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Klinik och vetenskap

❙ ❙ I ett möte mellan chefen för Försäkringskassan i Väster-
botten och en professor i psykiatri ställdes frågan: »Varför är
det så många patienter som söker sjukvård och inte tycks få
adekvat hjälp?« 

Detta blev incitament till en kartläggning 1997–1998 av
hur vårdpersonal ser på »psykosomatisk« problematik [1]. Ett
av resultaten blev en utbildning som löpte över tre terminer
med start höstterminen 2000. Utbildningens syfte var tvåfal-
digt: att fördjupa kunskap i »psykosomatiskt arbetssätt« och
att utbilda i en metodik för handledning inom den somatiska
vården. Utbildningen har bekostats med Dagmarmedel. Två
av författarna var kursledare (Marianne Wikman och Inge-
gerd Wirtberg); en var kursdeltagare och medarbetare i kart-
läggningsprojektet (Sven-Olof Andersson).

Kartläggningen [1] avsåg att få en uppfattning om sjuk-
vårdspersonalens syn på den patientgrupp man har svårt att
förstå och vars problematik vi benämner »psykosomatisk«.
Alla vårdcentraler i länet inbjöds att delta. Vi valde en vård-
central i varje sjukvårdsområde och gjorde ett urval av sjuk-
huskliniker: ortopedens ryggenhet i Umeå, medicinkliniken i
Lycksele och kvinnokliniken i Skellefteå där representanter
för alla yrkeskategorier intervjuades. En av de centrala frå-
gorna var vad man behövde för att göra ett bättre arbete med
patienter där man anade ett »psykosomatiskt« inslag. 

Svaren kategoriserades, och den dominerande kategorin
fick beteckningen »kunskapsutveckling«. Den form för kun-
skapsutveckling man i första hand talade om var samtalspart-
ner i någon form eller som några uttryckte det, »handled-
ning«. Några sade uttryckligen att det var viktigt att sam-
talspartnern i fråga skulle veta vad praktisk kroppssjukvård
innebar i vardagen. Många önskade sig utbildning inom äm-
nesområdet, liksom bättre samverkansformer mellan olika yr-
keskategorier och vårdinstanser. Kartläggningen ledde till att
länets Dagmargrupp gav projektgruppen ett förnyat uppdrag,
nämligen att arbeta vidare med handledning, utbildning och
samverkansformer. Projektgruppen tog sig namnet Puppa
(projektgruppen för utveckling av praktiskt psykosomatiskt
arbetssätt). 

Vi har arbetat med fyra delprojekt: samordning av hand-
ledningsgrupper i länet, affektintegrering, samarbetsformer
mellan ryggenheten vid ortopedkliniken och primärvården
samt handledarutbildning som »skräddarsyddes« efter de

önskemål som uttryckts. I denna artikel beskriver vi handle-
darutbildningen. 

Förberedelser och teorival
I förberedelserna utgick vi framför allt från två antaganden:
att människor i huvudsak gör »så gott de kan« och att ett sa-
lutogent perspektiv [2, 3] kan komplettera ett traditionellt fel-
sökande. 

Vi hade testat våra idéer vid ett par kortare utbildningar för
gynekologer och funnit att ett systemteoretiskt [4] synsätt
kunde vara fruktbart i mötet med den medicinska världen. Ut-
märkande för detta synsätt är att människor ses i sitt sam-
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manhang och att relationer, kommunikation och samspel
människor emellan är grundläggande för förståelse av hälsa
och sjukdom. Genom sitt icke-tolkande förhållningssätt kan
det öppna för reflektion, dialog och frigörelse av resurser hos
såväl personal som patienter.

Förberedelserna bestod av litteraturstudier och många
timmars samtal för att förstå var de olika kunskapsvärldarna
kunde mötas och för att finna en pedagogisk form som skulle
tjäna syftet.

