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Medicinsk kommentar

❙ ❙ Medan den traditionella, naturvetenskapligt inriktade lä-
karutbildningen har som syfte att förklara den mänskliga
kroppen vad gäller struktur och funktion samt behandla dess
patologiska avvikelser har den humanvetenskapliga delen av
utbildningen som mål att förstå människan, och då särskilt i
hennes livssituation. Ett problem vad gäller humanvetenska-
pen som en del av läkarutbildningen har varit att många stu-
denter uppfattat den som ett välkommet avbrott i den »verk-
liga« utbildningen, ett andrum inför tentamensläsningen av
det naturvetenskapliga eller kliniska ämnesområde som varit
terminsdominerande. 

Det har således visat sig svårt att på ett naturligt sätt inte-
grera humaniora i läkarutbildningen. Humaniora får i detta
sammanhang inte reduceras till att vara en garnering av ut-
bildningen. Målsättningen måste vara att den skall vara en be-
tydelsebärande del av densamma och integreras på ett sätt
som uppfattas som naturligt och meningsfullt av studenterna.

I detta nummer av Läkartidningen rapporterar Anders Hå-
kansson och medarbetare från Lund hur man på ett utmärkt
sätt lyckats med denna uppgift. Författarna har även tidigare
rapporterat om sin framgångsrika ämnesintegrering [1]. Ge-
nom att använda en skönlitterär text, i detta fall »Underdog«
av Torbjörn Flygt, för vilken författaren år 2001 tilldelades
Augustpriset (årets svenska skönlitterära bok), har man på ett
föredömligt sätt inte bara kunnat öka studenternas förståelse
för det medicinska ämnet utan även bidragit till en fördjupad
medvetenhet om en fiktiv patients hela livsvärld. Projektet är
således ett gott exempel på tvärvetenskaplig integrering. 

Framgången kanske delvis kan förklaras av det kloka va-
let av text. Bokens handling utspelar sig i ett förortsområde
till Malmö i omedelbar närhet till Universitetssjukhuset un-
der 1970-talet. Författarens beskrivning av lokalmiljö och
tidsanda ligger således sannolikt inte fjärran från det som
många studenter känner sig hemmastadda i, såväl geografiskt
som tidsmässigt. Detta, samt att boken delades ut gratis, kan
ha bidragit till framgången. Att projektet sedan utvärderas i
samråd med författaren och tillika publiceras ger ytterligare
tyngd åt projektet.  

Att förstå en människa är att förstå hennes berättelse
Blir man då en bättre läkare genom att läsa eller skriva skön-
litteratur? Några entydiga belägg för detta är svårt att finna,
ehuru vetenskapliga undersökningar fortfarande saknas. Vi
har säkert alla sett exempel på lysande kliniker, beundrade
och älskade av sina patienter, som sannolikt endast med upp-
bringande av sina yttersta krafter skulle förmås fördjupa sig i
en diktsamling. Men vi har även sett mycket belästa, kultive-
rade kolleger som inte kunnat förmås omsätta sina vunna upp-
levelser och erfarenheter från böckerna i kontakten med sina

patienter. Emellertid är det påtagligt många läkare som pub-
licerat sig i skönlitterär form och gör så även idag. Vid en ge-
nomgång av sitt bibliotek fann Lars Erik Böttiger 41 svenska
nu levande läkare som även är författare [2]. Dessutom finns
en mångfald exempel på läkare som lämnat kliniken och eta-
blerat sig som skönlitterära författare. 

Mycket talar således för att det finns ett betydande litterärt
intresse i stora delar av läkarkåren. Detta bekräftades även vid
Riksstämman år 2002, då Gunilla Bolinder för första gången
lanserade temat »konst och läkekonst«, med bl a litterära te-
man, föreläsningar och paneldiskussioner som fyllde salarna
till sista plats. I konsekvensens namn borde det även finnas ett
stort intresse för skönlitteratur även bland våra blivande kol-
leger, något vi bör ta till vara under deras utbildning. 

Skönlitterär läsning kan bidra till ökad självkännedom,
förmåga till perspektivbyte, ökad förståelse för våra med-
människors livssituation och (möjligen) till ökad empatisk ta-
lang. Merete Mazzarella, professor i litteraturvetenskap vid
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Skönlitterär gestaltning 
måste förankras i läkarutbildningen
En väg att förstå både sig själv och den sjuka människan

ammanfattatS

Humanvetenskapliga inslag i läkarutbildningen får
inte reduceras till att ses som trevliga avbrott i den
»verkliga« läkarutbildningen. De måste vara en bety-
delsebärande del av utbildningen och integreras på
ett sätt som studenterna uppfattar som naturligt och
meningsfullt.

Skönlitterär läsning kan bidra till ökad självkänne-
dom, förmåga till perspektivbyte, ökad förståelse för
människors livssituation och kanske även till ökad
empatisk talang.

Skönlitterär gestaltning av sjukdom, lidande och
vård borde kunna integreras med huvudämnet på de
flesta terminer under läkarutbildningen. Men även
andra litterära texter utan direkt sjukdoms- eller pati-
entanknytning kan öka studenternas förståelse för
såväl sjukdomen som människan.



