är en 

möjlighet att argumentera för en tolkning av en patient, för att visa att patienten fått rätt vård 

eller för att en viss plan är mer önskvärd än någon annan. 

 

Del III: Konstruktioner av patienten och dess mobiliseringsvärde 

Kapitel sju handlar om hur anestesiläkarna i överrapporteringssamtalen hanterar att 

intensivvården är en begränsad resurs. Den begränsningen innebär att det är viktigt att vården 

ges till behövande patienter, som därför måste definieras som ”riktiga IVA-patienter”.  

Kategoriseringen i intensivvårdspatient eller inte handlar om patientens mobiliseringsvärde; 

med det avses en medicinsk bedömning av om patienten har en rimlig chans att tillfriskna 

med hjälp av de resurser som intensivvården innebär. Kategoriseringen handlar inte bara om 

patienten utan om anestesiläkarnas relation till andra läkares ansvarstagande och, i 

anestesiläkarnas fall, om den motsägelsefulla positionen som en servicedisciplin.  

 

Initialt i kapitlet undersöker jag vilka definitioner och institutionella förutsättningar det 

innebär att kategorisera en patient som tillhörig kategorin IVA-patient eller ej. Det finns en 

kärna av patienter som befinner sig i mycket kritiska tillstånd och som är i stort behov av 

mycket vård i nuet, men som också har stor möjlighet att tillfriskna med rätt vård. ”Riktiga 

IVA-patienter” kan exempelvis vara olycksoffer eller patienter från andra avdelningar för 

vilka komplikationer tillstött. Men det finns även patienter som inte har samma självklara 

tillhörighet som IVA-patienter. Enskilda patienters möjlighet att få plats och vård på en 

intensivvårdsavdelning beror då på de andra patienternas tillstånd, på andra avdelningars 

möjlighet att ta emot patienten, på andra avdelningars avsikt att ta ansvar för patienten om 

mer behövande patienter skulle behöva den platsen som den mer ”perifera” IVA-patienten får 

förhandlad tillgång till, samt på intensivvårdens möjlighet att få pengar för patienten.  

 

Kapitel åtta utgår från begreppet livsapparat, ett begrepp som belyser patientens beroende av 

teknik och medicin. Intensivvårdspatienten är inte en autonom kropp utan är en del av ett 

system uppbyggt av den mänskliga kroppen, det tekniska understödet och den medicinska 

tolkningen. Jag har valt att använda metaforen livsapparat, eftersom det belyser att patienten 

är en arbetsuppgift och ett kunskapsobjekt för vården men också att apparaten är en 

förutsättning för liv.  
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I samtalet byggs apparaten upp med hjälp av mätvärden som ofta är numeriska värden. De 

innebär en form av objektifiering av patienten. Den medicinska problemlösningen förenklas 

genom att patienten behandlas som en livsapparat, dvs. som ett sociotekniskt problem och inte 

i första hand som en människa. Men målet med intensivvården är att frigöra patienten till att 

bli en egen självständig enhet. Detta är oftast endast möjligt om patienten först uppgått i ett 

system (det är det beroendet som gör dem till IVA-patienter), men man kan också se att 

patienten i samtalet framställs som en individ. Det ser jag som ett sätt för läkarna att 

argumentera för eller förstärka en tolkning av att personen håller på att tillfriskna. I kapitlet 

tydliggörs dessa fenomen genom excerpter som tar upp hur arbetet med livsapparaten 

framkommer i rapporteringen av vitalfunktioner som andning, medvetande och 

blodcirkulation. Kapitlet innehåller även en längre diskussion om en patient, vars värden och 

reaktioner är svåra att förstå och som därmed även är svår att behandla; jag visar hur 

anestesiologernas arbete innehåller olika hypoteser, testanden och tolkningar av 

livsapparatens reaktioner. 

 

Det nionde kapitlet handlar om de fall när (begränsad och fragmentarisk) social information 

om patienten används för att förstå patientens prognos. Den sociala informationen används i 

diskussionsdelen av samtalen som ett sätt att utvidga tolkningen av patienten och dennes 

möjlighet att tillfriskna. I första hand brukas den för att argumentera för patientens 

mobiliseringsvärde och behov av fortsatt vård, med hjälp av nuet, det förflutna eller en möjlig 

framtid. Men sociala skäl används även för att ge fler argument, när en patient av medicinska 

skäl bedömts som varande utanför kategorin ”en riktig IVA-patient”.  Sociala skäl används 

således både för att skapa hopp i arbetet och för att nå acceptans när läkarna tvingas fatta 

svåra beslut.  

