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Fil dr Ulla Holm, pedagogiska insti-
tutionen, Uppsala universitet, säger i en
intervju i Läkartidningen 48/96 [1] att
hennes egna studier har visat att de bli-
vande läkarna hämmas i sin känslomäs-
siga utveckling, och att de är mindre
empatiska vid slutet än i början av ut-
bildningen. Ulla Holm, som genom sitt
arbete inom läkarutbildningen har god
kunskap om utbildningens villkor, är i
intervjun kritisk och frispråkig. Studen-
terna beskrivs som både »uppblåsta»
och »punkterade», vilket hon i upprepa-
de studier har redovisat i mer veten-
skapliga termer. 

Det positiva med hennes undersök-
ningar är att hon också visar oss möjlig-
heten att göra något för att förbättra si-
tuationen. Det pågår ett mycket aktivt
förändringsarbete vid våra medicinska

fakulteter; dessutom arbetar en natio-
nell utvärderingsgrupp med en översyn
av hela läkarutbildningen.

Medicinarutbildningen kan bidra
till cynism och avståndstagande
Vi behöver inte invänta fler svenska

studier angående psykosocial ohälsa
hos läkarstuderande för att förstå att vi
aktivt behöver förändra och förbättra si-
tuationen. I en sammanställning av
Wolf 1994 [2] identifieras svårigheter
som möter studenten under socialise-
ringprocessen. Han/hon riskerar att
uppleva känslomässig isolering och då-
lig harmoni mellan arbete och fritid.
Flera studier visar att påfrestningen av
att vara längst ner i hierarkin, osynlig
och kanske illa bemött, är lika betydan-
de som att överväldigas av den kun-
skapsmängd man måste behärska.

Wolf sammanfattar förslag, som
utan svårigheter kan översättas till
svenska förhållanden: 

Studenten behöver tillägna sig större
realism i förväntningarna på yrket, kun-
skap om vad som gynnar den egna häl-
san, bättre balans mellan fritid och arbe-
te och tillgång till studievägledning. Vi-
dare behöver kriterierna för antagning
ses över; författaren rekommenderar
fortsatt longitudinell uppföljning av ut-
vecklingen. Studenternas sätt att be-
mästra svårigheterna är avgörande så-
väl för deras hälsa som för deras stu-
dieresultat och, inte minst, för hur de
som färdiga läkare kommer att fungera

i samspel med patienter. Den nuvarande
utbildningsformen bidrar till cyniskt
avståndstagande, känslomässig isole-
ring och oförmåga att vara medmänni-
ska. Därför behöver den reformeras och
förändras.

Att bli läkare
Läkarutbildningen är en akademisk

utbildning som skall ge kunskap, veten-
skaplig skolning och förmåga till krea-
tivt och kritiskt tänkande. Men den är
också en yrkesutbildning i vilken de
studerande både skall förvärva färdig-
heter och utveckla självständighet och
gott omdöme.

Man förväntas under utbildningen
utveckla en yrkesidentitet, ett profes-
sionellt förhållningssätt, helst också
personlig mognad. 

De krav som ställs på dagens och
morgondagens läkare skiljer sig från
dem som studenternas handledare och
lärare mötte som unga läkare. Hur blir
man läkare, och hur påverkas man un-
der utbildningen av de akademiska kra-
ven och av att möta sjukdom och lidan-
de? Hur påverkas man av praktiska öv-
ningar, av bemötande från blivande kol-
leger, handledare och lärare? Hur på-
verkas man som person och som män-
niska?

Parallellprocesser, bemötande
och förhållningssätt
Undervisning och förhållningssätt

präglas såväl av hur vi själva blivit be-
mötta som av vad vi upplevde under vår
utbildning, våra egna erfarenheter och
egna minnen. Det finns visserligen inte
några genvägar för dagens studenter
när det gäller mödan att inhämta kun-
skap, träna färdigheter, bemästra svå-
righeter.