Helsingfors universitet, hör till dem som har pläderat för lä-
karnas behov av skönlitteratur i sin utbildning, och via denna
vinna förståelse för berättandets konst. Hon påpekar att det
behövs en motvikt till det strängt naturvetenskapliga, biome-
dicinska – och sönderstyckade – perspektivet, att läkare ock-
så måste intressera sig för sjukdomens upplevelsemässiga
sida, det vill säga patientens berättelse. En väg att tillägna sig
denna kunskap är att ta del av livsberättelser i skönlitterär ge-
staltning. 

Den franske filosofen Paul Ricoeur har i samma anda häv-
dat att »förstå en människa är att förstå hennes berättelse«.
Den antika Koiska-skolan framförde till och med idén att det
viktigaste inte är att veta vilken sjukdom en människa har,
utan vilken människa som har en viss sjukdom. Internationellt
har även stor uppmärksamhet ägnats insikten att patientens
upplevelse i kombination med läkarens specifika kunskaper
kan presenteras som en berättelse, vilket givit upphov till ett
helt nytt medicinskt kunskapsområde: den narrativa medici-
nen [3].

Litterära texter kan hjälpa studenter skärpa seendet
Vid Karolinska institutet, som vid andra medicinska högsko-
lor, bedrivs sedan 1998 en humanvetenskaplig utbildning pa-
rallellt med den naturvetenskapliga under de första fyra ter-
minerna, den s k Doktorsskolan. Undervisningen är obligato-
risk och motsvarar en poäng per termin (1/20 av terminen).
Under den första terminen används just skönlitterära texter
som ett av flera moment i undervisningen. Grundtanken är att
litteratur i form av romaner, noveller och dikter har en för-
måga att skärpa seendet och gestalta det mångtydiga och sam-
mansatta hos människan. Studenterna får under terminen ett
antal litterära texter att läsa och skall utifrån en av dessa skri-
va en personlig reflektion, i vilken de skall ge uttryck för de
tankar, associationer och frågor texten väckt. 

Undervisningen bedrivs i seminarieform med 8–10 stu-
denter och leds av en läkare med särskilt intresse för ämnet.
Den egna reflektionen samlas in vid seminariets början. Den-
na skärskådas senare av handledaren, som skriver en person-
lig återkoppling till studenten. I seminariegruppen diskuteras
sedan alla texter som gruppen läst. Som grundbok har vi an-
vänt antologin »Å herregud, mitt i semestern«, som innehål-
ler både utdrag ur prosa och fristående dikter [4].

Texterna har visat sig vara värdefulla fundament, utifrån
vilka diskussionerna kan leda åt många disparata håll men all-

tid återförs till den komplexa mänskliga naturen och dess
många yttringar. Det är viktigt att seminarierna inte får for-
men av litteraturanalys, utan de skall tjäna som redskap för
självreflektion och eftertanke. Påfallande, men kanske föga
förvånande, har varit att uppleva hur starkt studenterna på
denna nivå av utbildningen identifierar sig själva med patien-
ten, den lidande eller den anhörige och inte med förekom-
mande representanter för sitt kommande yrke. Denna positio-
nering vet vi av erfarenhet successivt under utbildningen gli-
der över till att identifiera sig med dem som står för vården. 

Många studenter visar sig också ha ett stort litterärt intres-
se, ger prov på imponerande talang vad gäller att formulera
sina tankar i skrift och att framföra sina reflektioner under se-
minarierna. Några studenter har på så sätt identifierats och
fungerar nu som bisittare vid seminarierna. 

På den utvärdering som studenterna gör efter varje termin
har detta moment visat sig uppskattat och får vanligen ett om-
döme med ett medelvärde mellan 6 och 7 på den 9-gradiga
värderingsskala som vi använt.

Inte bara sjukdom, lidande och död ger perspektivbyte
Skönlitterär gestaltning av sjukdom, lidande och vård torde
kunna integreras med huvudämnet på de flesta terminer. En
källa att söka i efter lämpliga böcker att använda under de kli-
niska kurserna är sammanställningen »Människan i sjukdom
och kris« [5]. Där återfinns i katalogform både rent skönlitte-
rära volymer med medicinsk anknytning och egna, personli-
ga upplevelser gränsande mot vittneslitteratur, en genre som
kan sammanfattas med: »Jag var där, jag upplevde, och om
detta vill jag berätta.« 

Det kan dock ligga en fara i att varje bok skall vara associ-
erad med sjukdom, lidande eller död. Andra texter, utan di-
rekt sjukdoms- eller patientanknytning, kan lika väl katalyse-
ra perspektivbyte och ökad förståelse för både sjukdomen och
människan. Håkansson och medarbetares artikel i detta num-
mer av Läkartidningen är just ett talande exempel på detta.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Tentaläsning pågår …
Även skönlitterära in-
slag i läkarutbildning-
en måste tas på allvar.
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