Att orientera och mobilisera för framtiden 

Efter denna sammanfattning vill jag lyfta fram några teman som jag sett som särskilt 

intressanta i relation till avhandlingens huvudfråga. Det handlar om hur patientens kroppar är 

både närvarande och frånvarande i samtalet, om tidens betydelse och om samtalets relation till 

beslutsfattande i vården.  
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Tolkningar av det kroppsliga 

Människan lever i sin kropp; den är en förutsättning för liv och erfarande. Men kroppen är 

olika mycket påtagligt närvarande i olika situationer, och det finns situationer och samtal där 

vare sig den egna eller andras kroppar är tydligt relevanta. I mötet med en läkare och en 

patient kan kroppar inte vara irrelevanta. Detta gäller även anestesiläkare, deras läkarroll hör 

fysiskt ihop med patientens kropp som de är inskolade i att förstå och hantera. De kan inte 

lämna sina egna erfarande kroppar, som känner, luktar, ser och hör den sjuka kropp som de 

behöver förstå. Förhållningssättet till patientens sjuka kropp är annorlunda än läkarnas 

förhållande till friska kroppar de möter i andra sammanhang. De närmar sig patientkroppen 

som problemlösare. Sökandet efter lösningar på kroppliga fenomen är en del av deras 

professionella attityd, inte en del av hur de är som privatpersoner. 

 

I överrapporteringssamtalet erfar dock inte anestesiologerna patienten fysiskt utan baserar 

sina tolkningar på mätvärden av livsapparaten och på tidigare, individuella och gemensamma, 

erfarenheter av både denna och andra patienter och sjukdomar. Begreppet livsapparat har jag 

skapat för att förstå hur läkarna framställer patienten både som ett sociotekniskt system och 

som ett säte för liv (med möjlig autonomi). Begreppet betonar även hur läkarnas 

förhållningssätt till patienten är riktat mot ett framåtsyftande arbete, men måste göra det 

utifrån den apparat de representerar i samtalet. Patienten i samtalet har inte samma identitet 

som sin fysiska förlaga utanför rummet. 

 

Patientens fysiska kropp och patientens representerade kropp handlar båda om patienten i 

framtiden, men den förstnämnda har en kroppslighet som den representerade saknar. Detta 

faktum att objektet (patienten) är tudelat i en representation och en fysisk kropp är en av de 

viktigaste premisserna för samtalet. Denna tudelning använder anestesiläkarna i samtalet till 

att tolka och testa vad patienten är och skulle kunna vara. Patienten kan tilldelas olika möjliga 

trajektorier eller alternativa framtider. Objektifieringen ger en frihet att diskursivt formulera 

ett förhållningssätt till patienten som kan leda till materiella interventioner – en frihet som är 

större än om samtalet förts nära patientens fysiska kropp, vid patientens sida.  

Samtalets tid och patientens 

Under samtalet sker en tillfällig ”tudelning” av patienten. Medan patientens kropp ligger i en 

säng och får kontinuerlig vård och fortsätter avge tecken på sitt föränderliga tillstånd så 

representeras patienten i samtalet. I samtalstiden är patientens kropp avstannad, det som 
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rapporteras är som en frusen ögonblicksbild.  Dock kan man i samtalet dynamiskt skifta 

perspektiv på patienten, och bilden blir därför inte entydig. Vad som temporärt avstannat är 

bara flödet av ny inkommande information om patienten. Det gör att läkarna kan försöka 

överblicka situationen. I samtalstiden är det istället samtalet, med det som sägs om kroppen, 

och de tolkningar läkarna gör och de aspekter läkarna för in i samtalet som är progressionen. 

Detta är en av fördelarna med samtalet, utvecklingen av patienten i samtalet behöver inte helt 

överensstämma med den fysiska patienten, utan kan vara mer spekulativt. Men, hypoteser och 

tolkningar får inte färdas alltför långt från den frusna bilden av patienten, eftersom patienten i 

samtalet genom vårdplaner ska fogas ihop, tidsmässigt och fysiskt med kroppen när samtalet 

avslutats och vårdarbetet fortsätter.     

 

Jag vill hävda att ärendets tvådelade struktur möjliggör framtider.  Fallrapporten är en genre 

som ger samtalsstöd för omvandlingen till en behandlingsbar diagnos.  Falldiskussionen 

bidrar till att skapa ett kommunikativt rum där fler möjliga framtider kan bli till. Men arbetet 

innebär mer än bara behandlingsbarhet. Det handlar om att använda en repertoar för att betona 

relevanta aspekter av patienten. Ärendets roll är att skapa en tillräckligt rättvisande 

beskrivning av patientens sjukdom. Ärendet är en meningsskapande aktivitet och bidrar till 

förståelsen för sjukdomen. Läkarna måste få till stånd en fungerande arbetshypotes om 

sjukdomen, där symptom och testresultat får ett sammanhang. En representation måste vara 

trovärdig för att vara en utgångspunkt för att bygga framtider. 

