Medisin og hjernevask
Kan utdanning svekke tenkeevnen?

Edvin Schei, 2005

Sårbarhet
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske
at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin
hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående
stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller
som man vækker, en lede man uddyber eller
hæver. Men det kan også være forfærdende
meget, så det simpelthen står til den enkelte, om
den andens liv lykkes eller ej”.
Knud Løgstrup, Den etiske fordring, 1956

Sårbarhet
SEPTEMBER 2005:
Avgangskullet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, forteller om livet
som student på Haukeland Universitetssykehus:
”Jeg syns studiet har vært kjempespennende og artig og utrolig mye gøy, men det har
også vært ting som har vært vanskelig, som å gå på poliklinikk og på en måte kjempe
seg igjennom avvisende sykepleiere og eventuelt ende opp med en lege som i hvert
fall ikke vil ha deg der, og sitte i en krok og ikke komme til samtidig som du føler at her
burde du ha fått hjelp. Det får deg til å lure på en masse ting. Du blir bare fullstendig
oversett. Jeg lærte fort hvordan du skulle liksom holde tak i legen, og du følger legen
uansett hvor han går, og skal han på do da går du på do med han.
Følelsen av at du er veldig i veien og til bry, og at han gjerne vil bli kvitt deg samtidig
som du, du må på en måte pushe på fordi at her er det veldig mye faglig å hente.
Men for all del det er ikke bare sånn, det er mye veldig bra også. Men det syns jeg
ofte da på en måte, ja, du blir utrolig sett ned på som student, som en plage. Og
kanskje spesielt etter at man har begynt å jobbe at man har følt at man har behersket
ting, så kommer man tilbake for bare stå der og se på…”

Tenkning
– hva er det?

Tenkning (rasjonalitet)








Logikk
Hukommelse
Nøyaktighet
Følsomhet
Innlevelse
Fantasi
Skjønnhetssans?









Mot?
Humor?
Lekenhet?
Rettferdighetssans?
Omsorgsevne?
Vilje?
Selvinnsikt?

Dømmekraft?

Tenkning og tilhørighet
 Tenkning kan bare læres gjennom samvær
med mennesker. Forstand forutsetter
tilhørighet og språk.
 Tilknytning til andre er basis for selvstendighet.
 Udekkede behov for anerkjennelse, omsorg og
kjærlighet gjør oss sårbare for gruppepress,
hierarkier, sosial sammenlikning, skam,
prestisje, makt, smiger.
 Vi søker trygghet og aksept ved å være ”flinke,”
”greie” og konforme.

”Jeg” er kultur
”Kultur er noe annet enn et tynt ytre ferniss av
handlingsmønstre og rekvisita. Den kulturelle pregingen
går dypere, den synker inn i bevisstheten og blir til noe
naturlig og uproblematisk.
Mye av det vi i dag opplever som privat og personlig, er
snarere reaksjoner på krav samfunnet stiller til oss, enn
individuelle drømmer, lengsel og uro. En slik innsikt er
nødvendig hvis vi vil ha klarhet i hvem vi selv er og
hvordan vi inngår i en større samfunnsmessig
sammenheng.”
Frykman & Løfgren,
Det kultiverte mennesket. 1994

Overgangsriter: Å bli
forvandlet av praksis
Kan sosialantropologene si oss noe?
Hos kagurufolket i Tanzania blir de 10-12 år gamle guttene ført langt bort fra
landsbyen og samlet i en lysning i skogen. Kvinner, fremmede og ikke-omskårne
holdes unna. Voksne menn gjør det klart for guttene at omskjæring er farlig, iblant
dødelig, av fysiske og åndelige årsaker. Guttene blir deretter avkledd og barbert over
hele kroppen, symbolsk renset for tidligere kjennetegn. Så fjernes forhuden med en
skarp kniv. Det er skammelig å vise tegn til lidelse mens dette skjer.
Etter omskjæringen og atskillelsen fra det tidligere livet lever guttene i karantene
utenfor landsbyen mens såret gror. De er fortsatt uferdige personer og blir av
mennene sammenlignet med nyklekkede fugleunger. I denne tiden undervises de i
kaguruenes livsvisdom og skikker. Voksne menn sitter sammen med dem rundt
leirbålet og forteller gjennom gåter og sanger hvordan man tar imot gjester, hvorfor
man bør passe seg for kvinner, hva som er korrekt seksuell oppførsel osv. Guttene
utsettes samtidig for prøvelser. De voksne kan gå ut i bushen og late som de er ville
dyr, skremme guttene med historier om at de kan dø av omskjæringen, osv. Denne
mellomfasen avsluttes med en stor fest i landsbyen, hvor de innviede smøres inn med
olje, får nye navn og stor heder og ære. Denne tilbakevendingen utgjør tredje fase av
overgangsriten. Guttene reintegreres i samfunnet som nye personer, med nye
rettigheter og plikter. Heretter blir de betraktet og behandlet som fullverdige voksne
menn.

