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’Vi	  skal	  arbejde	  på	  at	  ændre	  årtusinders	  brug	  af	  læge-‐
centreret	  behandling	  til	  ’sundheds-‐centreret’	  behandling…	  
Patienter	  har	  i	  højere	  grad	  end	  nogensinde	  før	  adgang	  til	  
viden,	  og	  de	  kræver	  gennemsigtighed	  og	  medindflydelse..	  
(s.	  81).	  En	  kliniker	  er	  derfor	  ekspert	  på	  viden	  om	  medicin	  
og	  en	  patient	  ekspert	  på	  sit	  liv.	  Ethvert	  klinisk	  møde	  kan	  
derfor	  ses	  som	  en	  konference	  mellem	  to	  eksperter	  (s.	  83).	  
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Hvad	  gør	  man,	  når	  man	  er	  praktiserende	  læge	  og	  gang	  på	  gang	  møder	  patienter	  med	  
kroniske	  smerter,	  men	  ikke	  finder	  svar	  på	  de	  spørgsmål	  man	  søger?	  Èn	  mulighed	  er	  at	  
tage	  sagen	  i	  egen	  hånd	  og	  udvikle	  DoloTest:	  et	  måleredskab	  til	  klinisk	  praksis.	  DoloTest	  
anvender	  et	  ’spindelvæv-‐diagram’	  og	  VAS	  til	  at	  følge	  den	  enkelte	  patients	  smerte,	  søvn,	  
funktions-‐	  og	  energiniveau,	  socialt	  liv	  og	  humør.	  	  
	  
Tidligere	  på	  året	  udgav	  forlaget	  bag	  DoloTest	  bogen	  The	  Empowered	  Pain	  Patient,	  der	  
som	  bogens	  titel	  antyder,	  er	  på	  engelsk	  trods	  forfatterens	  danske	  oprindelse.	  
Kontroverset	  giver	  imidlertid	  mening,	  når	  man	  læser	  bogen,	  fordi	  den	  er	  skrevet	  som	  en	  
’brugsanvisning’	  til,	  hvordan	  DoloTest	  kan	  anvendes	  i	  klinisk	  praksis	  til	  at	  understøtte	  det	  
patient-‐centrede	  paradigme.	  
	  
Bogen	  er	  udgivet	  som	  digitaltryk	  og	  som	  digital	  bog	  (epub/mobi)	  og	  lider	  nogle	  steder	  
under,	  hvad	  jeg	  formoder	  er,	  mangel	  på	  en	  erfaren	  forlæggers	  gennemlæsning.	  Disse	  
læsetekniske	  problemer	  står	  imidlertid	  ikke	  i	  vejen	  for	  forfatterens	  klare	  budskab	  om,	  at	  
klinikere	  skal	  blive	  bedre	  til	  at	  sætte	  patienten	  i	  centrum	  for	  behandlingen.	  Og	  det	  er	  
forfatterens	  erfaring	  som	  pragmatisk,	  eftertænksom	  kliniker,	  der	  giver	  bogen	  validitet.	  
	  
Det	  er	  mit	  indtryk,	  at	  bogen	  i	  høj	  grad	  henvender	  sig	  til	  praktiserende	  
sundhedsprofessionelle	  (læger	  såvel	  som	  andre),	  der	  ikke	  har	  formået	  at	  følge	  med	  i	  
udviklingen	  af	  smertevidenskaben	  over	  de	  sidste	  10	  år.	  Den	  efterlader	  derfor	  ingen	  tvivl	  
om,	  at	  smerte	  ikke	  kan	  betragtes	  eller	  måles	  som	  et	  isoleret	  fænomen,	  men	  at	  smerte	  er	  ét	  
af	  mange	  aspekter,	  som	  klinikeren	  skal	  forstå	  og	  italesætte	  sammen	  med	  patienten.	  	  
	  
Hvis	  man	  arbejder	  med	  DoloTest	  vil	  bogen	  være	  et	  godt	  redskab	  til	  at	  forstå	  konteksten,	  
som	  DoloTest	  er	  tiltænkt	  til	  at	  blive	  anvendt	  i.	  Derudover	  byder	  denne	  letlæste	  bog	  på	  en	  
række	  kliniske	  betragtninger,	  der	  kan	  anvendes	  bredt	  i	  samarbejdet	  med	  enhver	  patient.	  
 
Forfatteren har også en blog hvor han kommenterer og videreformidler viden om smertebehandling (pictureofpain.com) 