 

Patienten är i samtalet inte entydig utan är ett på många sätt plastiskt objekt. Men de möjliga 

meningarna patienten kan ha är ändå inte godtyckliga. De utgår från en relation till världen 

och en relation till det som refereras i samtalet. Det är ett nätverk av betydelser som får en 

lokal innebörd, en betydelse som inte är konstant utan föränderlig. Varje innebörd inverkar på 

de innebörder som följer efteråt, eftersom projektionen av framtiden sker utifrån nuet och det 

förflutna så som det gestaltas i samtalet.  

 

För patienten i samtalet är nuet en avstannad dåtid och alla aktualiserade framtider.  Men för 

den fysiska patienten utanför är nuet en närvaro, en direkt fortsättning på vad tillståndet varit 

innan samtalet påbörjades. Patientens identitet och patientens tid hör samman. I samtalet gör 

tidsskillnaden att det finns två patienter, den representerade och den fysiska, som för en stund 

är delvis frikopplade från varandra. Det som händer med patienten i samtalet kan förändra 
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tolkningen av vad patienten har varit, men framför allt så kan det läkarna gör i samtalet 

resultera i interventioner i den fysiska patienten längre fram.  

 

Anestesiläkarnas kunskapsläge är inte statiskt. Det utvecklas och befinner sig i princip i 

processen att bli till och utvecklas. Kunskapen om patienten står hela tiden i förhållande till de 

möjliga framtider som läkarna kan frammana. Men alla möjliga världar kan inte skapas när 

som helst eller med vilka medel som helst. De trajektorier som skapas till patienten måste 

sammanfalla med den verkliga patienten, annars blir kunskapen i situationen inte kunskap 

utan negerade hypoteser. Det finns inte raka spår mellan nuet och framtiden.   

 

Framväxande beslut 

Jag har använt begreppet mobiliseringsvärde, hämtat från (Dodier&Camus 1998) för att förstå 

hur läkarna förhandlar kring olika tolkningar av patientens tillstånd och framtid. 

Anestesiläkarna baserar sina prognoser på fallrapportens information. Men patienten är inte 

bara en livsapparat, ett objekt som framställs som för att kunna ge vård till en kropp som inte 

har fysisk kapacitet att vara autonom. Ibland är andra aspekter viktigare för att skapa framtid. 

Särskilt i samtalens diskussionsdel framkommer patienten också som en person med ett liv 

utanför sin patientroll. Det finns ett möjligt dilemma i att ta hänsyn till sociala aspekter i 

vården. Två vårdideal kan krocka. Å ena sidan ska vården vara lika för alla, så att bara den 

fysiska kroppens tillstånd och inte den sociala personen ska spela roll för bemötande och/ 

vårdinsatser. Å andra sidan finns en strävan i vården efter att människor ska bli sedda som 

mer än ”traumat i sal 2”; de ska få ett personligt bemötande som tar hänsyn till deras liv. I 

verkligheten kan det vara svårt att samtidigt nå upp till båda idealen, så att människor blir 

sedda och bedömda men inte dömda.  

 

I mötet fördelar eller motiverar anestesiläkare sitt arbete och olika vårdresurser som inte kan 

räcka till alla. Det är viktigt att argumentera för att den som får intensivvård behöver det, 

liksom att den som inte får intensivvård inte behöver eller inte skulle må bra av det.  Det är en 

nyttoinriktad, pragmatisk och syftesuppfyllande verksamhet. Det är för läkarnas 

arbetstillfredsställelse bra om arbetet och urvalet framstår som en rationell aktivitet.   

 

Vad jag tycker mig se är att dessa resonemang, när de drar in social information, ofta 

innehåller en implicit argumentation med underförstådd moralisk innebörd. Hughes och 
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Griffiths (1994) omtalar sådana implicita resonemang som naturlig retorik (’natural 

rhethorics’). Det handlar om att talare argumenterar för något utan att uttryckligen säga vad 

det är de argumenterar för. 

 

“In our definition, natural rhetorics are value-laden narratives that have power 

across a range of everyday and professional contexts and that are designed to 

influence listeners by setting in play cultural norms for tactical ends. The 

constructions are natural in that their power is seen as self-evident for members 

of our culture; they make a commonsense appeal to a shared morality. They are 

rhetorics because they aim to persuade of, or justify, the rightness of some 

course of action” (Griffiths&Hughes 1994, 399). 

 

Samtalen som Griffiths och Hughes studerat har mycket gemensamt med de anestesiologiska 

överrapporteringssamtalen. De undersökte diskussioner om vilka patienter som ska få 

neurorehabilitering. Liksom med IVA-patienterna är det här mycket svårt att förutse vilka 

som kommer att ha en framgångsrik rehabilitering. Griffiths och Hughes menar att när det 

finns begränsade tillgångar som ska fördelas utifrån oklara premisser så kan det finnas vinster 

med att tillgripa naturlig retorik. I deras material användes den naturliga retoriken till att 

argumentera för att vissa patienter hade personliga egenskaper eller situationer som gjorde 

dem extra förtjänta av vård, men däremot inte till att argumentera för att vissa patienter var 

mindre förtjänta av vård.  

