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SSåårbarhetrbarhet

””Den enkelte har Den enkelte har aldrigaldrig med et med et andetandet menneske menneske 
at at ggøørere udenuden at han holder at han holder nogetnoget afaf dets liv i sin dets liv i sin 
hhåånd. Det kan vnd. Det kan væære meget lidt, en forbigre meget lidt, en forbigåående ende 
stemning, en stemning, en oplagthedoplagthed, man f, man fåår til at visne, eller r til at visne, eller 
som man som man vvæækkerkker, en lede man , en lede man uddyberuddyber eller eller 
hhææverver. Men det kan ogs. Men det kan ogsåå vvæære re forfforfæærdenderdende
meget, smeget, såå det simpelthen stdet simpelthen ståår til den enkelte, om r til den enkelte, om 
den andens liv lykkes eller den andens liv lykkes eller ejej””. . 

Knud Knud LLøøgstrupgstrup, Den etiske fordring, 1956, Den etiske fordring, 1956



SSåårbarhetrbarhet

SEPTEMBER 2005:SEPTEMBER 2005:
Avgangskullet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i BergeAvgangskullet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, forteller om livet n, forteller om livet 
som student psom student påå Haukeland Universitetssykehus:Haukeland Universitetssykehus:
””Jeg syns studiet har vJeg syns studiet har væært kjempespennende og artig og utrolig mye grt kjempespennende og artig og utrolig mye gøøy, men det har y, men det har 
ogsogsåå vvæært ting som har vrt ting som har væært vanskelig, som rt vanskelig, som åå ggåå ppåå poliklinikk og ppoliklinikk og påå en men mååte kjempe te kjempe 
seg igjennom avvisende sykepleiere og eventuelt ende opp med en seg igjennom avvisende sykepleiere og eventuelt ende opp med en lege som i hvert lege som i hvert 
fall ikke vil ha deg der, og sitte i en krok og ikke komme til sfall ikke vil ha deg der, og sitte i en krok og ikke komme til samtidig som du famtidig som du føøler at her ler at her 
burde du ha fburde du ha fåått hjelp. Det ftt hjelp. Det fåår deg til r deg til åå lure plure påå en masse ting. Du blir bare fullstendig en masse ting. Du blir bare fullstendig 
oversett. Jeg loversett. Jeg læærte fort hvordan du skulle liksom holde tak i legen, og du frte fort hvordan du skulle liksom holde tak i legen, og du føølger legen lger legen 
uansett hvor han guansett hvor han gåår, og skal han pr, og skal han påå do da gdo da gåår du pr du påå do med han.do med han.
��FFøølelsen av at du er veldig i veien og til bry, og at han gjerne vlelsen av at du er veldig i veien og til bry, og at han gjerne vil bli kvitt deg samtidig il bli kvitt deg samtidig 
som du, du msom du, du måå ppåå en men mååte pushe pte pushe påå fordi at her er det veldig mye faglig fordi at her er det veldig mye faglig åå hente.hente.
��Men for all del det er ikke bare sMen for all del det er ikke bare såånn, det er mye veldig bra ogsnn, det er mye veldig bra ogsåå. Men det syns jeg . Men det syns jeg 
ofte da pofte da påå en men mååte, ja, du blir utrolig sett ned pte, ja, du blir utrolig sett ned påå som student, som en plage. Og som student, som en plage. Og 
kanskje spesielt etter at man har begynt kanskje spesielt etter at man har begynt åå jobbe at man har fjobbe at man har føølt at man har behersket lt at man har behersket 
ting, sting, såå kommer man tilbake for bare stkommer man tilbake for bare ståå der og se pder og se på…”å…”



Tenkning Tenkning 
–– hva er det?hva er det?



Tenkning (rasjonalitet)Tenkning (rasjonalitet)

�� LogikkLogikk

�� HukommelseHukommelse

�� NNøøyaktighetyaktighet

�� FFøølsomhetlsomhet

�� InnlevelseInnlevelse

�� FantasiFantasi

�� SkjSkjøønnhetssans?nnhetssans?

