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Från engagerad läkarstuderande till reflekterande ST-doktor

”Varje student måste mötas som       

– Visst har jag ofta känt mig kritisk till läkarutbildningen.
Men väldigt mycket var också bra. Och jämfört med många 
andra länder har vi en bra utbildning. Men den kan bli ännu
bättre. Studenterna måste mötas med respekt, som blivande 
kolleger. Och läkekonsten – läkaryrkets kärna – behöver större
utrymme, säger Cecilia Månsson idag efter några år som färdig
läkare. 

Starten in i läkarjobbet har en avgörande betydelse – som en slutkläm på utbildningen. Som nyfärdig läkare är man synnerligen formbar –
som yrkesperson och som individ, säger Cecilia Månsson: »När man kommer där till det första jobbet då ska det sättas på prov, allt det som
man lärt sig. De attityder och förebilder man då möter påverkar en starkt. Man måste få hjälp och stöd att förkovra sig i läkarrollen.» 
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Cecilia Månsson var en kritisk,
engagerad läkarstudent vid
Karolinska institutet, från det
hon började vårterminen 1992

fram till sin examen i juni 1997; Medi-
cinska föreningens representant i en rad
olika kommittéer.

Numera har hon en ST-tjänst på me-
dicinkliniken vid Hudiksvalls sjukhus
sedan årsskiftet – efter att först ha betat
av AT där, varvat med föräldraledighet.

Men innan hon lämnade Karolinska
institutet och storsjukhusen i Stock-
holm för sjukvården i småstaden sam-
manfattade hon under sommaren 1997
sina i många stycken kritiska synpunk-
ter på läkarutbildningen. Det blev »El-
vaterminersresan. En personlig reflek-
tion» som hon skrev på uppdrag av In-

stitutionen för medicinsk informatik
och pedagogik (Rapport 63). 

Så här skrev hon där bl a: »Jag tror
att det oftare har hänt att jag tänkt ’så
här ska jag aldrig göra’ än att jag har
tänkt ’det där var en riktigt bra
doktor’.» ... »Ofta har jag tänkt i olika
situationer, att när jag själv får bestäm-
ma, då ska jag göra på ett annat sätt,

men jag undrar om jag kommer att min-
nas vad jag tänkte då.» 

Jo, hon minns nog. Och när hon själv
började jobba som doktor funderade
hon mycket över just detta: Hade hon
under utbildningen omedvetet anam-
mat sätt att jobba som hon egentligen
ogillade? Det som visades upp i sjuk-
vårdens krassa verklighet var ofta något
annat än det som sades med vackra ord
under föreläsningarna! 

Ofta handlade de dåliga exemplen
om bekvämlighet, tidsbrist, stress – t ex
valet mellan att dra iväg med en patient
halvvägs genom avdelningen för att en-
skilt diskutera kring ett svårt budskap,
eller att sitta kvar på sängkanten med
medpatienternas spetsade öron inom
hörhåll. 

– Jag var rädd att jag själv skulle gli-
da iväg och bli likadan, fast jag inte vil-
le. Och säkert har det smugit sig in mön-
ster som jag inte är helt klar över.

Hon kom t ex på sig med att ha avvi-
kit från principen att ha en öppen inter-
vjuteknik och inte ställa ledande frågor
i samtal med patienter.

– När jag tänkte efter så hade jag hal-

kat in i det här att: »Ont i halsen, det har
du väl inte?» Men, jag försöker vara
uppmärksam på mig själv.

Bilden av den goda läkaren, den hon
vill vara, den baseras på dels hen-

nes egna personliga erfarenheter som
anhörig och som patient, dels hennes
allmänna livsinställning.

Men den idealbilden, hennes grund
för läkaryrket, har givetvis också fått
näring av de goda förebildernas goda
exempel (för de har ju också funnits
där): »Det här sade den personen på ett
väldigt bra sätt, den formuleringen mås-
te jag komma ihåg. Eller – det här sättet
att vara, det vill jag försöka integrera i
mig själv.»