 

Griffiths och Hughes resonemang kan användas för att förstå hur den sociala informationen 

används vid informella samtal mellan kollegor, som i överrapporteringssamtalens 

diskussionsdel. Frågor om inskränkning i behandlingen fattas inte här utan gemensamt av 

anestesiologerna på IVA och PAL. Men i samtalen finns outtalade antaganden om patienten, 

som inte ifrågasätts och som leder till halvuttalade konsekvenser. Genom en mer associativ än 

direkt och logisk argumentation växer gemensamma ståndpunkter och tolkningar av 

situationen fram som innebär förslag till, förberedelse för och/eller påbörjande av beslut. 

Även om samtalen inte innehåller något formellt beslutsfattande, så påverkar de vården och 

kommande beslut. När argument inte är helt uttalade blir inte heller krockar mellan 

motstridiga värderingar eller de hårdragna konsekvenserna av resonemangen tydliga. Om 

patienter diskuteras på ett sådant halvuttalat sätt osynliggörs exempelvis etiskt problematiska 
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argumentationer. Det som inte uttalas öppet är svårare att ifrågasätta än det som explicitgörs 

och uttrycks. 

  

Begreppet naturlig retorik är ett sätt att beskriva hur människors samtal har en moralisk 

dimension. Det handlar inte om att människor gör moral, utan att moralen är en del av vad 

människor gör. Moralen är inte en egen del av verkligheten utan integrerad i hur människor 

formar framtiden och argumenterar för hur framtiden borde komma att se ut. Begreppet 

illustrerar att moral oftast inte är ett ämne som omtalas som moral, utan istället något som tas 

för givet och accepteras på grund av att stora delar av de föreställningar som människor delar 

är moraliska.   

  

I överrapporteringssamtalen är det underförstådda, de halvutsagda budskapen och kanske 

också moralen som ofta finns i den naturliga retoriken, aspekter av patientens prognos. Det är 

ett sätt att utvidga förståelsen för patienten för att få mer underlag till diskussionen om 

patientens möjlighet att tillfriskna. Det används i första hand för att argumentera för 

patientens mobiliseringsvärde, med hjälp av nuet, det förflutna eller en möjlig framtid. Men 

det används även för att ge fler argument när någon bedöms som befinnande sig utanför 

kategorin ” riktig IVA-patient”.  Genom naturlig retorik underbyggs redan fattade beslut och 

skapas troliga framtider. När anestesiläkarna konfirmerar sina tolkningar gör de samtidigt en 

annan form av kommunikativt arbete.  Det är ett sätt att stärka varandras val, och en kollegial 

handling som skapar mening och hopp i det egna arbetet med patienter. Detta bidrar till att 

överrapporteringarna inte uteslutande om professionellt utbyte kring de medicinska 

problemen utan får en hybridkaraktär som kommunikativa verksamheter. 

 

Per Måseide (2006) menar att en viktig aspekt hos de samtal på en thoraxavdelning som han 

studerat är att genom att betona olika aspekter av patienten så kan problemen förändras till att 

vara moraliska, praktiska eller sociala. Oftast används detta som en tillgång för att göra 

problem lösbara. När anestesiläkarna beskriver patienter så är det ett sätt att skapa 

behandlingsbara ”problem”. I mitt material ser jag den naturliga retoriken som ett sätt att 

omskapa möjliga framtider genom att betona andra delar av patienten.  
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Slutord 

Framtiden är inte entydig. I arbetet med patienter handlar det för läkarna om att skapa en 

trajektoria. Det innebär att hitta rimliga framtider där den nuvarande kroppen, vården och det 

önskade framtida livet kan förenas. Det är inte på förhand givet när de faktiskt går att förena. 

Framtiden kan påverkas av att någon aspekt av patientens kropp är okänd i nuläget, av att 

olika vårdinsatser ger olika utfall, eller att komplikationer tillstöter. Anestesiläkarna måste 

genom rimliga vårdinsatser, baserade på tolkningar av den nuvarande situationen, arbeta med 

patienterna mot en framtid där dessa helst i gott skick, kan lämna IVA.  När anestesiläkare i 

samtalet försöker skapa framtider för patienter formar de patienten så att de kan föra patienten 

i riktning mot en möjlig framtid. Den processen liknar att spegla speglingar. Det finns platser, 

som badrum, där två speglar kan vara satta mitt emot varandra. Om en av dem är möjlig att 

rikta, kan vissa vinklar på speglarna genom reflexioner i speglarna skapa illusionen av en 

gång in i spegeln. Genom de upprepade återspeglingarna skapas något som framstår som en 

väg och en riktning. I spegeln är det en illusion. I metaforen betyder vinklingen av spegeln att 

läkarna betonar olika aspekter av patienten som livsapparat eller som social person. De olika 

vinklingarna bidrar till olika möjliga tolkningar som genom behandling kan bli vägar till 

framtiden.  