Vilka vände sig utbildningen till?
Målgrupp var i första hand yrkesföreträdare utbildade i en na-
turvetenskaplig referensram och med erfarenhet av praktiskt
arbete med kroppssjukvård, nämligen läkare, sjuksköterskor
och sjukgymnaster. Ett nära samarbete mellan företrädare för
olika yrken inom ramen för en utbildning skulle kunna öka
förståelsen för vad man kan »använda« varandra till och att
detta skulle kunna vara en önskad »bieffekt« av de formella
utbildningsmålen. 

Vi planerade för maximalt 24 utbildningsplatser, åtta från
varje yrkeskategori. Efter ansökningsförfarandet hade vi 19
kursdeltagare. Förutom de ursprungliga målgrupperna var
även arbetsterapeut och kuratorer representerade. En läkare
avbröt efter en termin på grund av stor arbetsbörda och svå-
righet att få avlastning under kursdagarna. Könsfördelningen
blev tre män och 15 kvinnor.

Omfattning, form och innehåll 
Utbildningen pågick två dagar per månad under tre terminer,
sammanlagt 29 dagar. Under termin två och tre ledde kurs-
deltagarna även egna handledningsgrupper. Två kursdagar
var temadagar öppna för all sjukvårdspersonal i länet. 

Under första terminen belystes olika aspekter av psykoso-
matik. Termin två ägnades åt handledning i teori och praktik.
Tredje terminen fokuserade på integrering av de båda äm-
nesområdena, psykosomatik och handledning. Varje kurstill-
fälle innehöll fyra moment: föreläsning i stor grupp, handled-
ning, litteraturseminarier och »laborationer«. Egna handled-
ningsgrupper innebar ett femte moment i utbildningen. 

Föreläsningar. Föreläsningar genomfördes av oss själva och
inbjudna gästföreläsare. Under psykosomatikmomentet be-
handlades t ex definition av psykosomatikbegreppet [5],
stress [5, 6], posttraumatisk stress och minnesstörningar [7].
Teman under handledningsmomentet var bl a sammanhangs-
markering [8] frågemetodik [9, 10], handledningsteorier och
-metoder [11-14], systematisk vägledning [15]. 

Andra ämnen var erfarenhet av att handleda läkare, ge-
nusperspektiv och praktisk tillämpning av ett psykosomatiskt
förhållningssätt. En föreläsning handlade om basal kropps-
kännedom [16].

De två temadagarna behandlade stress och stressrelatera-
de sjukdomar med Peter Währborg, kardiolog och stressfors-
kare, respektive »när livshistorien gör sjukhistorien begrip-
lig« med Eli Berg, norsk allmänläkare, som lärare. Kursdel-
tagarna fick tillfälle till fördjupning och dialog med respekti-
ve föreläsare under påföljande dags teoriavsnitt.

Litteraturseminarier. Dessa skedde i mindre grupper där de oli-
ka yrkesföreträdarna blandades. Till varje kurstillfälle hade
kursdeltagarna läst litteratur som anslöt till det aktuella före-
läsningstemat. 

De turades om att vara ordförande och sekreterare vid lä-
rarlösa seminarier. Ordföranden hade särskilt ansvar för att
vara inläst på litteraturen och att förbereda seminariet. En lit-
teraturrapport gjord av sekreteraren lämnades till kursled-
ningen och kopierades till gruppkamraterna.

Handledning. Utgångspunkter vid planering av handlednings-
delen i utbildningen var att handledning har en uppgift när: 
– arbetstagaren måste använda sin person som arbetsred-

skap, 
– arbetet innehåller känslomässiga påfrestningar, 
– arbetet innebär stor variation och många möjligheter till

lösningar, 
– arbetstagaren vill fördjupa sin yrkesskicklighet.

En annan utgångspunkt var att människor i vården besitter
stor erfarenhet och kunskap som kan bli en resurs för ar-
betskamrater av samma eller annan profession.

