
❙ ❙ Årsskiftet 1999–2000 var det kao-
tiskt på kvinnokliniken i Umeå: Den för-
re verksamhetschefen hade avgått i för-
tid, en ny (Inga Sjöberg) hade just börjat,
det saknades en avdelningschef på den
kombinerade BB/gyn-avdelningen se-
dan ett halvt år och två ledande befatt-
ningshavare sjukskrevs för utmattnings-
depression. Två specialistläkare hade
dessutom slutat det senaste året. Loka-
lerna för fertilitetscentrum och specia-
list-mödravårdscentralen dömdes ut av
yrkesinspektionen och en omfattande
ombyggnad hade satts igång för att in-
hysa fertilitetscentrum i den gamla lä-
karkorridoren och samtidigt flytta alla
läkare plus institutionen ut i en tillfälligt
uppsatt barack utanför förlossningen, en
nyordning som de flesta var missnöjda
med. Samtidigt var det ett ständigt
krångel med datajournalen Obstetrix
både på kliniken och ute på mödravårds-
centralerna, vilket ledde till stor stress
för samtliga anställda. 

Att vända en trend
All forskning visar att man trivs med sitt
arbete om man har möjlighet att påverka
och dessutom blir uppskattad för vad
man gör. Om man skall ha möjlighet att
påverka måste man ha tid, framför allt för
reflektion. Denna tid måste man ta sig. 

Vi beslöt att göra en utbildning för
hela kvinnoklinikens personal med ru-
briken »Professionell utveckling och
samtalskonst«. Idén kom från ämnet
tillämpad medicin, ett slags doktorssko-
la som löper som en strimma under hela
läkarutbildningen. Där undervisar man
bland annat i internatform med hjälp av
video-playback i samtals- och konsulta-
tionsteknik etc [1-3]. Psykiatriska klini-
ken hade året innan haft en sådan utbild-
ning för sin personal och det hade blivit
mycket uppskattat, men konceptet var
inte prövat inom den somatiska vården.

Det hela arrangerades som ett tvåda-
garsinternat på universitetets kursgård,
vackert belägen vid Vindelälven norr
om Vindeln. Kursgården är känd för sin
goda mat och inkvarteringen är enkel.
Det blev ett förhållandevis billigt ar-
rangemang.

Rollspel på video
Vid det första tillfället samlades utbild-
ningsledaren (Owe Bodlund) och verk-
samhetschefen (Inga Sjöberg) tillsam-
mans med en grupp som var utvald för
att sedan fungera som utbildningsledare.
Det var barnmorskor, kuratorer och lä-
kare från kliniken med erfarenhet av att
leda grupparbeten; mer än hälften hade
dessutom psykoterapeutisk utbildning.
De dagarna användes för att identifiera
några problemområden som sedan
åskådliggjordes i rollspel som spelades
in på video. En del av dessa rollspel an-
vändes vid de senare internaten som il-
lustration av problemområdena och som
modell för hur man kan arbeta med roll-
spel.

I enlighet med det schema som tidi-
gare använts vid utbildningen av psyki-
atriska klinikens personal beslöt man att
använda tre rubriker: »Möte med patien-
ten«, »Möte med besked«, och »Möte
med varann«. 

Under den första rubriken avhandla-
des olika typer av patientmöten respek-
tive telefonrådgivning. »Möte med be-
sked« avsåg att belysa de situationer då
man som vårdgivare skall ge patienten
ett obehagligt besked, till exempel om
intrauterin fosterdöd eller allvarlig sjuk-
dom. »Möte med varann« lyfte fram frå-
gan om hur vi behandlar varandra när vi
utsätts för vardagens påfrestningar. Var-
je avsnitt inleddes med att vi i den stora
gruppen visade ett rollspel på video och
gav tillfälle att kommentera den situa-
tion som spelades upp. Den större delen
av tiden arbetade man sedan i mindre
grupper om cirka åtta deltagare och med
två gruppledare i varje grupp. I schemat
gavs gott om utrymme till fikaraster,
måltider och promenader i vacker natur.
På kvällen var det »socialisation« med
gemensam festmåltid, samkväm och 
bastubad. Vid sammansättningen av
grupperna försökte vi fördela oss så att
det kom representanter för de olika yr-
kesgrupperna. (Vår klinik är lokalmäs-
sigt mycket utspridd, och vi hade en öns-
kan att också de olika medarbetare som
inte träffades så ofta skulle få tillfälle till
det.)

Möte med varann viktigt
Det var med stor spänning som det förs-
ta internatet hölls. Hur skulle ett reflek-
terande förhållningssätt och ett rollspel
tas emot av vår personal som i allmänhet
inte hade någon tradition av att arbeta or-
ganiserat? Vi fick höra talas om en del
farhågor i förväg om till exempel rädslor
för att bli »avslöjad«. 

Det visade sig att det fanns en hel del
motstånd inom personalgruppen, särskilt
vad gäller »Möte med patienten« och
»Möte med besked«. Många menade att
där fanns inget nytt att lära. Däremot
blev avsnittet »Möte med varann« en
uppskattad ventil. Här fanns ett mycket
stort behov av att prata om situationer då
man behövt stöd och bekräftelse från ar-
betskamraterna utan att få det. Av denna
anledning beslöt vi att under de kom-
mande internaten tona ner »Möte med
patienten« och mer koncentrera oss på
hur vi bemöter varandra. 

Detta visade sig vara en klok strategi,
och det intressanta var att vi i slutänden
kom att diskutera förhållningssätt och
bemötande av patienter lika mycket,
men nu kom initiativen från kursdelta-
garna och inte från gruppledarna. 