Overgangsriter: Å bli
forvandlet av praksis
 Felles for overgangsriter:
1. Atskillelse (fra den vante tilværelsen)
2. Liminalfase (terskel, grensetilstand)
3. Reintegrasjon (tilbakevending som ny)

 Kaguru-guttene i Tanzania
 Medisinstudentene i Bergen?

Legeutdanningen som overgangsrite
Fase 1: Atskillelse
”Ethvert individ – uansett alder – vil, når det
befinner seg i en usikker situasjon, vende
seg mot en betydningsfull annen person for
å få et emosjonelt signal som fjerner
usikkerheten og derved gjør individet i
stand til å regulere sin atferd i situasjonen”
Bjørn Killingmo, Tidsskr Nor Lægeforen 1999

Legeutdanningen som overgangsrite
Fase 2: Seks års liminalitet
 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.

”Den medisinske kultur” –
finnes den?
 ”Learning medicine is not simply the
incorporation of new cognitive knowledge, or
even learning new approaches to problemsolving and new skills. It is a process of coming
to inhabit a new world…. The world of
medicine gets built up as a distinctive world of
experience, a world filled with objects that
simply are not a part of our everyday world.
Learning medicine requires an entry into a
distinctive reality system.”
Byron Good, Harvard Medical School, 1994

Kan studenter vurdere
undervisningen?
 Studenter vet ikke hva legeyrket krever
 Sammenhengene mellom undervisning, læring og
senere kompetanse er uoversiktelige
 Det er ingen faglig enighet om hvordan man best
utdanner leger
 Fagets sosiale status og gode hensikt tilsier at det i alt
vesentlig er hevet over kritikk
 Man lærer av ”det skjulte pensum,” ved å modellere eg
etter fagkulturen - væremåter, relasjoner, språk
(”diskurs”). Man søker trygghet og allianser, unngår
kritikk og utstøting
 Tilvenning gjør at miljø, normer og forventninger blir
usynlige (fisk og vann)

Studenter er tillitsfulle,
sterke og intelligente
 De stoler på autoriteter, eksperter, leger
 De vet og er stolte av at vi har et av verdens beste
helsesystemer
 De forstår at man ikke kan gjøre alt perfekt
 De skjønner at lærere og annet helsepersonell har viktige ting
å gjøre
 De aksepterer at studenter ikke er nyttige, og derfor ikke kan
ha førsteprioritet
 De er sterke og trenger ikke ”silkehansker”
 De har motivasjon og krefter til å strekke seg langt
 Når noe oppleves vanskelig er de åpne for at de selv kan ha
vurdert feil, eller være inkompetente
 Resultatet av alle disse vidunderlige egenskapene kan bli:
kritikkløs aksept av hvilken som helst undervisningskultur, så
sant den er godt ment

Underviserne
 Har minimal opplæring i å undervise
 Er ansatt fordi de er dyktige forskere. Flinke klinikere
eller undervisere uten doktorgrad kan ikke få fast
stilling
 Gjør karriere gjennom god forskning, ikke god
undervisning
 Har vanligvis liten kompetanse innen sosialpsykologi,
antropologi, vitenskapsteori, etikk, filosofi, pedagogikk,
historie (”menneskefagene”)
 Har vanligvis selv gått gjennom legestudiet og lært å ta
den medisinske kultur for gitt, som både uproblematisk
og nødvendig

