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Hur ser din 
värld ut?



Unikt möte



Går han att räkna?



Går jag att räkna?



”Den tilltagande intellektualiseringen 
och rationaliseringen betyder inte en 
tilltagande allmän kännedom om de 
livsvillkor man lever under. Utan det 
betyder något annat; Vetandet om eller 
tron på, att om man bara vill, så kan 
man när som helst ta reda på det.”

Max Weber
1922



Patientnöjdhet
Måluppfyllelse

Omdöme 
Empati Nicholas Cusanus



Vårt medvetande

π

Sinnesintryck

Ratio Intellectus



Begränsningen



Kan vi veta allt?

Ännu inte känt Icke-vetande







Goda behandlingsresultat, nya problem



Ja

diagnos
fortsatt 

utredning

Nej

frisk



Hantera icke-vetande 

Ingen vet hur just han ska 
reagera på det som brukar 
vara rimligt att göra 
-trots tydliga riktlinjer

Vi får prova och se hur det går



Förnuft, reflexion och filosofi har betydelse för 
vårdens kvalitet



Praktiker kan förhålla sig till 
regelverk

Samhällets tillit att

anpassa dem till den levande 
verkligheten är nödvändig
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Tack för mig!

Hur förstår du 
din värld nu?


