
Inför en elva terminer lång
utbildning kan det tyckas själv-
klart att studenterna vet vad de
utbildar sig till. Så har emeller-
tid inte alltid varit fallet för lä-
karstuderande på Karolinska
institutet. För första gången i lä-
karutbildningens historia får nu
alla studenter från första termi-
nen och framåt träffa, för ända-
målet utbildade kliniskt verk-
samma, läkare som successivt
tränar dem inför deras kom-
mande läkaryrke.

Före 1998 kunde det hända att läkar-
studerande på Karolinska institutet inte
träffade sina första patienter förrän un-
der termin 5. Många, framför allt de
yngre, hade heller inte tidigare fått be-
kanta sig med sin framtida arbetsmiljö.
Detta förhållande avslöjades vid en
strukturerad telefonintervju med stu-
denter på alla terminer hösten 1997.

Doktorsskolan ett projekt som
främjar studenters utveckling
Ett projekt, Doktorsskolan, startade

våren 1998 med att utbilda 30 kliniskt
verksamma, utbildningsintresserade lä-
kare (15 allmänläkare och 15 sjukhuslä-
kare) med målsättningen att tidigt i ut-
bildningen främja studenternas profes-
sionella utveckling och dessutom från
start träna samtalsmetodik.

Inom ramen för projektet ingick ock-
så undervisning i medicinsk etik, skön-
litterära studier (för att öka förståelsen
för den enstaka patientens unika upple-
velse av sjukdom och lidande), semina-
rier för diskussion om synen på döden,
projektarbete kring mediernas inverkan
på den enskilda människans uppfatt-
ning om sjukvården, presentationstek-
nik och undervisning i patientcentre-
ring.

Hösten 1998 togs 120 studenter från
termin 1 emot av väl förberedda handle-
dare på deras mottagningar respektive
deras kliniker. Under tre hela dagar ut-
spridda under terminen fick studenterna
bekanta sig med den arbetsmiljö som de
en gång kommer att arbeta i.

Videoinspelningar av patientsamtal
som handledaren gjort diskuterades ut-
ifrån ett perspektiv med patienten i
centrum, och mot slutet av terminen
fick studenterna spela in egna patient-
samtal. 

Målsättningen med dessa samtal var
att se människan bakom symtomet, se
patienten i hela hennes/hans  sociala
sammanhang, träna sig på att lyssna på
patientens agenda och träna sig på att
reagera på egna och på patientens käns-
lor och funderingar. Handledarens upp-
gift vid granskningen av inspelningarna
var att stimulera studenten till reflexio-
ner kring det som hänt i samtalet, och
därigenom få studenten att komma un-
derfund med sig själv, sina attityder och
känslor.

Handledarna fortsätter att ta emot
sina studenter under två terminer varef-
ter byte sker så att de studenter som va-
rit på sjukhusklinik får komma till vård-
central och vise versa. Detta för att stu-
denterna tidigt ska få möjlighet att be-

kanta sig med olika arbetsområden
inom sjukvården.

Handledande läkare positiva
Idag är 90 läkare utbildade till stu-

denthandledare och ytterligare 30 får
utbildning under hösten 1999. Student-
handledarna träffas för fortbildning en
gång per termin. Deras reaktioner har
varit mycket positiva. Många upplever
att de själva har utvecklats i sin läkar-
gärning och att träffa studenter är stimu-
lerande och roligt. Studenterna har i en
enkätutvärdering uttryckt sig mycket
positivt om såväl klinik- som vårdcen-
tralsdagarna. Mycket glädjande har va-
rit att de flesta enhetschefer beredvilligt
ställt sina läkare till förfogande för den-
na viktiga uppgift trots den tunga be-
lastning som idag råder på så gott som
alla vårdenheter.

Projektet Doktorsskolan  är idag per-
manentat och en ny kurskommitté  –
Professionell utveckling – med univer-
sitetslektor Ingvar Krakau som ordfö-
rande har inrättats. 

Detta är det första allvarliga försöket
på Karolinska institutet att integrera hu-
maniora och naturvetenskap i vården av
den enskilda patienten. Det känns som
en förmån att få ha varit med att starta
Doktorsskolan. •
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Läkarstudenter tränar patientkontakt
under kompetent handledning  
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Mötet med patienten och
den framtida arbetsmiljön
är viktiga inslag i den nya
Doktorsskolan.
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