 

Detta fenomen med möjliga vägar kan användas till spegellabyrinter, där det finns en rätt väg, 

men där många är möjliga. Skillnaden mot spegellabyrinten är att i förhållande till patienten i 

framtiden så är speglingen en reell möjlighet, en eller flera vägar öppnas genom vård till en 

möjlig positiv framtid. Eftersom strukturen för framtiden, och kroppens utveckling ännu inte 

är fastlagd utan kontinuerligt förändras så är det ännu inte säkert vilka vägar som går att följa. 

Det innebär att det i samtalet inte går att verifiera vilka framtider som är reella och vilka som 

inte är det. Anestesiologernas agerande måste ändå följa en av vägarna de ser.  Ansvaret för 

den andra, för patienten, kräver tolkning och handling.  
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SUMMARY  

To mobilise for the future: 

The anaesthetists’ hand-over talk 

 

Introduction 
 
This is a study of how anaesthetists talk about patients and about past and future care during 

hand-over reports. Hand-over talks take place twice a day when one work shift ends and a 

new one goes on duty in an intensive care unit (ICU) of a large Swedish hospital. 

Anaesthetists are responsible for the patients in intensive care. The aim of this thesis is to 

understand how anaesthetists create a future for the patients in the course of their hand-over 

talks. That means to understand what they accomplish in the hand-over talk in relation to the 

treatment of the patient, their own identity as anaesthetists, and their tasks outside of the 

meeting.  

 

What I prefer to call a ‘hand-over talk’69 is of a routine nature and is work-oriented. It 

concerns patients in intensive care who are in a very vulnerable situation, often dependent 

upon intensive care for life-support. It is both a technical and a medical dependence; the 

patient is intertwined with life-supporting technology. Patients stay for 2–3 days, sometimes 

longer, and the outcome is often uncertain. Sometimes the life-support system and care are 

not sufficient and the patient dies. The main question of this thesis relates to this uncertain 

future and the anaesthetists’ work to provide good and meaningful care. It is, “How do 

anaesthetists individually and collectively interpret the situation and mobilise for the future of 

intensive care patients in the hand-over talk?”  

 

This activity has been studied with the help of a close analysis of seventeen tape-recorded 

hand-over talks, supplemented with a period of fieldwork among anaesthetists in several 

hospital units. The study is inspired by a branch of medical sociology that studies medical talk 

and medical communication, which takes into account not only the contents, but also the 

                                                 
69 I chose to translate Swedish överrapporteringssamtal as hand-over talk rather than hand-over report, to 
distinguish between a report phase and a discussion phase of the talk (see below).  
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context of the conversations, as they are invoked or taken for granted in the ongoing talk 

(Atkinson 1995; Hughes&Griffiths 1996; 1997). 

 

The first empirical part of the thesis discusses the framing of the talk as a communicative 

activity, its character and its relationship to the work outside of the meeting room. The second 

empirical part focuses on how anaesthetists construct the patient and their tasks in the talk. I 

see the talk as characterized by a professional orientation, where the patient is dealt with as a 

representation, an object of knowledge, and a project for care. Excerpts from different talks 

are used to analyse how the doctors interpret different aspects of the patients’ past situation 

and care, present medical status, and possible future developments.  

 

Part I: Theoretical perspectives and methodology 
 

The introductory chapter presents a background to the study and a review of previous studies 

of intensive care and of anaesthetists’ work. Most previous studies of intensive care have not 

focused on the medical doctors, but on nurses or patients; moreover, there have been few in-

depth studies of communication practices among medical personnel within intensive care. 

Previous studies of anaesthetists have tended to see their work in relation to that of surgeons; 

while this gives a useful perspective, it is not the main focus of the present study. 

The chapter outlines the main orientation and purpose of the study and its focus on the 

anaesthetists’ professional talk and on relevant representations of the patient as an object of 

knowledge and project of treatment.  

 

I understand the hand-over talk as both an accomplishment and part of an ongoing work. The 

study is interdisciplinary, with inspiration from medical sociology, communication studies, 

and social studies of technology. Chapter two presents the general theoretical perspectives of 

the thesis.  