Men bilden av den goda läkaren har
paradoxalt nog även skapats utifrån de
negativa förebildernas avskräckande
exempel som hon reagerat starkt på,
som etsat sig fast: »Så här vill jag inte
bli behandlad som patient, så här vill jag
inte vara som doktor.»

Så, nog minns hon.

Hon minns också känslan av att vara
en i mängden i den stora massan av

kandidater på klinikerna: »Ofta var jag
i vägen, satt på någons stol eller höll i
de papper, som sköterskan just skulle
ha. Många läkare tog inget som helst
ansvar för de kandidater, som fanns på
avdelningen, utan försvann så fort man
vände ryggen till. Det var lätt att känna
sig ensam och vilsen i den nya miljön.»

Ensam, vilsen, anonym ... Nej, varje
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     en blivande kollega”

»Det krävs goda förebilder i vardagen för att man
ska kunna utveckla en god läkarroll. Under hela
läkarutbildningen måste det finnas männi-skor i 
närheten, som i sig själva är tillräckligt mogna för
att kunna möta knepiga och ibland otacksamma 
patienter med omtanke och tolerans. Vad någon 
säger under något enstaka seminarium i etik eller
samtalskonst har mindre betydelse, det praktiska
exemplet har alltid större genomslagskraft. Vi fick
exempelvis lära oss att inte föra samtal med 
patienten om personliga eller känsliga saker på 
fyrsal, men så gjorde man ändå i praktiken, det
märkte vi snart. Det är svårt att vara yngst och 
nyast och påpeka sådana saker, eller att kräva att
få låna det enda undersökningsrummet för att få
prata ostört med en patient.»

(Cecilia Månsson i »Elvaterminersresan», 1997)



kandidat borde ses som en person, en
individ och behandlas med respekt –
som en blivande kollega, säger hon.

En lösning kan vara att etablera per-
sonliga handledare, som följer och lär
känna sina studenter, som kan stimule-
ra och ge återkoppling mer individuellt. 

Men många läkare är tidspressade,
undervisningen får stryka på foten till
förmån för den högprioriterade forsk-
ningen.

– Vid de stora universitetssjukhusen
ägnar man en ganska stor del av sin tid
åt forskning. Och även om det är klinisk
forskning, så tar
det tid från det ba-
sala arbetet med
patienter. Jag upp-
fattade att många
kände sig pressade
att prestera akade-
miskt. Alla orkade
inte samtidigt vara
goda lärare och fö-
rebilder. 

Det är ett pro-
blem att

många av de som
undervisar kandi-
dater inte själva är
tillräckligt invol-
verade i det dagli-
ga arbetet med pa-
tienter, betonar
hon. 

För just här, i
detta problem, lig-
ger läkarutbild-
ningens stora
brist! Att i lugn
och ro få öva den
kliniska blicken,
att få träffa svårt
sjuka patienter och
träna sig i det som
är läkaryrkets fas-
ta grund – att kli-
niskt bedöma den
sjuka människan,
att odla läkekon-
sten.

Här brister den
läkarutbildning
Cecilia Månsson
sett från insidan.

– Den kliniska blicken, det kliniska
handlaget grundar sig på erfarenhet.
Först då man själv har varit med, kan
man så småningom utveckla en slags
klinisk ryggmärgskänsla. Men vi fick
inte vara med tillräckligt mycket vid t ex
omhändertagandet av akut dåliga pati-
enter. Dels lämnades vi utanför, dels var
vi så många, vi fick trängas.

Dessutom kom vikten av den klinis-
ka färdigheten i skymundan för det teo-
retiska stoffets tyngd, tycker hon.

– Jag tror att det går att gallra en hel

del i det, skärpa upp vad det egentligen
är för teoretisk bas vi behöver, för att
lämna mer utrymme åt att öva de klinis-
ka färdigheterna. 

