
Hjertelag, geni og ulykke

Om holdningsdannelse i medisinstudiet

Pernille Nylehn 
Fastlege 

Spesialist i allmennmedisin 
Redaktør for NFA og Af

Medlem i KOHO  
Bråkebøtte



Gudmund Hernes!

En gang helseminister …
Men lenge før det utgiver av Norges 
morsomste lovsamling: 

”Hvorfor alt går galt”



Murphys lov 

Alt som kan gå galt, går galt
… og på det verst tenkelige tidspunkt 

Murphys utvidede lov: 
Hvis flere ting kan gå galt, går de galt i 
verst tenkelige rekkefølge 



Dagens tekst 

Etikk
Moral
Holdninger 
Handlinger 
Strategier 



Definisjoner: Moral 
Fra latin moralis – ”sedelig”

Leveregler, oppfatning av rett og galt  
Internaliserte

Arbeidsmoral: å være flittig, møte til 
rett tid, ikke skulke 



Definisjoner: Etikk 
Fra gresk etos = ”sedelig”
”lære om rett levevis; morallære, 
moralregler”
Brukes oftest i formalisert betydning: 
presseetikk, yrkesetikk, etiske 
retningslinjer, legeetikk  
Yrkesetikk: følge etiske retningslinjer



Definisjoner: Holdninger
Et vanskelig begrep!
Fra latin aptitudo = egnethet
Holdninger består av flere elementer: 
kognitiv, affektiv, evaluerende og 
konativ
Akademisk def: ”intern affektiv 
orientering som kan forklare en persons 
handlinger”



Hvor sitter holdningene?
Dels på det bevisste plan  
Dels på et følelsesmessig plan som kan 
være utilgjengelig
Den uttalte holdningen er ikke alltid i 
samsvar med den egentlige holdningen

Eksempel: Ingen vil vedgå at de er 
rasister, men noen er det 



Altså! 
Både moral, etikk og holdninger er dels 
internaliserte, automatiserte
Dels noe vi tenker aktivt over 
Dels noe vi ikke er klar over 

Alle virker inn på handlingene våre 
(dels under tvang) 



Indre konflikter 
Når man er uenig i en regel men må følge 
den 
Når man er enig i regelen men ikke klarer å
følge den 
Dilemma: 

Hvis man tenker galt men handler riktig, er man 
da på etisk trygg grunn? 

Kan man handle etisk men være umoralsk? 



Tilgang til holdninger
Psykologisk begrep 
Å avlese egne følelser, tolke egne 
handlinger 
Eller: introskopi 
Hvis følelser er vanskelige eller truende 
skjuler vi dem for oss selv
Men de kommer tytende ut et annet 
sted



Pitts lov

En ulykke kommer sjelden alene

Men den andre oppdages ikke før den 
første er utbedret. 



Legeetikk 
Geneve-deklarasjonen
Den hippokratiske ed  
Andre fyndord 

I det daglige: 
Primus non nocere
Taushetsplikt 
Respekt, gjensidig tillit, barmhjertighet 



Etikkundervisningen på
medisinstudiet (UiB)

�Handler om etiske regler 
�Foreta etiske beslutninger
�Utføre etiske handlinger
�Undervisningen foregår i 1. studieår, 
altså før man har møtt reelle etiske 
problemstillinger

�Psykologi og atferdsfag er borte 



Undervisningen på medisinstudiet 
handler (nesten) ikke om

Holdninger – den affektive delen  
Trollunger 
Å se seg selv med andres øyne 
Å se seg selv med egne øyne 
(introspeksjon)
Å takle egne reaksjoner 
Å mislykkes



Kommunikasjonskurs?
Handler også mest om det ytre, hvilke 
handlinger som befordrer god 
kommunikasjon
Altså et verktøy for hvordan vi skal få
konsultasjon til å fungere 
Litt om reaksjoner og holdninger
Nyttig, men er det nok? 



Peer Gynt



Peer Gynt 

Mest sitert, minst lest? 

Vinglepave 

Ikke synderlig plaget av moral eller 
etikk 



En liten flørt …



Fikk 
konsekvenser!