Men något av vad vi genom åren för-
värvat av insikt och erfarenhet, delvis
genom »trial and terror», bör komma
våra studenter tillgodo på ett mer inkän-
nande, kollegialt och konstruktivt sätt.
Det kräver ökad medvetenhet om hur vi
själva formades för att inte misstagen
skall upprepas.

Holm och Aspegren [3] har visat att
empatiutveckling och förmåga till inle-
velse motverkas i negativ miljö. Vägar
att stimulera till mognad och personlig
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utveckling är genom handledning och
utrymme för reflektion.

Balintgrupper
som pedagogisk metod
När Michael Balint [4] införde

grupparbete med handledare för läkar-
studerande och allmänmedicinare fann
man att erfarenhetsutbytet kolleger
emellan inom en »peer group» kan bi-
dra till mognad och utveckling av yr-
kesrollen. Lennart Kaij [5] tog med sig
idén från Tavistock Clinic och erbjöd
sina studenter i Malmö möjligheten att
arbeta i s k frivilliggrupper. Detta på-
gick i begränsad omfattning under
1970-talet. De goda erfarenheterna för-
medlades av studenter som förde tanken
vidare till Göteborg. 

I mitten av 1980-talet började några
grupper på eget initiativ att arbeta enligt
denna modell i anslutning till undervis-
ningen i medicinsk psykologi. Detta har
fortsatt i begränsad omfattning. De stu-
denter som är beredda att avsätta tid un-
der sina första kliniska studier erbjuds
möjligheten att träffas i Balintgrupper
under ett par terminer. På studentinitia-
tiv har två grupper träffats under två ter-
miner på det prekliniska stadiet.

Samstämmiga erfarenheter
Erfarenheterna från Malmö har re-

dovisats av Sturesson och medarbetare
[6] och Billström och medarbetare [7],
som rekommenderade fem terminers
grupparbete. Grupperna möttes en och
en halv till två timmar varannan vecka.
Vi har delvis dragit samma slutsatser
angående de yttre ramarna. Det är vik-
tigt att hålla tider, att förbinda sig att
delta regelbundet, att göra tydliga över-
enskommelser angående målsättning
och tystnadsplikt. 

En Balintgrupp är inte en terapi-
grupp. Den skall inte kompensera för
bristfällig klinisk handledning. Den är
heller inte handledning i psykoterapeu-
tiskt arbete, den är inte ett litteraturse-
minarium. Malmögruppen formulerade
som sitt mål: »hjälp med att bli läkare».

Att vara handledare
Traditionen att ha psykoanalytiskt

utbildade handledare har övergivits.
Grupphandledaren skall vara en person
som har terapeutisk erfarenhet och kun-
skap om både gruppsykologi och läkar-
utbildningens villkor. Grupphandledar-
na skall ha tillgång till egen handled-
ning. Våra handledare har rekryterats
främst bland lärare från kursen i sam-
talskonst, dvs psykologer och läkare
med olika specialiteter. 

När grupperna startade sin verksam-
het i Malmö arbetade handledarna helt
ideellt, vilket inte innebär att man inte
förmedlade ett professionellt förhåll-
ningssätt. Möjligen var detta accep-

tabelt i en försöksperiod, men idag mås-
te handledarnas arbetsinsats värderas
på ett annat sätt.

Vad kan gruppen förmedla?
Arbete i en Balintgrupp kan, något

fritt citerat från Lennart Kaij och Mi-
chael Balint, bidra till en tryggare yr-
kesidentitet som kommer från egen
mognad, inte enbart från kunskap om
sjukdom och identifiering med äldre
kolleger. Man har större förutsättningar
för att kunna vara självständig gentemot
konventioner, rutiner och människosyn
i vården om man har förmåga till kritisk
granskning och reflektion. Man ökar
sina möjligheter att kunna utnyttja ett

varierat och flexibelt system av egna
nödvändiga försvarsmekanismer. Man
kan träna sin förmåga att kombinera in-
levelse och distans. Man kan finna en
realistisk men likväl optimistisk syn på
arbetsuppgiften och sätta en rimlig mål-
sättning för sitt åtagande. 