 

A first important concept for the analysis is ‘orientation’, with inspiration from 

phenomenology (Ahmed 2006). It concerns the anaesthetists’ professional orientation towards 

the patient. It is not only about how to orient oneself, as an subject, towards the patient as an 

object, but also about how to configure an object that can be submitted to treatment. It is a 

means to enable a medical future.  
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The physicians’ professional training has given them specific ways of orienting and directing 

themselves towards patients, as living objects of knowledge and treatment projects, in the 

process of their work. The focus of the anaesthetists’ orientation is another, often 

unconscious, human being. In the context of the hand-over talk, there is a physical distance 

from the patient, making it possible for the anaesthetists to orient their work towards the 

patient more as an object than as a person. I will argue that this objectification is helpful in 

their attempts to provide medically grounded interpretations and elements of hope in their 

work. 

 

Secondly, in order to discuss what the anaesthesiologists do with the patients in the hand-over 

talk, I use the concept ‘mobilising  worth’ coined by Dodier & Camus (1998). It refers to the 

categorization of a patient as someone who would benefit from treatment. It is not a single 

feature of the patient that creates mobilising worth; rather, it is a relationship between the 

person as a medical problem and the doctors’ professional and specialist competence to help 

that person.  

 

In chapter three a detailed presentation is given of the methods used in the study. As already 

mentioned, data consist of seventeen hand-over talks, as well as field notes from 

approximately five weeks spent in accompanying and observing several anaesthesiologists 

and anaesthetic nurses in different units of the same hospital. Fieldwork was done in 2003 and 

the meetings attended in 2005. The meetings were tape-recorded and initial analysis was 

aimed at searching for the specific versus the structuring aspects of the talk, the normal versus 

the divergent, and individual versus collective interpretations in the talk. The kind of 

discourse analysis presented in the study was inspired mainly by Cicourel (1992, 1999) and 

Potter & Wetherell (1987). 

 

Part II: Anaesthetists’ work and the character of the talk  
 
Chapter four is the first empirical chapter of the thesis. It reports findings from the fieldwork 

and is a description of salient features of the anaesthetists’ daily work. These features form a 

background for the hand-over talk, but seldom appear in the talk. The purpose of this chapter 

is, therefore, to explore and make explicit these taken-for-granted aspects of the anaesthetists’ 
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professional experience, since they form a backdrop against which the hand-over talk is 

understandable and made relevant.  

 

In focus are aspects of how anaesthetists accomplish their work, such as the dependence upon 

technology, the physical hands-on knowledge used in many interventions, and the 

communication practices used while performing tasks with patients and colleagues at work. 

The bodily underpinning of the anaesthetists’ work is illustrated through a description of the 

complexity and perceptible hands-on practices involved in a minor and routine task, childbirth 

epidural (Swedish förlossningssepidural). It shows the integration of knowledge, machinery, 

and medication that is involved in anaesthetist care, but which is seldom explicitly invoked in 

the hand-over talk.  

 

The chapter also discusses another aspect that not is mentioned in the talk, i.e. the various 

social relationships of the anaesthetists. The chapter describes recurring interactions with 

patients, where the anaesthetists demonstrate a professional empathetic stance in the way that 

they help patients understand their situation, before and after operations and in the ICU. 

Another social relationship that is not discussed in the talk is the crucial one with the 

anaesthetic nurse. In Sweden anaesthetic nurses are highly competent and take on several 

tasks that belong to the province of anaesthetists in other countries. The anaesthetists are thus 

highly dependent upon them and have intense communication with them. Finally, the chapter 

describes a relationship that is actually frequently mentioned in the talk, namely, the 

relationship with other medical specialists, mostly surgeons. Since anaesthesiology is a 

service discipline, other physicians may influence the anaesthetists’ work, both in their 

demands upon their time and effort and in providing them with patients in the ICU, which 

may demand extra effort and even limit the anaesthetists’ opportunity to make their own 

interpretations and intervene in an anaesthetically relevant way with the patients. 

 

The fifth chapter explores the hand-over talk as a communicative activity. It discusses how 

the hand-over talk is staged through specific organizational and physical frames and the 

participants’ recurring behaviour. I argue that the hand-over talk has purposes other than just 

to transmit information, since the anaesthetists have access to, and also actively search for, 

more information outside of the meeting. Primarily, it is a joint communicative exploration of 

new ways to treat the patient. All participants in the meeting are anaesthetists, which means 

that in relation to patients and other professions, the hand-over talk is backstage. The setting 
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enables backstage behaviour in relation to patients and other personnel, with anaesthetists 

showing emotions and discussing topics that would be inappropriate amongst others. I suggest 

that the hand-over talk is also a means to release pressure. 

 

In the next chapter, I focus on the patient as an item in the agenda of the meeting. Chapter six 

describes the presentation of each case as consisting of two parts, the obligatory report and the 

optional discussion. The report is a traditional genre, often discussed in previous studies. I 

discuss the form of the report and the differences of the studied reports in relation to those 

analysed in other research. Previous research has tended to overlook the case discussion, 

which is an important part of the hand-over talk. The discussion phase follows more loosely a 

prescribed form, and also differs between various hand-over talks. Both parts of the talk about 

the patient accomplish important work, but different kinds of work. The report phase 

transmits relevant information, while the discussion allows for different hypotheses 

concerning the condition and future of the patient. The report, with one single speaker, 

structures the represented body into an ordered entity, while the discussion, with more than 

one speaker, breaks up the structure, and enables other interpretations of the body and its 

treatment. 