Dette er dine barn, sa hun 



Tankene fikk følger 

Den grønnkledde sa det var Peers barn
Selv om de ikke hadde vært til sengs 
sammen 

Alt var tanker og begjær! 



Altså …

Tanker betyr like mye som handlinger 

Og kan bli til trollunger som du møter 
igjen rundt neste sving  



Behavioristloven 

Hvordan kan jeg vite hva jeg vil før jeg 
ser hva jeg gjør? 

Hvordan jeg vite hva jeg mener før jeg 
hører hva jeg sier? 



Påstand !!

Mange leger har problemer med å
forholde seg til virkeligheten 

Og medisinstudiet gjør lite for å
realitetsorientere oss 



Realiteter 

Møtet med sykdom og lidelse kan være 
et sjokk 
Møte med pasienter som er ulike oss 
selv kan være svært vanskelig!
Vi mangler strategier for å takle det, 
utenom denne:

”Dette må du klare!”



Realiteter 2

Leger har problemer med å takle egen 
sykdom 

Vi går på jobb med tilstander vi ville sykmeldt 
andre for  

Hvis vi blir syke, behandler vi oss ofte selv 

Eller får resept av en kollega på gangen 

Leger har overhyppighet av affektive lidelser 
og selvmord 



”Jeg vet ikke noe latterligere enn en lege 
som dør av noe annet enn 
alderdomssvakhet”

(Voltaire) 



Tror vi på Voltaire? 
Ja!

Vi føler skam ved å være syke 

… spesielt hvis det er en psykisk sykdom 

Vi kvier oss for å gå til lege

To av tre leger med psykiske problemer har 
behandlet seg selv med psykofarmaka

Når vi først går til lege er vi veldig syke 



Realitetsorientering?
�Hvorfor tror vi sykdom ikke rammer 
oss? 

�Hvorfor skulle vi være fritatt? 
�Er det for truende å godta realitetene? 

�Hvis vi synes det er skammelig å bli 
syk, hva formidler vi da til pasientene?



Strategier for overlevelse 

Når man føler seg truet

… forsvarer man seg! 



Strategier

Intet problem er så stort og 
vanskelig at man ikke kan løpe 

fra det 



Forsvarsmekanismer
Fire nivåer: psykotisk, umodent, nevrotisk og 
modent
Fornektelse 
Forvrengning
Hypokondri 

Projisering (paranoia light)
Ubevisst fornekting (repression)
Dissosiering 



Forsvarsmekanismer 2
Distansering 
Tingliggjøring 

Intellektualisering 
Humor  
Bevisst undertrykkelse 
(suppression)



Forsvarsmekanisme? 

Den gangen jeg gjorde en feil var det 
ikke min skyld 

(Fornekting?)
(Humor?) 



Forsvarsmekanismer 
�Er helt nødvendige! 
�Men man bør være klar over hvilket 
nivå man opererer på

�… klare å analysere reaksjonene sine
�Og konvertere til mer modent nivå hvis 
nødvendig 

�Hvor lærer vi det?  



Jeg er ikke redd for å dø

Jeg ønsker bare ikke å være til stede når 
det skjer 

(Woody Allen)



Rollefleksibilitet 
Å kunne gå ut og inn av roller etter 
situasjonen 
� Lege/pasient 
�Hjelper/hjelpetrengende 
� Sterk/svak 
� Jobbperson/hjemmeperson  

Uten at det blir truende 



Strategier: Rollemodeller 
Eldre leger som vi beundrer og ønsker å
ligne 
Og modellerer oss etter 
Med talemåter, fakter, problemløsning

(Evt. leger vi IKKE ønsker å ligne) 



Rollemodeller 2
Modellæring har antagelig mye mer å si 
for holdningene enn den organiserte 
undervisningen har
Og kan være svært fruktbart

Mye av kunnskapen vi får på denne 
måten er taus (holdninger!)



Men hvis rollemodellene sier:
”Det ligger nok over kravebenet”
”Det spørs om smertene er reelle”
”Du vet … disse utlendingene”
”Dette er nok noe psykisk”
”Folk er dumme!”
Kanskje sagt i spøk, men formidler en 
HOLDNING 



Til saken!! 