I Balintgrupperna finns alltså sedan
länge lösningen Wolf efterlyser på de
problem som kan förbättra medicinstu-
dentens villkor. Med en etablerad och
beprövad metod kan vi också omgåen-
de ge det Holm och Aspegren efterly-
ser: förbättrade förutsättningar för psy-
kologiskt stöd och handledning under
utbildningstiden.

Annika Skott
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Samtalsledaren:

Viktigt söka efter
ännu outtalade frågor
Handledaren skall bl a medverka till

att samtalen förs under former som be-
fordrar fruktbara och personliga diskus-
sioner utan att deltagarnas integritet ho-
tas. Han skall se vilka yttre former som
kan underlätta gruppens arbete, hur
gruppen blir varse när samtalet förytli-
gas och hur den når tillbaka till ämnet
och de personliga erfarenheterna.

Gruppens sammansättning
Både studieförhållanden och ämnes-

innehåll utvecklas mycket från termin
till termin. För att alla gruppdeltagare
skall förstå, och erfarenheter och syn-
punkter kunna tas till vara, är det en för-
del om hela gruppen befinner sig på
samma stadium i utbildningen. Studen-
ter som träffas i studiesituationen får
gemensamma upplevelser som kan dis-
kuteras i gruppen. Deltagarna kan ut-
nyttja varandra i vardagen för reflektion
om frågor med anknytning till de ämnen
vi samtalat om i gruppen.

En jämn könsfördelning i gruppen
gynnar allsidighet i samtalen. Det var
inte, i motsats till andras erfarenheter,
flera kvinnor än män som anmälde sig
till grupperna. 

Bör handledaren vara läkare?
En samtalsledare som själv är läkare

drar nytta av sin egen utbildning och yr-
keserfarenhet. Vissa inslag i läkarut-
bildningen – som t ex det höga tempot
och den starka medicinska traditionen –
kan vara svåra för andra att förstå.

Deltagarnas presentation av var-
dagshändelser kan göras kortare om
handledaren är läkare, medan en psyko-
log eller en socionom kan utnyttja sitt

behov av förklaring till att föra in nya
frågor och synsätt.

Yttre former som
befordrar engagemang
Liksom vid annan handledning bi-

drar tydliga regler om regelbundenhet
och stadighet avseende yttre former till
att uppmärksamheten vid samtalstillfäl-
lena koncentreras på innehållet.

Yrkesverksamma läkare – och stu-
denternas lärare – har ofta inte lyckats
åstadkomma ens drägliga arbetsförhål-
landen för sig själva i flera avseenden;
många saknar t ex eget arbetsrum, lik-
som skilda och ostörda lokaler för sam-
tal med enskilda patienter/anhöriga.
Nödvändig tid för samtal kan ofta ej av-
sättas.

När vi diskuterat dessa yttre ramar
har vi i gruppen kunnat belysa vad i en
läkares arbetssituation som befordrar
bra patientkontakt.

Samtal som varat 90 minuter varan-
nan vecka har fungerat bra. Att vi träf-
fats på kvällstid i lokaler som ej tillhör
sjukhuset har befordrat känslan av av-
skildhet och perspektivbyte.

Handledarens egna behov
Det händer att samtalsledaren, om

hon/han är läkare, i ett samtal för första
gången på många år erinrar sig starka,
stundom kränkande, händelser från sin
egen grundutbildning till läkare. Om
flera handledare regelbundet träffas för
att utbyta erfarenheter och diskutera
egna reaktioner minskar risken att sam-
talsledaren låter sitt sätt att leda samta-
let domineras av subjektiva tankar och
känslor. Sådana diskussioner kan också
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klargöra egna motiv för uppgiften som
handledare och hur dessa påverkar sam-
talens karaktär.