Det var en utmaning att möta det behov som framkommit
i kartläggningen [1] om regelbunden tillgång till samtalspart-
ner kring svårförståeliga patienter genom att hitta modeller
för stödjande samtal mellan kolleger och arbetskamrater. Vår
handledningsmodell byggde på ett systemiskt tänkesätt med
inslag av metoder från psykosociala och pedagogiska model-
ler. Av tidigare erfarenhet visste vi att det var angeläget att hit-
ta modeller som var avmystifierande, tydliga och möjliga att
anpassa till olika yrkesgrupper och vårdsituationer. Handled-
ningen skulle ge utrymme för utbyte av erfarenheter av såväl
den medicinska handläggningen som andra frågeställningar.
Helst skulle den också vara lustfylld, eftersom arbete med
svårförståeliga patienter ofta upplevs som tungt [17, 18]. 

Handledningen under kursen skedde i yrkesspecifika
grupper för läkare och sjukgymnaster. Barnmorskor, 
distriktssköterska, kuratorer och arbetsterapeut bildade en
»blandgrupp«. Första terminen fick deltagarna handledning
på egna patientärenden. Mellan termin ett och två rekrytera-
de varje kursdeltagare en grupp att handleda, med stöd av en
inventering av handledningsbehov som tidigare gjorts i länet
och ett nystartat nätverk för reflektiv handledning. 

Laborationer. Detta moment skedde i yrkesblandad grupp i yt-
terligare en konstellation. Innehållet anslöt till det tema som
belystes i föreläsningar och litteratur och hade genomgående
inslag av självreflektion och egenupplevelse. I samband med
stressföreläsningen gjorde deltagarna egna stressprofiler med
stressorer och stressymtom. Det salutogena perspektivet be-
tonades genom att de uppmanades tänka ut och genomföra en
åtgärd för att minska stressen i den egna vardagen. Vid ett till-
fälle inventerades den syn på hälsa och sjukdom som präglat
den egna uppväxten. I samband med föreläsningen om basal
kroppskännedom fick de öva kroppskännedom under ledning
av erfaren sjukgymnast. Under laborationsmomentet fanns
rikliga tillfällen att öva handledarrollen. Varje kursdeltagare
skrev efter varje tillfälle en rapport till kursledningen. 

Eget arbete. Det femte momentet i utbildningen var att under
handledning leda egna grupper. Bland handledningsgrupper-
na fanns både yrkeshomogena grupper och team med företrä-
dare för olika yrken. Den yrkesgrupp som var svårast att re-
krytera till handledning var läkare. Grupperna träffades vid
10–12 tillfällen under termin två och tre. Under denna period
fick kursdeltagarna »handledning på handledning«.

Utvärdering
Utvärdering gjordes av dels kursdeltagarna själva, dels delta-
garna i handledningsgrupperna.

Kursdeltagarnas utvärderingar. Skriftliga utvärderingar gjor-
des vid två tillfällen, efter termin två och efter avslutad kurs.
Kursdeltagarna var mycket nöjda. De uppskattade framför
allt att utbildningen engagerade många plan samtidigt: intel-
lektuellt, känslomässigt, professionellt, personligt. Kursmo-
ment då personliga erfarenheter begrundades och sattes i re-
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lation till hälsa och arbetssituation var särskilt betydelsefulla.
Många menade att de vuxit personligt och yrkesmässigt: »Väl
genomtänkt, engagerar hela ens person; kropp, själ, profes-
sion. En resa i sitt eget och förbättring professionellt.« Ut-
bildningsdagarna fungerade som »fermat«, dvs tillfällen för
att stanna upp, tänka efter, ta ställning till viktiga förhållan-
den i liv och arbete och sedan pröva att omsätta sina beslut. 

Även utbildningens uppläggning med påtagligt fast struk-
tur, som i sig gestaltade en parallellprocess till handlednings-
situationen, uppskattades. De tyckte också att det var givan-
de att arbeta med företrädare för andra yrkeskategorier. 

Nio månader efter kursens slut tillfrågades kursdeltagarna
via e-post vad kursen inneburit för dem i deras arbete och liv.
Svaren tyder på att de upplevt en utveckling med »personlig
mognad«, »ökad förmåga till avgränsning«, »mera medveten
struktur i arbetet« och »ökad fokusering och öppenhet för pa-
tienterna«, som bidragit till ökad arbetsglädje och en fördju-
pad syn på sjukdom och den egna rollen i sjukvården. 