�� Mot?Mot?

�� Humor?Humor?

�� Lekenhet?Lekenhet?

�� Rettferdighetssans?Rettferdighetssans?

�� Omsorgsevne?Omsorgsevne?

�� Vilje?Vilje?

�� Selvinnsikt?Selvinnsikt?

DDøømmekraft?mmekraft?



Tenkning og tilhTenkning og tilhøørighetrighet

�� Tenkning kan bare lTenkning kan bare lææres gjennom samvres gjennom samvæær r 
med mennesker. Forstand forutsetter med mennesker. Forstand forutsetter 
tilhtilhøørighet og sprrighet og språåk.k.

�� Tilknytning til andre er basis for selvstendighet.Tilknytning til andre er basis for selvstendighet.
�� Udekkede behov for anerkjennelse, omsorg og Udekkede behov for anerkjennelse, omsorg og 

kjkjæærlighet gjrlighet gjøør oss sr oss såårbare for gruppepress, rbare for gruppepress, 
hierarkier, sosial sammenlikning, skam, hierarkier, sosial sammenlikning, skam, 
prestisje, makt, smiger.prestisje, makt, smiger.

�� Vi sVi søøker trygghet og aksept ved ker trygghet og aksept ved åå vvæære re ””flinke,flinke,””
””greiegreie”” og konforme.og konforme.



””Kultur er noe annet enn et tynt ytre ferniss av Kultur er noe annet enn et tynt ytre ferniss av 
handlingsmhandlingsmøønstre og rekvisita. Den kulturelle pregingen nstre og rekvisita. Den kulturelle pregingen 
ggåår dypere, den synker inn i bevisstheten og blir til noe r dypere, den synker inn i bevisstheten og blir til noe 
naturlig og uproblematisk. naturlig og uproblematisk. 

Mye av det vi i dag opplever som privat og personlig, er Mye av det vi i dag opplever som privat og personlig, er 
snarere reaksjoner psnarere reaksjoner påå krav samfunnet stiller til oss, enn krav samfunnet stiller til oss, enn 
individuelle drindividuelle drøømmer, lengsel og uro. En slik innsikt er mmer, lengsel og uro. En slik innsikt er 
nnøødvendig hvis vi vil ha klarhet i hvem vi selv er og dvendig hvis vi vil ha klarhet i hvem vi selv er og 
hvordan vi innghvordan vi inngåår i en str i en støørre samfunnsmessig rre samfunnsmessig 
sammenheng.sammenheng.””

FrykmanFrykman && LLøøfgrenfgren , , 
Det kultiverte mennesket. Det kultiverte mennesket. 19941994

””JegJeg”” er kulturer kultur



Overgangsriter: Overgangsriter: ÅÅ bli bli 
forvandlet av praksis  forvandlet av praksis  