 

The report as a genre structures the hand-over talk. Together with the discussion, in which 

there is more freedom, it constitutes an opportunity to explore the possible futures of the 

patient. The making of a treatable diagnosis is a salient feature of the report as a genre. But it 

implies more than just treatability; it is a way of emphasizing important aspects of the patient, 

to explore his or her condition and characteristics in order to prepare upcoming tasks and 

paths into a future.  

  

I see the hand-over talk as a material resource enabling doctors to make changes in the 

patient’s condition. The hand-over talk, like medicine and machines, requires active 

engagement to change the situation for the patient. The main purpose of the work is to create 

a treatable patient, but reporting and discussing the matter also accomplishes other tasks. It 

makes it possible for the doctors to argue in favour of a certain interpretation of the patient, so 

as to show that the patient has got adequate treatment, and that a particular medical course of 

action is more desirable than other possible courses.   
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PART III: Constructions of the patient and a mobilising worth  
 
The following three chapters, using extensive excerpts from the hand-over talks, analyse how 

anaesthetists discuss the patients and their care.  

 

Chapter seven shows that anaesthetists confront the fact that intensive care is a limited and 

expensive resource; it is necessary to limit such care to those who really need it. The 

classification of a patient as belonging to the category of ICU patients is, therefore, an 

important part of their talk. The categorization into “proper ICU patients”, or not, has to do 

with the patients’ mobilising worth. Mobilising worth refers to a medical assessment of the 

patient’s chances of recovery, given the resources of the intensive care unit. The assessment 

concerns the specialty’s possibility to help the patient. It is a category that reflects the 

relationship between the responsibility of other physicians and the anaesthetists’ position as a 

service specialty.  

 

This chapter first discusses the institutional definitions and prerequisites of a proper ICU 

patient, the core category being those in a present critical condition but with a foreseen 

possibility to improve with intensive care. Proper ICU patients are, for example, victims of 

accidents or patients from other units for whom complications have set in. The ICU, however, 

also receives patients who do not fit neatly into this core category. The chapter discusses how 

the anaesthetists try to juggle various arguments about who should get intensive care. The 

individual patient’s possibility to take up a bed and the care of the intensive care unit depends 

on various medical and non-medical factors, such as the previous history of the patient, the 

risk for complications, the number of other patients in the unit, the state of the patient and 

available beds in other units, and other units’ willingness to accept the patient if someone in 

greater need should require the bed that a more peripheral ICU patient70 now takes up as a 

result of negotiations between the ICU and other units.   

 

Chapter eight discusses the patient as a ‘life device’ (Swedish livsapparat), a term that I have 

coined to account for the patient’s connections to and dependence upon technology and 

medicine. The ICU patient is not an autonomous body, but part of an enhanced system 

consisting of the human body, the technical support, pharmaceuticals, and medical 

interventions. I have chosen to call this a ‘life device’, to illuminate the combined system’s 

                                                 
70 A patient who in some sense belongs to this other unit.  
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position as a task, an object of knowledge, and a project of treatment, but also as a 

prerequisite for continued life.  

 

In the hand-over talk the life device is constructed as an entity whose parts have merged, for 

example, by reporting the patient as numerical values, which represent the life device’s 

conditions and the patient’s interdependence and attunement to the technology. This is a form 

of objectification, which enables important forms of medical problem solving. The goal of 

intensive care is to reinstall the person as an independent and autonomous body. This might 

necessitate making the patient part of a sociotechnical system (since it is this dependence that 

makes them ICU patients). The inclusion and separation of patient and technology is explored 

in this chapter, through focusing on excerpts from reports of numerical and other values of the 

patient’s vital functions: breathing, consciousness, and blood circulation. An extended 

discussion then follows of a patient whose values and reactions are hard for the doctors to 

understand and who is, thereby, also difficult to treat; I show how the anaesthetists perform 

various tests and interpretations on what they discuss as (but do not explicitly call) a life 

device.  

 

The final empirical chapter concerns the use of social information to help form a prognosis of 

the patient’s situation. It is a means to expand the understanding of the patient to achieve a 

firmer foundation for the discussion of the patient’s future. There is very little social 

information given in the hand-over talks, but that which is provided is often used to argue in 

favour of the mobilising worth of the patient. Social aspects of the patient are, however, 

sometimes also used to give further evidence for situating the patient outside the category of 

“proper” ICU patient, or to argue for the legitimacy of difficult decisions. Invoking social 

aspects of the patient thus seems to function as a means to give hope to their work, and to 

reconcile themselves to the depressing or stressful decisions they sometimes have to take, 

based on medical judgement.   