Utvärdering av kursdeltagarnas handledningsgrupper. Varje
kursdeltagare bad sina gruppdeltagare fylla i en utvärdering
som skickades till kursledningen efter avslutad handledning.
Kommentarerna kännetecknas av att gruppdeltagarna stärkts
i tilliten till den egna professionella förmågan. »Att jag besit-
ter mer kunskap rörande yrket och bemötande av människor
än vad jag trott om mig själv« är ett representativt svar på frå-
gan om vad man lärt sig om sig själv under handledningen. De
uttryckte också lättnad över att förstå att de inte var ensamma
om vissa reaktioner. För några var det en ny erfarenhet att ut-
trycka sig i grupp. Många uttryckte tillfredsställelse över att
kunna dela svåra erfarenheter med arbetskamrater: »Att läg-
ga fram tankar i stället för att lägga dom i ryggsäcken. Skön
känsla att få dela med sig av sina bekymmer.« Detta under-
lättade vardagsarbetet: »Jag har även fått en viss handlings-
beredskap för situationer liknande dem vi tagit upp.« 

En deltagare fick hjälp att efter många år lämna ett gam-
malt ärende: »Jag har fått uppleva vilken hjälp handledning-
en har varit i samband med ett mycket svårt patientfall där jag
trots att detta avslutats sedan flera år tillbaka fortfarande kän-
de mig arg och frustrerad över situationen som den var i det
aktuella fallet. Detta påverkade mig också negativt i liknande
situationer. Efter att jag föredragit fallet i handledningsgrup-
pen upplever jag att denna frustration helt släppt och jag kan
nu tänka positivt kring de händelser som förut besvärat mig.«

Diskussion
Att döma av kursvärderingarna kom vi en bit på väg vad gäl-
ler utbildningens båda syften. Kursvärderingarna tyder också
på att utbildningen haft betydelse på ett personligt plan, för ar-
betet i sjukvården och för en ökad känsla av professionalitet.

Vad gäller fördjupningen i »psykosomatiskt arbetssätt«
kan uppstå ett problem redan vid benämningen. »Psykoso-
matik« är inte en självklar beteckning för det som upplevs fru-
strerande, svårförståeligt och svårdefinierat i mötet med vis-
sa patienter. Vi använde beteckningen eftersom den väcker
associationer och frågeställningar som stimulerar till diskus-
sion. Nyfikenhet och utforskande kom att bli viktiga ledord i
utbildningen. Särskilt inspirerades vi av den norska allmänlä-
karen Eli Berg [19], som använde begreppet »kopernikansk
vändning« för det som skedde när hon började närma sig sina
svårförståeliga patienter på ett nytt sätt. När hon upplevde att
medicinens diagnostiska kategorier var otjänliga som arbets-
redskap blev patientens egen berättelse »reflektionens
centrum«. Vi uppfattar inte detta som en polarisering utan
som en komplettering till traditionell medicinsk praxis. 

Ett gammalt talesätt är att »kunskap är bearbetad erfaren-
het«. I det dagliga arbetet kan det vara svårt att skapa tillfäl-

len för gemensam reflektion. Utbildning kan vara en ram för
detta. Vi tror att det är värdefullt att under en utbildning få
växla mellan »expertkunskap« och »erfarenhetskunskap«.
Att olika yrkesgrupper i vården kunde delta under så lång tid
blev en stor tillgång med fruktbara möten mellan kursdelta-
gare. Om vi skulle göra en ny utbildning skulle vi bemöda oss
extra för att försäkra detta. Vi skulle även fundera över hur vi
skulle bjuda in läkare, den yrkesgrupp som tycktes minst an-
gelägen om den möjlighet till utbildning och handledning vi
erbjöd. Kanske avskräckte kursens omfattning? Det långsik-
tiga engagemang utanför den egna arbetssituationen som lig-
ger i handledarrollen kan ha bidragit, liksom att arbete med
psykosomatisk eller psykosocial inriktning ännu tenderar att
uppfattas perifert i svensk sjukvård.