��Kan sosialantropologene si oss noe? Kan sosialantropologene si oss noe? 
Hos Hos kagurufolketkagurufolket i Tanzania blir de 10i Tanzania blir de 10--12 12 åår gamle guttene fr gamle guttene føørt langt bort fra rt langt bort fra 
landsbyen og samlet i en lysning i skogen. Kvinner, fremmede og landsbyen og samlet i en lysning i skogen. Kvinner, fremmede og ikkeikke--omskomskåårne rne 
holdes unna. Voksne menn gjholdes unna. Voksne menn gjøør det klart for guttene at omskjr det klart for guttene at omskjææring er farlig, iblant ring er farlig, iblant 
ddøødelig, av fysiske og delig, av fysiske og ååndelige ndelige åårsaker. Guttene blir deretter avkledd og barbert over rsaker. Guttene blir deretter avkledd og barbert over 
hele kroppen, symbolsk renset for tidligere kjennetegn. Shele kroppen, symbolsk renset for tidligere kjennetegn. Såå fjernes forhuden med en fjernes forhuden med en 
skarp kniv. Det er skammelig skarp kniv. Det er skammelig åå vise tegn til lidelse mens dette skjer.vise tegn til lidelse mens dette skjer.
Etter omskjEtter omskjææringen og atskillelsen fra det tidligere livet lever guttene i kringen og atskillelsen fra det tidligere livet lever guttene i karantene arantene 
utenfor landsbyen mens sutenfor landsbyen mens sååret  gror. De er fortsatt uferdige personer og blir av ret  gror. De er fortsatt uferdige personer og blir av 
mennene sammenlignet med nyklekkede fugleunger. I denne tiden unmennene sammenlignet med nyklekkede fugleunger. I denne tiden undervises de i dervises de i 
kagurueneskaguruenes livsvisdom og skikker. Voksne menn sitter sammen med dem rundt livsvisdom og skikker. Voksne menn sitter sammen med dem rundt 
leirbleirbåålet og forteller gjennom glet og forteller gjennom gååter og sanger hvordan man tar imot gjester, hvorfor ter og sanger hvordan man tar imot gjester, hvorfor 
man bman bøør passe seg for kvinner, hva som er korrekt seksuell oppfr passe seg for kvinner, hva som er korrekt seksuell oppføørsel osv. Guttene rsel osv. Guttene 
utsettes samtidig for prutsettes samtidig for prøøvelser. De voksne kan gvelser. De voksne kan gåå ut i bushen og late som de er ville ut i bushen og late som de er ville 
dyr, skremme guttene med historier om at de kan ddyr, skremme guttene med historier om at de kan døø av omskjav omskjææringen, osv.  Denne ringen, osv.  Denne 
mellomfasen avsluttes med en stor fest i landsbyen, hvor de innvmellomfasen avsluttes med en stor fest i landsbyen, hvor de innviede smiede smøøres inn med res inn med 
olje, folje, fåår nye navn og stor heder og r nye navn og stor heder og æære. Denne tilbakevendingen utgjre. Denne tilbakevendingen utgjøør tredje fase av r tredje fase av 
overgangsriten. Guttene reintegreres i samfunnet som nye personeovergangsriten. Guttene reintegreres i samfunnet som nye personer, med nye r, med nye 
rettigheter og plikter. Heretter blir de betraktet og behandlet rettigheter og plikter. Heretter blir de betraktet og behandlet som fullverdige voksne som fullverdige voksne 
menn.menn.



Overgangsriter: Overgangsriter: ÅÅ bli bli 
forvandlet av praksis  forvandlet av praksis  

�� Felles for overgangsriter: Felles for overgangsriter: 
1.1. Atskillelse (fra den vante tilvAtskillelse (fra den vante tilvæærelsen)relsen)

2.2. Liminalfase (terskel, grensetilstand)Liminalfase (terskel, grensetilstand)

3.3. ReintegrasjonReintegrasjon (tilbakevending som ny)(tilbakevending som ny)

�� KaguruKaguru--gutteneguttene i Tanzaniai Tanzania

�� Medisinstudentene i Bergen?Medisinstudentene i Bergen?



Legeutdanningen som overgangsriteLegeutdanningen som overgangsrite
Fase 1: AtskillelseFase 1: Atskillelse

””Ethvert individ Ethvert individ –– uansett alder uansett alder –– vil, nvil, nåår det r det 
befinner seg i en usikker situasjon, vende befinner seg i en usikker situasjon, vende 
seg mot en betydningsfull annen person for seg mot en betydningsfull annen person for 
åå ffåå et emosjonelt signal som fjerner et emosjonelt signal som fjerner 
usikkerheten og derved gjusikkerheten og derved gjøør individet i r individet i 
stand til stand til åå regulere sin atferd i situasjonenregulere sin atferd i situasjonen””

BjBjøørn rn KillingmoKillingmo, , TidsskrTidsskr Nor Nor LLæægeforengeforen 19991999



� Liminalfasen: mellomrommet mellom atskillelse fra 
fortiden og reintegrering med ny rolle eller verdighet. 