Att ställa frågor på ett nytt sätt
Liksom vid annan handledning är en

uppgift för samtalsledaren att ställa frå-
gor på ett nytt sätt, att utnyttja till synes
irrationella reaktioner eller söka efter
ännu outtalade frågor. Studenter kan
t ex tveka inför att ventilera den rädsla
de kan ha i början av sin kliniska tjänst-
göring i kontakten med annan personal.
En annan känslig fråga är huruvida det
är legitimt att studenter använder sig av
sjuka personers ofta tragiska öden för
att lära sig, inte bara för framtida arbete
utan också inför tentamina.

Nyställda och oväntade frågor kan
locka fram gömda kunskaper, tillgång-
ar och reaktioner. Deltagarna kan i ef-
terhand vilja modifiera, förtydliga och
precisera sig. Viktigt är därför att ge ut-
rymme, både i tid och stämningsmäs-
sigt, att omforma och revidera ännu ej
klara tankar. Sammankomsterna kan in-
ledas med kommentarer om föregående
gång och avstämning av hur tankar och
samtal fortsatt.

När vi diskuterade aktiv dödshjälp
förstod vi att vi tog ställning beroende
på om vi såg oss själva som yrkesverk-
samma läkare, som patienter, som an-
höriga till någon som uttryckt en önskan
att dö, eller som potentiella organdona-
torer.

Från det allmänna
till det personliga
Sammanfattningsvis är det en upp-

gift för samtalsledaren att bidra till att
det skapas en atmosfär i vilken allmän-
na frågor omformuleras till personliga,
abstrakta frågor till konkreta och idé-
mässiga spörsmål till frågor om egna re-
aktioner. Förfäktande av åsikter kan er-
sättas av sökande efter identitet och
livsåskådning. Vidare skall samtalsle-
daren lära ut hur kunskap om egna im-
pulser och kroppsreaktioner kan bidra
till ökad självkännedom.

Det är min erfarenhet att dessa hand-
ledningsuppgifter underlättas av att stu-
denter under den kliniska utbildningen
ofta byter mellan kliniker med olika tra-
ditioner och synsätt. Genom sitt obero-
ende har studenter väl så goda förutsätt-
ningar som färdiga läkare att ta till vara
de möjligheter en fast samtalsgrupp ger.

Det är mycket berikande att få delta
i den snabba utveckling de studerande
dessa år genomgår när de från att iden-
tifiera sig med de sjuka övergår till att
ansluta sig till sina lärares hållning, och
sedan påbörjar en utveckling av själv-
ständighet där de integrerar kunskaper
från olika fält med personliga erfaren-
heter.

Kjell Reichenberg
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Studenten:

God förberedelse
för läkarrollen
Med vilken målsättning går man

som student in i en Balintgrupp? Infrias
de förväntningar man har? Vad handlar
diskussionerna om, och hur påverkar de
den blivande läkaren? Det följande är
ett försök att strukturera och dela med
mig av min personliga erfarenhet av två
års samtal i en Balintgrupp.

Frågorna fick inga svar
Efter några års arbete, bland annat

inom vården, och ett antal allmänbil-
dande högskolepoäng påbörjade jag
mina medicinstudier. De funderingar
jag hade om yrkets möjligheter, verklig-
het och etiska problem fick inga svar
under den prekliniska vandringen från
kemikum till mikrobiologen. Hur ser
den kliniska vardagen ut? Hur skall man
handla; rätt och fel i etik, karriär och pa-
tientbemötande? 

Efter många lunchrastdiskussioner i
kursen bildade vi två Balintgrupper för
att i en tillåtande atmosfär och med pro-
fessionell handledning reflektera över
liknande frågor, oss själva och vår yr-
kesrollsutveckling. 

Målsättning
Vi ville naturligtvis uppnå olika sa-

ker med Balintgruppen. Vissa målsätt-
ningar fanns uttalade före starten, andra
har blivit tydliga under arbetets gång.

En av mina ursprungliga drivkrafter
var att jag ville vaccinera mig mot den
kliniska verklighet jag mot bakgrund av
mina vårdbiträdesår, massmediernas
bild och de patientdemonstrationer vi
haft förväntade mig. Jag hoppades där-
med bli mindre benägen att okritiskt ta
till mig de förhållningssätt och hand-
lingsmönster som var rådande på klini-
ken. 