En intressant fråga rör jämförelser med liknande verksamhet,
som Balintgrupper och systematisk vägledning. Syftet är lik-
artat, dvs att åstadkomma ökad förståelse för den sjuka män-
niskan, psykosociala dimensioner i patientens sjukdomsbild
och problem och svårigheter i relationen till patienten och att
se egna blinda fläckar [17]. Metodiken, att stimulera reflekti-
va processer och att använda gruppens samlade kompetens
och erfarenhet, är också likartad. Den systemteoretiska bas
som utbildningen vilade på medför att fokus i våra kursdelta-
gares grupper mer kan ha varit mellanmänskliga och psyko-
sociala processer än i de inre processer som kan utgöra fokus
i Balintgrupper med psykoanalytiskt skolade ledare. CL-psy-
kiatrisk verksamhet (CL = »consultation liaison«) syftar till
förbättrad diagnostik och behandling av patienter med psyki-
atriska tillstånd i somatisk vård, men kan även inkludera
handledningsmoment beroende på psykiaterns kompetens
och intresse liksom på hur den aktuella enheten definierar och
uppfattar problematiken.

Genom sitt upplägg har kursen påverkat många fler än de
i utbildningsgruppen. I handledningsgrupperna deltog cirka
85 personer. Vissa föreläsningsmoment var öppna för alla in-
tresserade i länet. I tider av ekonomisk knapphet finns anled-
ning att eftersträva pedagogiska former som bidrar till så stor
spridning av kunskaperna som möjligt. Det har varit en stor
förmån att tillsammans med erfarna kursdeltagare få genom-
föra en så omfattande utbildning som denna. Inte minst har det
bekräftat den utvecklingspotential som finns i den yrkeskun-
skap och det engagemang som vårdarbetare ofta besitter.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: En av författar-
na, Ingegerd Wirtberg, är privatpraktiserande handledare.
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SUMMARY

Supervisor training in psychosomatic approaches –
a successful pilot project
Communication increases trust in the professional

Marianne Wikman, Ingegerd Wirtberg, 
Sven-Olof Andersson
Läkartidningen 2003:100; 332-7

A question from the Director of Health and Social
Security – »What happens when so many patients
seek help, and apparently don’t get any?« – resul-
ted in an enquiry, which mapped how the medical
staff thought about »psychosomatic« problems.
One consequence was the pilot project discussed
in this article: a training programme with two aims
– to increase knowledge of psychosomatic illness,
and to offer training in a method for supervision.
The training included theory and practise. The
course lasted for one and a half years, two days
once a month. Participants (n=18) included physi-
cians, physiotherapists, nurses, medical social
workers and occupational therapists. The course
evaluation showed that working on different levels
(theoretical, practical, personal) was appreciated,
meeting the needs of working with complex health
issues. The evaluation of the supervision given by
the course participants that reached about 85 per-
sons showed that the supervision brought in-
creased trust to professionell ability with the partic-
ipants in the supervision groups.
Correspondence: Marianne Wikman, Dept of gynecology and
obstetrics, Norrlands universitetssjukhus, SE-901 85 Umeå
(marianne.wikman@vll.se)
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114 86  Stockholm

Faxnummer: 08-20 74 35

www.lakartidningen.se 
under särtryck, böcker

Beställer härmed...................ex 
av ”Diabetes”

Nya vetenskapliga rön har lagt grunden till en
ny klassifikation, nya diagnoskriterier, effektivare
behandling och prevention – inklusive vaccination –
av diabetes, som uppvisar en närmast epidemisk
spridning. Målen och medlen för den snabba
förbättringen av diabetesvården som nu är möj-
lig belyses i Läkartidningens serie, som också
analyserar konsekvenserna för patienterna, sjuk-
vården och samhället av de förändringar som
Socialstyrelsen hösten 1999 fastställde som
nationella riktlinjer.

Priset är 70 kronor

Diabetes

Särtryck