� Studietid er liminalitet: Preget av uklarhet om egen 
betydning og funksjon som fagperson, man har ingen 
klar rolle eller tydelig oppgave, annet enn å lære, være 
underveis.  

� I liminalfasen er man ”strukturelt om ikke fysisk usynlig 
i henhold til sin kulturs standardiserte definisjoner og 
klassifikasjoner”. I denne fasen er man litt det man var 
før og litt det man skal bli, samtidig som man er ingen 
av delene fordi det å være "student" åpenbart er noe 
eget.

� Uklart hva man har krav på, hva man har behov for, om 
det er grunn til å klage eller ikke. 

Legeutdanningen som overgangsriteLegeutdanningen som overgangsrite
Fase 2: Seks Fase 2: Seks åårs rs liminalitetliminalitet



””Den medisinske kulturDen medisinske kultur”” ––
finnes den?finnes den?

�� ””LearningLearning medicinemedicine is not is not simplysimply thethe
incorporationincorporation ofof newnew cognitivecognitive knowledgeknowledge, or , or 
eveneven learninglearning newnew approachesapproaches to to problemproblem--
solvingsolving and and newnew skills. It is a skills. It is a processprocess ofof comingcoming
to to inhabitinhabit a a newnew worldworld……. . TheThe world world ofof
medicinemedicine getsgets builtbuilt upup as a as a distinctivedistinctive world world ofof
experienceexperience, a world , a world filledfilled withwith objectsobjects thatthat
simplysimply areare not a part not a part ofof ourour everydayeveryday world. world. 
LearningLearning medicinemedicine requiresrequires an an entryentry intointo a a 
distinctivedistinctive realityreality system.system.””

ByronByron GoodGood, Harvard , Harvard MedicalMedical SchoolSchool, 1994, 1994



Kan studenter vurdere Kan studenter vurdere 
undervisningen?undervisningen?

�� Studenter vet ikke hva legeyrket kreverStudenter vet ikke hva legeyrket krever
�� Sammenhengene mellom undervisning, lSammenhengene mellom undervisning, lææring og ring og 

senere kompetanse er senere kompetanse er uoversikteligeuoversiktelige
�� Det er ingen faglig enighet om hvordan man best Det er ingen faglig enighet om hvordan man best 

utdanner legerutdanner leger
� Fagets sosiale status og gode hensikt tilsier at det i alt 

vesentlig er hevet over kritikk
�� Man lMan læærer av rer av ””det skjulte pensum,det skjulte pensum,”” ved ved åå modellere eg modellere eg 

etter fagkulturen etter fagkulturen -- vvææremremååter, relasjoner, sprter, relasjoner, språåk k 
((””diskursdiskurs””). Man s). Man søøker trygghet og allianser, unngker trygghet og allianser, unngåår r 
kritikk og utstkritikk og utstøøtingting

�� Tilvenning gjTilvenning gjøør at miljr at miljøø, normer og forventninger blir , normer og forventninger blir 
usynlige (fisk og vann) usynlige (fisk og vann) 



Studenter er tillitsfulle, Studenter er tillitsfulle, 
sterke og intelligentesterke og intelligente
�� De stoler pDe stoler påå autoriteter, eksperter, legerautoriteter, eksperter, leger
�� De vet og er stolte av at vi har et av verdens beste De vet og er stolte av at vi har et av verdens beste 

helsesystemerhelsesystemer
�� De forstDe forståår at man ikke kan gjr at man ikke kan gjøøre alt perfektre alt perfekt
�� De skjDe skjøønner at lnner at læærere og annet helsepersonell har viktige ting rere og annet helsepersonell har viktige ting 