En lösning kan vara att sprida kandi-
daternas kliniska placeringar över

ett större geografiskt område utanför
universitetsklinikerna, att utnyttja min-
dre sjukhus mer. Här finns ju också de
potentiella lärare som dagligen, stundli-
gen är involverade i praktiskt patientar-
bete, de som kan förmedla läkaryrkets
bas.

»Är vi verkligen säkra på att univer-
sitetssjukhusen är bra för kandidater-
nas grundutbildning? Ska kandidater-
na undervisas av dem som valt att göra
en akademisk karriär och därför kanske
nedprioriterat det kliniska arbetet med
patienter?»

Nja, säger hon idag, läkarstudenter
måste självklart till övervägande del få
ta del av de spetskunskaper som finns
samlade vid universitetsklinikerna.
Men att till en större del än idag utnytt-
ja de mindre sjukhusens kanske mer pa-
tientnära möjligheter för kandidaterna,

det är bra. Hon minns de fyra korta ut-
placeringar hon själv hade utanför
Stockholms storsjukhus som oaser där
hon kände sig omhändertagen, sedd,
uppskattad – och där hon fick vara med
i patientarbetet, där hon fick öva sitt kli-
niska handlag. 

– Läkekonsten är det beständiga i ut-
övandet av läkaryrket. Självklart be-
höver vi en stadig teoretisk grund. Men
den kunskapen, den förändras och för-
djupas ständigt. Vi kan därför aldrig un-
der utbildningen gå in i minsta detalj,
eftersom kunskaperna kanske snabbt

blir inaktuella. 
Nej, det måste

finnas en avväg-
ning under utbild-
ningen i balansen
mellan medicinsk
vetenskap och lä-
kekonst, under-
stryker hon.

– Det här prak-
tiska, att bedöma
patienten, har man
väl tillägnat sig
den färdigheten,
då blir man inte
frånsprungen.
Men visst, det är
mycket svårt att
veta år 2000 vad
som är intressant
år 2010 att ha med
sig i kunskapsba-
gaget.

Nu är hon så
ibland själv

handledare för lä-
karstudenter, just
på en sådan där li-
ten klinik som hon
upplevde som så
positiv. Hit kom-
mer kandidater,
främst från Upp-
sala (men även
från Stockholm
och Umeå), en
grupp om två à tre
för en eller två
veckor ett par
gånger per termin.

Vad vill hon ge dem? Jo, framför allt
vill hon se till att de är med där det hän-
der något, att de då inte sitter begravda
i någon patientjournal. Och hon vill se
till att de får öva praktiska färdigheter så
mycket som möjligt.

– Det är väldigt viktigt att de ges till-
fälle till det när de är här, där de inte har
så många konkurrenter.

Att öppna för diskussion är viktigt.
– Jag vill försöka förmedla ett klimat

där de vågar fråga: »Varför gjorde du
så? Vad är det där för medicin? Jag för-
stod inte det röntgensvaret?» Det finns
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»Läkekonsten är det beständiga i utövandet av läkaryrket, medan de teoretiska 
kunskaperna ständigt förändras och fördjupas. Självklart behöver vi en stadig teoretisk
grund, men det är inte möjligt att gå in i minsta detalj under läkarutbildningen, eftersom 
kunskaperna snabbt kan bli inaktuella. Därför krävs en avvägning i balansen mellan 
läkekonst, träning av den kliniska blicken, och medicinsk vetenskap under utbildningen», 
säger Cecilia Månsson.  



massor av sådana frågor som man mås-
te få ställa under utbildningen, inte ha
dem kvar när man är klar och egentligen
borde veta. Men som kandidat är det lätt
att känna: »Det här borde jag säkert
kunna, vad pinsamt, ska jag våga frå-
ga?»