Allmänt sett får sägas att utbildning-

1088 Läkartidningen  ❙ Nr 10  ❙ 2002  ❙ Volym 99

Medicin och samhälle

Personalutbildningar kan förbättra
arbetsmiljön inom vården
Den negativa bild av sjukvården som media förmedlar kan påverka
arbetstrivseln. Man talar om vårdens kris: begränsad ekonomi, brist
på personal och vårdplatser, höga sjukskrivningstal och så vidare.
Hur påverkar detta oss som arbetstagare, och hur skall vi kunna vara
stolta över det vi gör, när detta alltid omnämns negativt?
En personalutbildning där man arbetar med bland annat kommunika-
tion kan vara ett medel att förbättra arbetsmiljön. Tid för reflektion är
också nödvändigt för att känna att man har möjlighet att påverka sin
arbetssituation. 
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en utföll mycket väl. Efter alla genom-
gångna internat var nästan alla medarbe-
tare entusiastiska och nöjda, och man
önskade sig en fortsättning av något
slag. Några kommenterade den tillåtan-
de atmosfären; man hade väntat sig kri-
tik och pekpinnar, som aldrig kom. Den
kritik som framfördes mot kursuppläg-
get handlade delvis om rubriken som
man tyckte var för ambitiös i förhållan-
de till innehållet. Många uttryckte också
besvikelse över att så få läkare deltog.
Den siffermässiga utvärderingen blev i
genomsnitt på alla fyra internaten 4,11 i
en skala från 1 till 5, där 5 motsvarade
bästa tänkbara betyg. Trots motståndet
på det första internatet blev ändå kurs-
värderingen även där god, strax under
fyra.

Tydlig förbättring
Alla barnmorskor, sköterskor och un-
dersköterskor gick utbildningen samt
ungefär hälften av vardera läkare och
sekreterare. Hos de senare var skälen
nog huvudsakligen rädsla för videoupp-
tagningen och för att det skulle bli för
privat. Läkarna är av tradition svåra att
engagera i aktiviteter tillsammans med
övrig personal. Efter förfrågan uttryckte
flera en önskan om att ha en utbildning
enbart för läkare. Någon kände en oro
för att utbildningen inte skulle vara till-
räckligt professionell.

Vi gjorde ett försök att utvärdera per-
sonalutbildningen genom att ge en enkät
till samtlig personal om arbetstillfreds-
ställelse strax före det första internatet
och ett år senare. Jämförelsen mellan
åren visar en tydlig förbättringstrend för
hela kliniken för i stort sett samtliga frå-
gor i enkäten. Givetvis mäter inte denna
enkät enbart effekterna av internaten
utan även en mängd andra förändringar
som skett till det bättre under året: att det
blivit en någorlunda stabil klinikled-
ningsorganisation, att alla flyttat klart,
ett samtidigt positivt kvalitetsarbete
(kvalitetsförbättringskoncept för bl a
väntelistor) på mottagningen med mera. 

Vår klinik har fortfarande många
brister, delvis av sådan art att vi har svårt
att påverka dem; lokalerna är oerhört ut-
spridda – de tar mer än en timme att lång-
samt vandra igenom, vilket givetvis för-
svårar kommunikation och rationellt
personalnyttjande. Vi har också en barn-
morskebrist som leder till dyr och ej öns-
kad övertid. Däremot har vi ingen brist
på gynekologer.

Tid för eftertanke
På sensommaren 2000 ordnades en kli-
nikfest. I allmänhet brukar 30–40 med-
arbetare komma på dylika tillställningar.
Oväntat kom mer än 70, det vill säga
nästan hälften av klinikens personal, och

det blev dessutom en verkligt rolig och
glad fest som renderade två »applåder« i
lokaltidningen. En följd av vår personal-
utbildning?

Givetvis räcker det inte med en per-
sonalutbildning för att göra en klinik till
den optimala arbetsorganisationen. Syf-
tet med internatutbildningen var således
att stimulera till samtal om den egna ar-
betssituationen och att utveckla profes-
sionalism i mötet med patienter, anhöri-
ga och arbetskamrater samt visa på att
reflektion är grunden för professionell
(och personlig) utveckling. Det vi fram-
för allt tror har varit värdefullt med den-
na personalutbildning är att vi visat att
det är tillåtet att på arbetstid ge sig tid för
eftertanke. Vi utvecklar ju inte vår verk-
samhet när vi springer i korridorerna
(stress låser snarare fast oss i våra roller),
utan vi måste sätta oss ned i lugn och ro
någonstans, helst utanför jobbet. Då
kommer idéerna!

En annan sak som också har betydel-
se är att en personalsatsning i sig (i vårt
fall utbildning) kan leda till att persona-
len känner sig uppmärksammad och be-
tydelsefull, och bara detta kan ha minst
lika stor positiv inverkan som själva åt-
gärden – en så kallad hawthorne-effekt,
[4].

På allmän begäran från personalen
som gått utbildningen har vi gått vidare;
under våren har vi gett en utbildning om
stress och stresshantering som avsluta-
des med att deltagarna fick ge förslag på
förändringar för att minska stressen. Hur
detta avlöpte? Ja, delvis med oväntat re-
sultat. Mer om det i kommande rapport.
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Vad är vetenskapsteori och vad
kan medicinska forskare ha för
nytta av sådan teori? Den bio-
medicinska forskningen vilar på en
empirisk och positivistisk grund,
men den kliniskt verksamma läka-
ren ställs allt oftare inför alterna-
tiva teoribildningar främst inom
allmänmedicin, samhällsmedicin
och psykiatri. I ett försök att
orientera om den vetenskapsteo-
retiska diskussionen publicerade
Läkartidningen under 1999 och
våren 2000 elva artiklar om olika
vetenskapsteoretiska resonemang.
Dessa har samlats i ett häfte som
kan beställas med kupongen
nedan.
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