Hva driver leger egentlig med? 
Vi møter andre, i samtale, 
undersøkelse, behandling 
Formidler gode og vonde beskjeder 
Gir råd og veiledning 

Ofte skjer møtet når den andre er i en 
sårbar situasjon



Møtet med den andre 



En lege er oftest 
Vestkantvakker 
Vellykket 
Velmenende 

… og skal hjelpe folk som er stygge, 
svake, syke og fattige 

Ofte med plager legen ikke forstår



En lege 



En lege 



Rollemodeller? 



Pasient



Pasient



Pasient



Fordommer? 



Fordommer? 



To verdener møtes 



Hva ser HUN? 

Hva ser HAN? 



Hva ser pasientene når de 
treffer OSS? 

Tror de på oss? Stoler de på oss? 

Forstår VI hvor stor avgrunnen kan være? 

Hvem har ansvaret for å bygge bro? 



Her kommer etikken!! 
Hvordan gjør vi avgrunnen mindre?
Hva gjør vi med fordommene våre? Er 
vi klar over dem? 
Klarer vi å møte alle med respekt? 

… tror vi virkelig den andre ikke merker 
hva vi tenker? 



Hvorfor er leger så
ufordragelige? 

Fordi vi er autoritære? (en holdning!) 

Autoriteter uten trygg grunn under 
føttene? 

Paranoid beredskap?



Groucho Marx 

Jeg glemmer aldri et ansikt 

Men i ditt tilfelle vil jeg gjøre et unntak 



Hva gjør vi med de 
”vanskelige” pasientene? 

Som har symptomer vi ikke forstår 
Som ikke passer med læreboka 
Som ikke er mottagelige for gode råd 
Som krever for mye 
Som er sinte på oss



Hvem har ansvaret for å takle 
vanskelighetene? 

A: Personen som er syk, plaget, redd, 
føler seg liten? 

Eller 
B: Personen med universitetsutdannelse, 
kunnskap om sykdom, kommunikasjon 
og psykologiske mekanismer?



Ny påstand 
Vi har et fattig begrepsapparat om uklare 
tilstander 

Vi vet ikke forskjellen på psykosomatikk, 
hypokondri og simulering 

Vi evner i liten grad å se våre egne 
forsvarsmekanismer

Vi projiserer egen hjelpeløshet: pasienten
er vanskelig



Jeg deler heller ikke min optimisme 

(Johan Galtung) 



Vegringen 
Vi er interessert i å løse medisinske 
gåter 
Men ikke psykologiske og 
mellommenneskelige gåter 
Vi er heller ikke interessert i å løse våre 
egne gåter 
(eller vi tør ikke?)



Her kommer trollungene!



Trollungene heter
Forakt 

Nedlatenhet 
Arroganse 

Det merker pasientene 
Da oppstår krenkelsen



Flere trollunger 

En av trollungene heter Selvforakt 
Vi avskyr egen svakhet og dødelighet 
Vi tviholder på rollen, og trekker den 
med oss til andre deler av livet 
Fallhøyden er stor 



Rolleproblemer? 
30% av turnusleger har depressive symptomer 
Etter fire år har 17% behov for hjelp for 
psykiske problemer (men søker ikke lege)

Ni år etter endt studium er leger tre ganger mer 
utilfredse enn jevngamle med tilsvarende høy 
utdanning

Mannlige leger har dobbelt så høy 
selvmordsrate som normalbefolkningen,

Kvinner 3-6 ganger høyere 



Er det å underkaste seg behandling en 
skjebne verre enn døden? 



Påstand 
Dårlig innsikt i egne og andres 
psykologiske mekanismer gir oss 
problemer med pasienter 
… og med oss selv 

Hva skal vi gjøre med det? 



Jeg mener IKKE 
At vi bare skal sitte og FØLE 
… dulle og dalle 

Oppgaven vår er å diagnostisere og 
behandle sykdom
Men vi kan ikke løse oppgaven hvis vi 
ikke forstår hva som foregår



Murphys siste lov 

Hvis noe som skulle gått galt ikke går 
galt, ville det i det lange løp vært best 
om det hadde gått galt. 



Takk for oppmerksomheten!