Det är också viktigt att inte utestänga
kandidaterna vid det akuta omhän-

dertagandet av svårt sjuka patienter –
även om det då kan vara besvärligt att
klara en undervisningssituation.

– Just i det läget är man kanske inte
någon bra handledare, man är ofta stres-
sad och så koncentrerad på uppgiften.
Men kandidaten kan vara med i rummet
för att aktivt titta, lyssna, registrera. Och
man kan ge en uppgift i förväg, t ex:
»Titta på vilka delar i status jag fokuse-
rar på. Så kan vi gå igenom och prata om
det efteråt.» Det tycker jag brukar ge en
hel del.

Men, säger hon också, har man inte
med sig kandidater varje dag eller vecka
utan en eller ett par veckor då och då –
då är det självklart lättare att satsa den
där extra energin.

Att hon nu hamnade där på den lilla
medicinkliniken (med totalt 20–25 lä-
kare) i Hudiksvall, det var en slump. 

Genom goda vänner kände hon och
hennes sambo (som också är ST-läkare
vid medicinkliniken) till staden litet, de
hade hört goda rykten om sjukhuset,
och de ville inte vikariera sig fram i vän-
tan på AT-placering i Stockholm.

– Men jag hade också idén att jag vil-
le arbeta på ett mindre ställe, just för att
få det här mer personliga. När hela sjuk-
huset är litet och klinikerna små, då är
det lättare att skapa relationer och få bra
kontakt också med dem med längre er-
farenhet, tex överläkarna på kliniken.
Det är också lättare att komma till tals
över klinik- och specialitetsgränserna.

Cecilia Månsson är nöjd med sitt val
av det småskaliga, även om hon poäng-
terar att hon visserligen inte har någon
erfarenhet av att jobba på ett större stäl-
le. 

– För mig har det här varit bra. Just
för den personliga relationen till kolle-
ger, också äldre kolleger. Det har också
gjort att jag har fått bra återkoppling.
Det tror jag kan vara svårare på ett stör-
re ställe där man är så många fler. 

Jo, hon vill rekommendera det små-
skaliga till andra unga läkare som står

på startlinjen in i jobbet.
– Även om man på sikt vill bo i en

storstad, så tror jag att det kan vara bra
att börja sitt läkaryrkesliv på ett mindre
sjukhus i en mindre stad.

För starten in i läkarjobbet, den är av-
görande, säger hon.

– När man har arbetat något år, när
man är klar med sin AT, då tror jag man

har cementerats litet i sitt arbetssätt, då
har man redan lagt grunden för sin yr-
kesroll. Fast det låter kanske litet kax-
igt?

En nyfärdig läkare är synnerligen
formbar – som yrkesperson och som in-
divid, säger hon. Därför är det viktigt att
AT-placeringarna håller hög kvalitet.

– När man kommer där till det första
jobbet då ska det sättas på prov, allt det
som man lärt sig. De attityder och före-
bilder man då möter påverkar en starkt.
Man måste få hjälp och stöd att förkov-
ra sig i läkarrollen. Det är viktigt att kol-
leger runtomkring har förståelse för att
man är ny. 

Och det gäller också andra personal-
grupper, säger hon. 

– De måste ha tålamod med att det
inte går så fort, att man inte gör precis
enligt rutinen.

Hon tycker att hon själv fått denna
goda start, detta goda stöd.

– Jag har alltid fått hjälp här från kol-
leger, bakjourer etc när jag har ställts in-
för situationer som jag har känt att jag
med min erfarenhet inte riktigt klarat av.
Får man det stödet, då kan man också ta
till sig erfarenheter på ett bra sätt.  

Men, betonar hon, de nyfärdiga läka-
re som lämnas ensamma i sådana situa-
tioner kan reagera med att bli rädda, för-
siktiga på ett negativt sätt.

– De kanske kapslar in sig, skärmar
av sig för att hålla detta svåra ifrån sig.

