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vittnade även om att andra yrkesgrupper i vården uppskattade
studenternas intresse för deras respektive kompetens.

TYK – rätt satsning
Möten med läkare och patienter skapade starka känslomässi-
ga upplevelser, som gav möjlighet till reflekterande samtal
kring människors och läkares erfarenheter av hälsa och sjuk-
dom. Studenterna fick »se människan« i sin livssituation, så-
väl psykologiskt som socialt. De fick också möjlighet att ti-
digt möta sig själva i sin blivande roll som läkare. Sjukvår-
dens vardag bidrog med rika tillfällen till att fundera över vik-
tiga medicinsk-etiska principer, som människovärde och
självbestämmande. Samtalen under praktikdagarna handlade
också om studenternas funderingar kring det svåra i läkaryr-
ket, såsom att hantera stress, rädsla att göra fel och bli anmäld
samt att finna balans mellan yrkesliv och privatliv. 

Uppföljningen visar att TYK var en riktig satsning men
också att ständig kursutveckling är nödvändig. Nästa steg för
läkarutbildningen i Göteborg blir att under de kliniska kurser-
na stödja studenternas fortsatta professionella utveckling. Ge-
nom att integrera kunskaper och färdigheter i patientcentrerat
arbete och humanistisk människosyn med naturvetenskaplig
kunskap kommer framtidens läkare att få bättre förutsättning-
ar att möta människors behov och att själva klara av en allt-
mer komplicerad läkarroll. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser
1. Läkarutbildningen i Sverige – hur bra är den? Högskoleverkets rapportserie 1997: 29 R.

2. Jämställd vård. Olika vård på lika villkor. SOU 1996:133.

3. Svedin CG, Koch M. Patientkontakt, helhetssyn och samtalskonst. Läkartidningen
1990;87:2471-4.

4. Wahlqvist M, Skott A, Björkelund C, Gause-Nilsson I, Dahlin B, Mattsson B. Kon-
sultationen lärs bäst genom handledning i ett kliniskt sammanhang. Erfarenheter
från en kurs i Göteborg. Läkartidningen 2001;98:3238-45.

5. Mårtenson D, Bergqvist A, Tomson G, Cronholm T. Värna om lärarnas entusiasm
i läkarutbildningen! Läkartidningen 2000;97:1455-9.

6. Kolb DA. Experiential learning. Experience as the source of learning and develop-
ment. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall; 1984.

7. Harden RM, Laidlaw JM, Ker JS, Mitchell HE. Task-based learning: An educatio-
nal strategy for undergraduate, postgraduate and continuing medical education.
AMEE education guide no 7. Dundee: Centre for medical education, University of
Dundee; 1996.

8. Crosby J. Learning in small groups. AMEE education guide no 8. Medical Teacher
1997;19:189-202.

9. Bengtsson K, Reichenberg K, Skott A. Balintgrupper för blivande läkare. Läkartid-
ningen 1997;94:1605-11.

10. Branch WT, Paranjape A. Feed-back and reflection; teaching methods for clinical
settings. Acad Med 2002;77:1185-9.

11. Ottosson JO, redaktör. Patient–läkarrelationen. Läkekonst på vetenskaplig grund.
Stockholm: SBU; 1999.

12. Lander R, Larsson M. Hur var kursen? Utprövning av ett instrument för att mäta
kursupplevelser vid Göteborgs universitet 1997. Göteborg: institutionen för peda-
gogik, Göteborgs universitet;1997. Rapport 10.

Klinik och vetenskap

=artikeln är referentgranskad

SUMMARY

Early professional contact (EPC) is a new course for medical students during the first
two years of the medical curriculum in the Sahlgrenska Academy at Göteborg Uni-
versity. Small groups with four students and one tutor meet one day every month. The
students participate in the clinical work together with the physician and his/her staff
and practise communication with and examination of patients. In this article we de-
scribe the structure, the content, the basic knowledge and values of the course and the
learning methods. We also discuss the results from a Course Experience Question-
naire and two focus groups. The students got insights into medical profession and he-
alth care and inspiration for future medical profession and confidence with patients.
The physicians as tutors in clinical practice have an important role in supporting the
medical students to build up their professional confidence by seeing, listening to and
acknowledging them. EPC in the biomedical curriculum can help students balance
and synthesize different knowledge, skills and attitudes.
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❙ ❙ »Så går livet och arbetet vidare.
Kanske gör jag skäl för epitetet arbets-
narkoman. Jag är medveten om att jag
hör till dem som älskar att vara i full
aktion.«

Orden är Nanna Svartz (1890–1986),
Sveriges första kvinnliga professor.
Hennes disciplin var internmedicin i
dess då vidaste bemärkelse med inrikt-
ning mot reumatologi och gastroente-
rologi. Referenserna till Svartz (som
stavade just så!) är otaliga, det finns
gator, hus, vägar, lokaler och priser
uppkallade efter henne. 

Hennes memoarer »Steg för steg« är en
närmast rörande beskrivning av en yt-
terst talangfull arbetsnarkoman, som
kände »alla« under sin sin yrkesverk-

samma tid. Otaliga är de adepter som
från hennes klinik gick ut som chefer
för svenska medicinkliniker. 
Marskalk Mannerhielm skötte hon,
liksom ryska toppolitiker och Stock-
holms dåvarande kändisar. Hon var
känd överallt i världen på Nobelprista-
garnivå. Svartz var Gustaf V:s läkare  –
»flickan med de kalla öronen«, som
han kallade henne när hon kom akut till
slottet i vinterkylan för att lyssna på
HMKs lungor. Hon lyckades tillskapa
Gustaf V forskningsinstitut, vars förs-
ta chef hon blev – utöver professuren
och överläkarskapet. Läkemedelet sa-
lazopyrin kom under hennes tillskyn-
dan till, närmast av en slump, men har
överlevt i decennier. 

Vad som inte framgår av memoarerna är
alla de personliga okollegiala påhopp
hon utsattes för. Boken andas sträv-
samhet, förnöjelse och arbetsglädje.
De trista sabotagen mot hennes ambi-
tioner nämner hon bara i förbigående.
Hon var uppenbarligen alldeles för
duktig!
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Nanna Svartz, »flickan med de kalla
öronen«, som Gustaf V kallade henne
när hon kom akut till slottet i vinterky-
lan för att lyssna på HMKs lungor. Det
var hon som fick till stånd inrättandet
av Gustaf V forskningsinstitut, vars
första chef hon blev.