åå gjgjøøre re 
�� De aksepterer at studenter ikke er nyttige, og derfor ikke kan De aksepterer at studenter ikke er nyttige, og derfor ikke kan 

ha fha føørsteprioritetrsteprioritet
�� De er sterke og trenger ikke De er sterke og trenger ikke ””silkehanskersilkehansker””
�� De har motivasjon og krefter til De har motivasjon og krefter til åå strekke seg langtstrekke seg langt
�� NNåår noe oppleves vanskelig er de r noe oppleves vanskelig er de ååpne for at de selv kan ha pne for at de selv kan ha 

vurdert feil, eller vvurdert feil, eller væære inkompetentere inkompetente
�� Resultatet av alle disse vidunderlige egenskapene kan bli: Resultatet av alle disse vidunderlige egenskapene kan bli: 

kritikklkritikkløøs aksept av hvilken som helst undervisningskultur, ss aksept av hvilken som helst undervisningskultur, såå
sant den er godt mentsant den er godt ment



UnderviserneUnderviserne

�� Har minimal opplHar minimal opplææring i ring i åå underviseundervise
�� Er ansatt fordi de er dyktige forskere. Flinke klinikere Er ansatt fordi de er dyktige forskere. Flinke klinikere 

eller undervisere uten doktorgrad kan ikke feller undervisere uten doktorgrad kan ikke fåå fast fast 
stillingstilling

�� GjGjøør karriere gjennom god forskning, ikke god r karriere gjennom god forskning, ikke god 
undervisningundervisning

�� Har vanligvis liten kompetanse innen sosialpsykologi, Har vanligvis liten kompetanse innen sosialpsykologi, 
antropologi, vitenskapsteori, etikk, filosofi, pedagogikk, antropologi, vitenskapsteori, etikk, filosofi, pedagogikk, 
historie (historie (””menneskefagenemenneskefagene””))

�� Har vanligvis selv gHar vanligvis selv gåått gjennom legestudiet og ltt gjennom legestudiet og læært rt åå ta ta 
den medisinske kultur for gitt, som bden medisinske kultur for gitt, som bååde uproblematisk de uproblematisk 
og nog nøødvendig dvendig 



Problemer som skyldes Problemer som skyldes 
mangel pmangel påå faglig refleksjon i faglig refleksjon i 
legers utdanning:legers utdanning:

�� Humanistisk underskudd som rammer dannelse, Humanistisk underskudd som rammer dannelse, 
kommunikasjon og refleksjonkommunikasjon og refleksjon

�� Overvekt av naturvitenskapelig kunnskap og tenkning, som i Overvekt av naturvitenskapelig kunnskap og tenkning, som i 
seg selv er korrekt, nyttig og absolutt uunnvseg selv er korrekt, nyttig og absolutt uunnvæærlig rlig -- men:men:

�� Naturvitenskapens idealer for tenkning overfNaturvitenskapens idealer for tenkning overføøres fra lab til res fra lab til 
livsverdenlivsverden: Objektivitet, m: Objektivitet, måålbarhet, teknikk, effektivitetlbarhet, teknikk, effektivitet

�� Medisinen blir teknologi, legen teknokrat, pasienten kasus Medisinen blir teknologi, legen teknokrat, pasienten kasus 
�� Resultat: Legers, studenters og Resultat: Legers, studenters og pasienterspasienters erfaringer og erfaringer og 

fføølelser (usikkerhet, isolasjon, smerte, fortvilelse, angst osv.) lelser (usikkerhet, isolasjon, smerte, fortvilelse, angst osv.) 
kan synes faglig irrelevantekan synes faglig irrelevante

�� Egen sEgen såårbarhet skjules, faglige fellesskap blir overfladiskerbarhet skjules, faglige fellesskap blir overfladiske
�� LidelseLidelse blir et ikkeblir et ikke--medisinsk problem, og medisinsk problem, og trtrøøstst en ikkeen ikke--

medisinsk kompetanse (sammen med andre medisinsk kompetanse (sammen med andre ””mykemyke”” temaer temaer 
som aldri er pensum til noen medisinsk eksamen)som aldri er pensum til noen medisinsk eksamen)



So So whatwhat??