Kanske är det också just så läkaren
blir »Stålmannen»: ensam är stark, kla-
rar sig själv, behöver minsann ingen
hjälp.

Så, »starten in i läkarjobbet, den är av-
görande» – som en slutkläm på ut-

bildningen. 
En väldig massa teoretiska kunska-

per, en gnutta praktiska färdigheter, alla
de positiva och negativa exempel som
skapat den egna idealbilden av den goda
doktorn – allt detta ska nu återuppväck-
as, knådas till och finna sin form.

– Det var en omställning, det tog litet
tid att landa.

Nu är det ju också en del som Ceci-
lia Månsson tycker att utbildningen ald-
rig gav henne någon förberedelse för.
Ledarskap t ex (numera finns dock le-
darskapskurser redan under grundut-
bildningen).

Något så grundläggande som att leda
en rond på egen hand, det fick hon ald-
rig pröva på. 

»Många blivande läkare skulle kän-
na sig tryggare om de visste att de åt-
minstone behärskade avdelningsarbe-
tet, kunde ordinera och leda rond, men
vi får mycket litet träning i det.»

Inte heller fick hon någon undervis-
ning om hur vårdavdelningarnas
»bibel» – kardex – fungerar.

Nej, ledarskap har hon lärt sig genom
»trial and error».

– Det har varit en försöksverksamhet
på personlig basis, jag har sökt mig
fram. Det svåra är balansgången mellan
att ha respekt för andras kanske mång-
åriga yrkeskunnande, att skapa en bra
arbetsrelation där vi alla kan utbyta er-
farenheter – och samtidigt markera att
det är man själv som har det medicins-
ka ansvaret. Det är en jätteknepig upp-
gift. 

Att inte låta sig köras över - och sam-
tidigt inte själv köra över någon!

Nu kan detta vara en än knepigare
uppgift för kvinnliga läkare, tror

hon. Det klassiska dilemmat att kvinn-
liga läkare får sämre »service» från t ex
kvinnliga sjuksköterskor än sina manli-
ga läkarkolleger, det har också hon känt
av.

– Ens eget arbete flyter då trögare än
kollegans som får allt iordningsställt.
Om jag vet att detta faktiskt är någon an-
nans uppgift att ordna, då säger jag ifrån
hur jag vill ha det. Det praktiska i jobbet
måste flyta, annars orkar man inte. 

Visst, det kan kännas svårt, man vill
ju vara omtyckt och behaglig att samar-
beta med, inte uppfattas som tjurig och
obekväm.

Men, säger hon också, samarbetet
med andra personalgrupper som sjuk-
sköterskor och undersköterskor funge-
rar oftast mycket bra.

– Jag försöker vara öppen för att dis-
kutera med dem jag arbetar ihop med,
och det har gett mig ett gott stöd att ha
bra kontakt med t ex sjuksköterskor
med lång erfarenhet, de kan ge bra hjälp
vid bedömning av patienter. Som nyfär-
dig doktor har jag lärt mig mycket av
dem.

Så står hon nu där, med läkarutbild-
ningen allt längre bort, på väg att bli

specialist inom internmedicin, gastro-
enterologin lockar särskilt som special-
inriktning. 

Valde hon då rätt yrke? Jo, det tror
hon.

– Det är roligt. Och läkaryrket ger
stora möjligheter att utvecklas på olika
sätt, det är så oerhört brett: patientnära
arbete, forskning, administration eller
vad man nu vill.

Men själva basen i doktorsarbetet –
patienterna – den är det något alldeles
särskilt med, det tycker hon idag. Och
det tyckte hon också då sommaren
1997:

»Men på det hela taget har patien-
terna jag mött under min utbildning va-
rit en källa till uppmuntran.» 

– Det är ett privilegium att få träffa
människor i livets alla skiften, att få vara
med och komma människor nära, att få
vara intill livets kärna.•
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