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For over et år siden (i aprilnummeret
2011 af Practicus) søgte Knud Jacobsen (Knud) igen at provokere til debat
om, hvad der er kernen i almen medicin. Han angreb forskningsmiljøerne for
enten ikke at beskæftige sig med kernefunktionen i faget, eller, hvis de gjorde,
at forholde sig tavse herom.
Knud finder det frustrerende, at almen medicin ikke er defineret og nærmest bruges synonymt med ”det vi laver i almen praksis.” Han mener, det er
mere frugtbart at definere almen medicin snævert og fastholde, at vi laver meget andet end almen medicin i almen
praksis. Han finder, at almen medicinens kerne er mødet med den enkelte
patient indeholdende en analyse og en
for patienten brugbar beslutning. Kvaliteten kan ikke måles på, om vi lever op
til organspecificerede vejledninger. Han
går så vidt at mene, at almenmedicinsk
kvalitet netop kommer ind, hvor vi vælger en anden behandling end vejledningernes.
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Practicus bad i samme nummer formanden for selskabets forskningsudvalg, Janus Laust Thomsen (Janus), som er tilknyttet forskningsmiljøet i Odense, om at
svare på kritikken.

Jeg blev inspireret af Knuds klare udmelding og samtidig så skuffet over, at Janus slet satte sig ind i Knuds tankegang
og forslag til, hvad almen medicinens
kerne er, at jeg i oktobernummeret gentog Knuds meninger, og bad Janus om
at forholde sig til det. Det tog Janus et
halvt år igen at forholde sig hertil, og han
gentog stort set sine tildækkende svar og
henviste blot til ”The European definition
of General Practice (WONCA).”
Forskningsmiljøerne (miljøerne) forholdt sig helt tavse til Knuds synspunkter, synspunkter, som jeg bakkede op.
Tre ph.d.-studerende, Margrethe Smidth
(Aarhus), Rasmus Køster-Rasmussen
(København) og Luise Begtrup
(Odense), følte sig dog heldigvis, og meget naturligt, provokerede: De brød tavsheden i Practicus april 2012. Se Knuds
og mit svar til dem andetsteds i bladet.
Mens de almenmedicinske miljøer således stort set var tavse, udgav Knud en
hel bog om sine tanker om almen medicin – om kernen i vores arbejde, anmeldt af mig i Månedsskriftet. Han gentager her, at kun en del af det, vi laver
i almen praksis er almen medicin. Han
mener først og fremmest ikke at syg-

domsopsporing, sygdomskontrol og sygdomsforebyggelse er egentlig almen
medicin, men at mødet med den enkelte patient med en analyse og en for
patienten brugbar beslutning er fagets
kerne. Den helt snævre definition af almen medicin medfører, at håndteringen
af dette møde har højeste prioritet. Almenmedicineren arbejder altid på patientens præmisser, tager udgangspunkt
i patientens oplevelse af sin situation og
har altid for øje, at det, man når frem til i
konsultationen, skal kunne bruges af patienten i hans hverdag. Vi foretager også
meget (udliciteret) behandling i almen
praksis, f.eks. behandles de fleste otitter
vel af os, men det sker i en faglig dialog
med otologerne. Vi er altså også patienternes kontakt til organspecialerne, men
med den almenmedicinske dimension,
at vi behandler mennesker og ikke sygdomme. At behandle otit er otologi, men
at behandle lille Sørens otit er almenmedicinsk bearbejdning af otologi. Organspecialisten kan have gode grunde
til at give sine råd, men patienten kan
have sine gode grunde til ikke at følge
dem. Det skal vi ikke gøre os til dommer
over. Det nytter ikke noget, at lægen har
”ret” ud fra en eller anden videnskabelig synsvinkel, hvis patienten ikke kan
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i almen medicin
bruge det, enten fordi han ikke forstår
det, ikke vil det, eller fordi han ikke har
sociale eller adfærdsmæssige muligheder for at bruge det.
Knuds synspunkter er ikke politisk korrekte i en tid, hvor kronikerkontroller,
screening og sygdomsforebyggelse står
højt på dagordenen. Politikere og administratorer i sundhedsvæsenet har slet
ikke øje for kernen i almen medicin, og
vores eget Dansk Selskab for Almen Medicin forbigår den desværre også, når de
vil tækkes politikerne. Det er måske baggrunden for, at Månedsskriftet ikke fandt
Knuds bog egnet for udgivelse og for
miljøernes tavshed.
Det er derfor umiddelbart overraskende
og glædeligt, at Bo Christensen (Bo)
og Lars Gehlert Johansen (Lars) efter
mere end ét års tavshed pludselig forholder sig til, hvad almen medicin er
og tilsyneladende netop med udgangspunkt i samme kerne som beskrevet af
Knud. I juninummeret af Practicus tager Bo, som bladets nye redaktør, udgangspunkt i egne erfaringer efter 20 år i
praksis, og i spidsartikel i bladet beretter

Lars, som formand for DSAM, om selskabets initiativer. Bo stiller spørgsmålet: Hvad er vores kerneydelse? Er f.eks.
børneundersøgelserne en del heraf, eller kan vi overlade dem til kommunerne,
som KL ønsker? Lars beretter, at selskabet er gået i gang med at definere den
platform, som almen medicin (og almen
praksis) hviler på og fastslår, at vi beskæftiger os med meget andet end kerneområdet, som han netop mener, er
mødet mellem læge og patient. De tager altså udgangspunkt i netop Knuds
problemstillinger og siger, at de ønsker
diskussion her i bladet og på det kommende årsmøde.
Bo mener imidlertid også, at ”høj, klassisk lægefaglighed”, som er fælles for
alle specialer, er en del af kernen. Den
skal så suppleres med psykologiske og
sociale redskaber. Men hvordan skal
den afgrænses, og hvordan skal den
suppleres? Lars mener, at det er meget
andet end almen medicin, vi beskæftiger
os med, og finder, som Janus, at specialet, specielt mødet mellem læge og patient, er fint beskrevet i den seneste målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen,
som bl.a. hviler på ”The European

definition of General Practice” (WONCA).
WONCA-definitionen indeholder, set
med Knuds og mine briller, mange modsætningsfyldte og ganske uklare formuleringer, som nødvendiggør en afklaring.
I WONCA-definitionen står, at almen medicin ”Arbejder med en personcentreret
tilgang, der både er rettet mod den enkelte, familien og lokalsamfundet” (det
lyder modsætningsfyldt, og hvordan skal
det forstås?), ”anvender en særlig konsultationsproces, som skaber et personligt forhold over tid gennem en effektiv
kommunikation mellem læge og patient” (hvad menes konkret?) og ”er ansvarlig for kontinuiteten af behandlingen
over tid defineret ud fra patientens behov” (hvordan skal det mere konkret forstås?).
Både redaktør og formand mener, at
den manglende definition af faget kan
blive skæbnesvangert i form af manglende lægelig rekruttering og afvikling
af almen praksis. Så ikke igen tavshed,
men uddybning og konkretisering – tak.
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Referenceliste kan rekvireres hos forfatteren.