Ett annat mål var att förstå hur den
gode/goda doktorn skall uppträda och
förhålla sig, och hur man bär sig åt för
att bli en duktig doktor och en hel män-
niska. Jag ville också tänka igenom vis-
sa etiska frågeställningar samt reflekte-
ra över vad utbildningen gör med mig,
och jag med den. Vi sökte också i grup-
pen en återkoppling; direkt då vi såg
varandra på kliniken, och indirekt ge-
nom att tala om det vi upplevde. 

Arbetsform
Vid varje tillfälle var en student an-

svarig för att föra upp ett ämne till dis-
kussion. Enligt överenskommelse skul-
le detta vara personligt, men inte privat.
Vår handledare fick ibland slita hårt för

att återföra diskussionen från ett rent
meningsutbyte till en nivå där vi kunde
lära oss något om oss själva. För att kun-
na samtala på en sådan nivå är trygghe-
ten i gruppen avgörande. Under en peri-
od byggdes en opersonlig stämning upp
successivt, något vi såg, men ingen vil-
le bryta och därigenom »lämna ut» sig.
När vi tog upp stämningen till diskus-
sion kunde vi bryta låsningen, på nytt
definiera vad vi skulle tala om och hur,
och återskapa den tillåtande atmosfär
som är nödvändig för introspektiva
samtal. Som en bieffekt lärde vi oss en
del om gruppdynamik.

I regel tog vi vår utgångspunkt i en
specifik frågeställning eller situation
som berört oss, väckt känslor, skapat re-
aktioner eller på något sätt påverkat oss.
I den diskussion som följde försökte vi
förstå vad som faktiskt hänt, vilka käns-
lor som väckts, och se de inre processer
som givit upphov till aktioner och reak-
tioner. Vi lade särskild tonvikt på hur vi
påverkades som människor och som
blivande läkare, och på sökandet efter
alternativa strategier och möjligheter att
tillägna oss och tillämpa dem.

I Balintgruppen lärde jag mig två
konkreta metoder som jag haft mycket
nytta av. Den ena är frågan: »Och vad är
det värsta du kan tänka dig skulle hända
då, då?» Den andra är att fokusera på ir-
rationella beslut och diskrepanser mel-
lan åsikter och handlande. Detta ger för-
vånande mycket information och själv-
kännedom, men man kan behöva hjälp
att upptäcka inkongruensen. 

Patient–läkarrelationen
Under det första året utforskade vi

patient–läkarrelationen ur ett teoretiskt
perspektiv. Hur skall den gode/goda
doktorn förhålla sig till patienter, kolle-
ger, specifika situationer och sitt arbe-
te? Hur kan man resonera om fosterdia-
gnostik, den fria viljans problem eller
delar av vården man inte själv sympati-
serar med?

Yrkesrollen
Under år nummer två var våra dis-

kussioner kring yrkesrollen av naturliga
skäl mer kliniskt förankrade. Vi talade
om beslutet att avstå från hjärt–lung-
räddning, om eutanasi, om vårdpriorite-
ringar och om svåra besked. Vi fokuse-
rade ofta på hur våra kliniska lärare bu-
rit sig åt i olika situationer, och hur våra
egna patientmöten gestaltat sig. Vad var
bra/dåligt i bemötandet, varför blev det
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som det blev, hur vill vi att det skulle ha
varit och vad kan vi göra för att nå dit? 

Vi funderade också över hur vi för-
ändras som individer av de kunskaper vi
tillägnar oss och av det bemötande vi
får. Vilka signaler tar jag upp från uro-
logen som tycker att jag kan bli urolog
»så vi får nå’t att titta på»? Hur påver-
kas min människosyn av patologen som
bryter av ett revben för att demonstrera
osteoporos? Hur kan jag själv påverka
den prägling som sker?