�� Klager pKlager påå ddåårlig kommunikasjon utgjrlig kommunikasjon utgjøør majoriteten av r majoriteten av 
klagesaker fra pasienterklagesaker fra pasienter

�� Leger (Leger (mis)forstmis)forståårr helseproblemer phelseproblemer påå en men mååte som passer te som passer 
med den kompetansen man har. Har man en hammer ser med den kompetansen man har. Har man en hammer ser 
alt ut som spikeralt ut som spiker

�� ””HeartsinkHeartsink patientspatients””
�� Emosjonell og relasjonell lidelse blir oversett, fordi man Emosjonell og relasjonell lidelse blir oversett, fordi man 

konsentrerer seg om de kroppslige symptomene som konsentrerer seg om de kroppslige symptomene som 
skapes av slik lidelseskapes av slik lidelse

�� Legekulturen bidrar til mekanisk forstLegekulturen bidrar til mekanisk forstååelse av helse og else av helse og 
sykdom i befolkningen (sykdom i befolkningen (””fiks kroppen min, doktorfiks kroppen min, doktor””))

�� Nye generasjoner av legestudenter utsettes for samme Nye generasjoner av legestudenter utsettes for samme 
behandling som forgjengernebehandling som forgjengerne



So So whatwhat (2)?(2)?

�� Studenter starter utdannelsen med idealisme og Studenter starter utdannelsen med idealisme og øønske om nske om åå hjelpe hjelpe 
andre. Mange mister i landre. Mange mister i løøpet av studiet noe av sin empati, pet av studiet noe av sin empati, 
humanitarismehumanitarisme og entusiasme (referanser i og entusiasme (referanser i MedicalMedical EducationEducation nr 38, nr 38, 
2004).2004).

�� Tap av empati er blitt forklart med at studenter behandles lite Tap av empati er blitt forklart med at studenter behandles lite empatisk empatisk 
((””traumatisk traumatisk dede--idealiseringidealisering,,”” Kay, JAMA 1990)Kay, JAMA 1990)

�� Mangel pMangel påå rollemodeller og lite veiledning under utprrollemodeller og lite veiledning under utprøøving av ving av 
legerollen kan flegerollen kan føøre til utrygghet, fremmedgjre til utrygghet, fremmedgjøøring og kynisme ring og kynisme 

�� Eksamenspress og bekymring for egen fremtid kan medfEksamenspress og bekymring for egen fremtid kan medføøre re 
selvopptatthet og mselvopptatthet og måålrettet lrettet øøkonomisering med tid, oppmerksomhet konomisering med tid, oppmerksomhet 
og innsats. Mog innsats. Måål: l: åå komme gjennom studietkomme gjennom studiet

�� BBååde medisinstudenter og leger har overhyppighet av psykiske de medisinstudenter og leger har overhyppighet av psykiske 
problemer, inkl. rusing og suicidproblemer, inkl. rusing og suicid

�� En av fire turnuskandidater angrer pEn av fire turnuskandidater angrer påå yrkesvalgetyrkesvalget



Lidelse, flyktighet, Lidelse, flyktighet, 
manglende veiledningmanglende veiledning