 

Part IV: Orienting and mobilising towards a future 
 
The concluding chapter sums up the discussions of the previous chapters. It also highlights a 

recurring aspect of the analysis that concerns the anaesthetists’ work to shape a possible 

future for their patients.  
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The anaesthetists I studied work with an uncertain present and future; they interpret uncertain 

information and prepare decisions about the future care of the patients. The outcome is not 

entirely predictable. The hand-over talk provides a possibility to align possible futures, calling 

for possible worlds and arguing with former states of the patients. It makes possible 

hypotheses based on values of machines, medicines, and other material resources that, 

together with the patient, form the life device. The talk also uses categorizations of  ‘proper’ 

ICU patients and scarce social information about the patients as resources to support 

interpretations of the patients’ future. The hand-over talk is thus a part of an ongoing process 

of everyday decision making and problem solving, although no formal decisions are taken in 

the talks. I discuss this as a form of ‘natural rhetoric’, a concept that denotes a discussion of 

arguments that does not form decisions but prepares them.  

 

“In our definition, natural rhetorics are value-laden narratives that have power 

across a range of everyday and professional contexts and that are designed to 

influence listeners by setting in play cultural norms for tactical ends. The 

constructions are natural in that their power is seen as self-evident for members 

of our culture; they make a commonsense appeal to a shared morality. They 

are rhetorics because they aim to persuade, or justify, the rightness of some 

course of action” (Griffiths&Hughes 1994). 

 

The concept is a powerful way to describe the way speakers argue for something without 

explicitly stating what they argue for, or what the implications of the argument might be. In 

my material, anaesthetists make appeals to shared understandings of the status and prognosis 

of patients – their mobilising worth – to persuade, or justify, certain courses of action. Natural 

rhetorics affect the activity beyond talk, and not just the on-going conversation, and point to 

the moral dimension of talk. They concern morality in anaesthetists’ activities, as morality is 

integrated in the future that they commit themselves to, argue for, and act in favour of. People 

do not normally stress the moral aspects of their activities; morality is taken for granted and 

lived. This also goes for the anaesthetists’ hand-over talk; the moral dimension of their work 

is staged as an aspiration for the good of their patients.  
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Bilaga 1: Förteckning över ärende, säng och patient i de 

studerade samtalen. 

 
Ärende Säng 

 

Patient

1:1 100:2 A 

1:2 100:3 B 

1:3 200:1 C 

1:4 200:3 D 

2:1 100:2 A 

2:2 100:3 B 

2:3 200:1 C 

2:4 200:3 D 

3:1 100:3 B 

3.2 100:2 A 

3:3 200:1 C 

3:4 200:3 D 

4:1 100:1 E 

4:2 100:2 F 

4:3 100:3 B 

4:4 200:1 C 

4:5 200:3 D 

5:1 100:2 F 

5:2 100:3 B 

5:3 200:1 C 

5:4 200:2 G 

5:5 200:3 D 

6:1 200:1 C 

6:2 200:2 H 

6:3 200:3 D 

6:4 100:2 F 
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6:5 100:3 B 

7:1 100:1 I 

7:2 100:2 F 

7:3 100:3 B 

7:4 200:1 C 

7:5 200:2 H 

7:6 200:3 D 

8:1 100:2 F 

8:2 100:3 B 

8:3 200:1 C 

8:4 200:2 J 

8:5 200:3 D 

8:6 100:1 K 

9:1 200:2 J 

9:2 200:3 D 

9:3 100:1 L 

9:4 100:2 F 

10:1 100:1 L 

10:1 100:2 M? 

10:2 200:3? D? 

11:1 200:1 C 

11:2 200:2 N 

11:3 200:3 D 

12:1 100:1 O 

12:2 100:3 P 

12:3 100:2 Q 

12:4 200:1 C 

12:5 200:2 N 

12:6 200:3 D 

13:1 100:1 O 

13:2 100:2 Q 

13:3 100:3 P 

13:4 200:1 C 

13:5 200:3 D 

14:1 100:2/ R 
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Extra 
patient? 

100:1  

14:2 100:2 S 

14:3 100:3 T 

14:4 200:1 C 

14:5 200:2 N 

14:6 200:3 D 

15:1 100:1 U 

15:2 100:3 T 

15:3 200:1 C 

15:4 200:2 N 

15:5 200:3 D 

15:6 100:2 U 

16:1 100:3 T 

16:2 200:1 C 

16:3 200:2 N 

16:4 200:3 D 

16:5 100:2? U? 

17:1 200:1 C 

17:2 200:2 N 

17:3 200:3 D 

17:4 x V 

 
 
 
 