Professionalism och integritet
Min ständigt återkommande käpp-

häst var subjekt–objektresonemang. En
av de egenskaper som kan sammanfatta
vår tänkte gode doktors förhållande till
sina patienter var att han/hon förhåller
sig till sina patienter som subjekt till
subjekt. Hur ser vårt förhållningssätt till
patienten ut om man betraktar denne
som ett objekt för det egna handläggan-
det? Var sätter man då gränsen mellan
patientens ansvar för sig själv och det
ansvar man har som doktor?

Med anledning av debatten i medier-
na om p-piller och trombos diskuterade
vi t ex i vilken utsträckning man skall
upplysa om ovanliga biverkningar. Be-
roende på om man ser patienten som
subjekt eller som objekt för sin behand-
ling kan det vara så, att man ger patien-
ten varierande grad av information och
inflytande.

Subjekt eller objekt?
En stor nytta jag haft av gruppen var

när jag fick skärskåda varför jag var så
ursäktande gentemot patienter i min roll
som kandidat. Jag kan inte erbjuda vare
sig kunskap eller behandling. Trots att
det enda patienten kan få är ett vänligt
bemötande, ett lyssnande öra, är de fles-
ta patienter generösa och bjuder på sin
historia, sin tid och ibland obehag för att
jag skall få kunskap. 

Är det tillåtet att använda sig av and-
ra människor som objekt för att lära sig?
Är det acceptabelt att en obehaglig
bronkoskopi förlängs för att jag skall få
se? Mina patientkontakter blev mer av-
spända sedan jag accepterat denna inre
konflikt, och bestämt mig för att det är
godtagbart att jag utnyttjar dem som
»läromedel» förutsatt att jag också ser
att patienten är ett subjekt, och behand-
lar denne så. 

Några gånger kom vi att samtala om
våld. Insikten om att brottsoffret kan
vara lika kränkt av att någon använt dem
som objekt som av våldet i sig kan vara
viktig att ha som behandlande läkare.

Gruppen ger utrymme
att fundera över yrkesrollen
Av den utbildning som skall forma

mig till läkare skulle jag vilja ha fyra de-
lar. Två av dem ger utbildningen god

hjälp att erövra: teoretiska kunskaper
och praktiska färdigheter. Den tredje
delen, yrkesrollen, tillägnar man sig ge-
nom goda och dåliga förebilder. Här
kan Balintgruppen vara ett komple-
ment, i det att man under professionell
handledning får utrymme att fundera
över sin yrkesrolls tillblivelse. Detta ger
en god förberedelse för det kommande
yrkeslivet genom att man tillägnar sig
tankesätt och redskap för att analysera
och förstå de egna reaktionerna. 

De fjärde delen är den egna utveck-
lingen och den mognad som behövs för
att bemöta människor med professiona-
lism och empati, utan att bli utbränd.
Detta måste man naturligtvis klara av på
egen hand, men läkarutbildningen i sig
snarare stjälper än hjälper när det kom-
mer till utrymme för reflektion och tid
för egen utveckling. En Balintgrupp är
ingen terapigrupp, men den kan bidra i
både analysen och förståelsen av erfa-
renheterna under utbildningen, och där-
med ge en bredare och bättre yrkesför-
beredande läkarutbildning.

Kristina Bengtsson
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Kvalitetssäkring har blivit ett
etablerat begrepp inom hälso-
och sjukvården. Utvecklingen
har påskyndats av den pågå-
ende omprövningen av orga-
nisations- och styrformer.

Läkartidningens serie kring
detta fick rubriken ”medicinsk
revision”, som ligger nära den
engelska beteckningen ”me-
dical audit”. Härmed avses en
process som består i definition
av mått på vårdverksamhe-
ten, observation och mätning
av utfall samt åtgärdande av
brister eller avvikelser från
den standard man definierat.

Serien omfattade 32 artik-
lar, som publicerades 1991
–1992. Den har nu samlats i
ett 84-sidigt särtryck och kan
beställas med kupongen ned-
an.
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