Endelig levende pasienter! Likevel sitter jeg med en fornemmelseEndelig levende pasienter! Likevel sitter jeg med en fornemmelse av at jeg egentlig aldri fav at jeg egentlig aldri fåår r mmøøtttt
dem; de drukner i hektisk travelhet. 8 dem; de drukner i hektisk travelhet. 8 -- 9: Visitt. Ti pasienter p9: Visitt. Ti pasienter påå en halvtime. Alt fra avrevet hen halvtime. Alt fra avrevet håånd til for nd til for 
liten tiss. 9 liten tiss. 9 -- 11: To operasjoner. 11: To operasjoner. HypospadiHypospadi og kjog kjøønnsoperasjon hos en pasient med nnsoperasjon hos en pasient med androgenitaltandrogenitalt
syndrom. 1315 syndrom. 1315 -- 1445: Klinikk. Presentasjon av pasient som har m1445: Klinikk. Presentasjon av pasient som har mååttet amputere tre fingre pttet amputere tre fingre påå hhøøyre yre 
hhåånd etter arbeidsulykke. Har mistet gripeevnen og mnd etter arbeidsulykke. Har mistet gripeevnen og måå omskoleres. 1515 omskoleres. 1515 -- 1615: Ettermiddagsvisitt 1615: Ettermiddagsvisitt 
ppåå nevrokirurgisk avdeling. Kvinne med ondartet hjernesvulst, har nevrokirurgisk avdeling. Kvinne med ondartet hjernesvulst, har maksimalt to maksimalt to åår igjen. Vet det ennr igjen. Vet det ennåå
ikke selv. Mor til fem. Neste mikke selv. Mor til fem. Neste møøte: Mann i koma. Vil aldri vte: Mann i koma. Vil aldri vååkne igjen, men responderer pkne igjen, men responderer påå smerte.smerte.
““ZappingenZappingen”” mellom menneskeskjebner lmellom menneskeskjebner læærer oss at pasientene er objekter for det kliniske blikk, rer oss at pasientene er objekter for det kliniske blikk, 
deres rolle er bare deres rolle er bare åå vvæære eksempler pre eksempler påå visse sykdomstilstander. Vi glemmer de fleste i lvisse sykdomstilstander. Vi glemmer de fleste i løøpet av pet av 
noen dager. Er det galt? Skal jeg veves inn i hver fysiske og psnoen dager. Er det galt? Skal jeg veves inn i hver fysiske og psykiske tragedie jeg blir vitne til, ykiske tragedie jeg blir vitne til, 
kanskje pkanskje påå tvers av btvers av bååde mine og den selvstendige pasients de mine og den selvstendige pasients øønsker? nsker? 

Vi forfekter ikke et romantisk ideal om Vi forfekter ikke et romantisk ideal om åå skulle lide med alle vskulle lide med alle vååre pasienter, slik at vi re pasienter, slik at vi 
““setter oss i deres stedsetter oss i deres sted””. Men vi vil forst. Men vi vil forståå hva som skjer med oss. Som studenter registrerer vi at vhva som skjer med oss. Som studenter registrerer vi at våår r 
evne til innlevelse og medlidenhet overhodet ikke strekker til oevne til innlevelse og medlidenhet overhodet ikke strekker til overfor det enorme antall skjebner som verfor det enorme antall skjebner som 
flimrer forbi oss pflimrer forbi oss påå altfor kort tid (18). Vi, som begynte paltfor kort tid (18). Vi, som begynte påå studiet fordi vi ville bidra til studiet fordi vi ville bidra til åå redusere redusere 
menneskelig lidelse, kjenner matthet og likegyldighet overfor dimenneskelig lidelse, kjenner matthet og likegyldighet overfor disse syke menneskenes personlige sse syke menneskenes personlige 
erfaringer. Vi tror denne nummenheten paradoksalt nok skyldes aterfaringer. Vi tror denne nummenheten paradoksalt nok skyldes at vi vi ikke kan ikke kan vvæære egentlig re egentlig 
likegyldige, og at vi derfor, nlikegyldige, og at vi derfor, nåår menneskemr menneskemøøtene truer med tene truer med åå overvelde alt vi kan fordovervelde alt vi kan fordøøye, trekker ye, trekker 
oss soss såå langt unna som mulig, for ikke langt unna som mulig, for ikke åå ggåå i stykker. i stykker. 

JohanssonJohansson KA, KA, OhldieckOhldieck C, Aase M, C, Aase M, ScheiSchei E. Skjebnezapping E. Skjebnezapping -- medisinsk grunnopplmedisinsk grunnoppl ææring, ring, 
legestudenters dannelse og den etiske fordring. legestudenters dannelse og den etiske fordring. TidsskrTidsskr Nor Nor LLæægeforengeforen 2001;121:1618 2001;121:1618 -- 21.21.



Samtalegrupper for 3. Samtalegrupper for 3. 
åårsstudenterrsstudenter i Bergeni Bergen

�� 1 lege, 61 lege, 6--8 studenter8 studenter

�� 12 m12 møøter a 2 timerter a 2 timer

�� PrPrøøveordning vellykketveordning vellykket

�� Etterspurt av studenteneEtterspurt av studentene

�� NEDLAGT i 2005 pga manglende kr. NEDLAGT i 2005 pga manglende kr. 
165.000 165.000 (av totalt 220 millioner til l(av totalt 220 millioner til løønn pnn påå
med. med. fakfak.).)



Hva er god tenkning i Hva er god tenkning i 
medisinen?medisinen?

PrPrøøve ve åå
�� forstforståå helse som samspill av kropp og kulturhelse som samspill av kropp og kultur
�� forstforståå hva sykdom og angst for sykdom gjhva sykdom og angst for sykdom gjøør med folkr med folk
�� forstforståå hva hjelp erhva hjelp er
�� forstforståå hvem man selv erhvem man selv er
�� forstforståå hvordan naturvitenskap og teknologi kan brukes hvordan naturvitenskap og teknologi kan brukes 

godtgodt
�� forstforståå hvordan man tar vare phvordan man tar vare påå sin egen utvikling som sin egen utvikling som 

llæærende menneskerende menneske
�� bruke egen dbruke egen døømmekraftmmekraft
�� lytte til andrelytte til andre
�� tilgi seg selv ntilgi seg selv nåår man ikke lykkesr man ikke lykkes
�� prprøøve igjenve igjen



Medisinen mMedisinen måå forankres i forankres i bbååde de 
naturvitenskap og humaniora:naturvitenskap og humaniora:

1.1. Mennesker er ikke atskilte atomer i verden, de inngMennesker er ikke atskilte atomer i verden, de inngåår r 
i sammenhenger, og det er sammenhengene som gir i sammenhenger, og det er sammenhengene som gir 
betydning til et liv, en sykdom, en dbetydning til et liv, en sykdom, en døød. Natur, d. Natur, 
kjkjæærlighet, religion, musikk, filosofi rlighet, religion, musikk, filosofi ……………………..

2.2. Generelle naturlover og teoretiske prinsipper er Generelle naturlover og teoretiske prinsipper er 
essensielle, men kan allikevel ikke si det vesentlige essensielle, men kan allikevel ikke si det vesentlige 
om et sykt menneske. Man mom et sykt menneske. Man måå alltid spalltid spøørre, lytte og rre, lytte og 
llæære mer for re mer for åå forstforståå

3.3. Teknologi og vitenskap er ikke faget, men viktige Teknologi og vitenskap er ikke faget, men viktige 
hjelpemidler. Avgjhjelpemidler. Avgjøørende for god medisin er legens rende for god medisin er legens 
virkelighetsforstvirkelighetsforstååelse, karakteregenskaper og else, karakteregenskaper og 
kreativitetkreativitet



Fremtidens legerolleFremtidens legerolle

EnhverEnhver llæægege somsom ikkeikke kankan gjgjøørere miraklermirakler
erer en en kvaksalverkvaksalver. . 

EnhverEnhver llæægege somsom ikkeikke tilligetillige erer sjsjææleslesøørgerrger
-- erer en en kvaksalverkvaksalver

Arne Arne GarborgGarborg, , TrTræættette MMæændnd, 1891, 1891



Beskyttelse mot Beskyttelse mot 
hjernevask?hjernevask?

""En forsiktig, utprEn forsiktig, utprøøvende og krevende holdning vende og krevende holdning 
er ner nøødvendig. Hvert eneste dvendig. Hvert eneste øøyeblikk, skritt for yeblikk, skritt for 
skritt, mskritt, måå man konfrontere det man tenker og man konfrontere det man tenker og 
sier med det man gjsier med det man gjøør, med det man er..."r, med det man er..."

Michel Michel FoucaultFoucault

””VVååg g åå bruke din forstand!bruke din forstand!””

ImmanuelImmanuel KantKant