Problemer som skyldes
mangel på faglig refleksjon i
legers utdanning:
 Humanistisk underskudd som rammer dannelse,
kommunikasjon og refleksjon
 Overvekt av naturvitenskapelig kunnskap og tenkning, som i
seg selv er korrekt, nyttig og absolutt uunnværlig - men:
 Naturvitenskapens idealer for tenkning overføres fra lab til
livsverden: Objektivitet, målbarhet, teknikk, effektivitet
 Medisinen blir teknologi, legen teknokrat, pasienten kasus
 Resultat: Legers, studenters og pasienters erfaringer og
følelser (usikkerhet, isolasjon, smerte, fortvilelse, angst osv.)
kan synes faglig irrelevante
 Egen sårbarhet skjules, faglige fellesskap blir overfladiske
 Lidelse blir et ikke-medisinsk problem, og trøst en ikkemedisinsk kompetanse (sammen med andre ”myke” temaer
som aldri er pensum til noen medisinsk eksamen)

So what?
 Klager på dårlig kommunikasjon utgjør majoriteten av
klagesaker fra pasienter
 Leger (mis)forstår helseproblemer på en måte som passer
med den kompetansen man har. Har man en hammer ser
alt ut som spiker
 ”Heartsink patients”
 Emosjonell og relasjonell lidelse blir oversett, fordi man
konsentrerer seg om de kroppslige symptomene som
skapes av slik lidelse
 Legekulturen bidrar til mekanisk forståelse av helse og
sykdom i befolkningen (”fiks kroppen min, doktor”)
 Nye generasjoner av legestudenter utsettes for samme
behandling som forgjengerne

So what (2)?
 Studenter starter utdannelsen med idealisme og ønske om å hjelpe
andre. Mange mister i løpet av studiet noe av sin empati,
humanitarisme og entusiasme (referanser i Medical Education nr 38,
2004).
 Tap av empati er blitt forklart med at studenter behandles lite empatisk
(”traumatisk de-idealisering,” Kay, JAMA 1990)
 Mangel på rollemodeller og lite veiledning under utprøving av
legerollen kan føre til utrygghet, fremmedgjøring og kynisme
 Eksamenspress og bekymring for egen fremtid kan medføre
selvopptatthet og målrettet økonomisering med tid, oppmerksomhet
og innsats. Mål: å komme gjennom studiet
 Både medisinstudenter og leger har overhyppighet av psykiske
problemer, inkl. rusing og suicid
 En av fire turnuskandidater angrer på yrkesvalget

Lidelse, flyktighet,
manglende veiledning
Endelig levende pasienter! Likevel sitter jeg med en fornemmelse av at jeg egentlig aldri få
får møtt
dem; de drukner i hektisk travelhet. 8 - 9: Visitt. Ti pasienter på
på en halvtime. Alt fra avrevet hå
hånd til for
liten tiss. 9 - 11: To operasjoner. Hypospadi og kjø
kjønnsoperasjon hos en pasient med androgenitalt
syndrom. 1315 - 1445: Klinikk. Presentasjon av pasient som har må
måttet amputere tre fingre på
på høyre
hånd etter arbeidsulykke. Har mistet gripeevnen og må
må omskoleres. 1515 - 1615: Ettermiddagsvisitt
på nevrokirurgisk avdeling. Kvinne med ondartet hjernesvulst, har maksimalt to år igjen. Vet det ennå
ennå
ikke selv. Mor til fem. Neste mø
møte: Mann i koma. Vil aldri vå
våkne igjen, men responderer på
på smerte.
“Zappingen”
Zappingen” mellom menneskeskjebner læ
lærer oss at pasientene er objekter for det kliniske blikk,
deres rolle er bare å være eksempler på
på visse sykdomstilstander. Vi glemmer de fleste i lø
løpet av
noen dager. Er det galt? Skal jeg veves inn i hver fysiske og psykiske
ykiske
tragedie
jeg
blir
vitne
til,
ps
kanskje på
på tvers av bå
både mine og den selvstendige pasients ønsker?
Vi forfekter ikke et romantisk ideal om å skulle lide med alle vå
våre pasienter, slik at vi
“setter oss i deres sted”
sted”. Men vi vil forstå
forstå hva som skjer med oss. Som studenter registrerer vi at vå
vår
evne til innlevelse og medlidenhet overhodet ikke strekker til overfor
overfor det enorme antall skjebner som
flimrer forbi oss på
på altfor kort tid (18). Vi, som begynte på
på studiet fordi vi ville bidra til å redusere
menneskelig lidelse, kjenner matthet og likegyldighet overfor disse
disse syke menneskenes personlige
erfaringer. Vi tror denne nummenheten paradoksalt nok skyldes at vi ikke kan være egentlig
likegyldige, og at vi derfor, nå
når menneskemø
menneskemøtene truer med å overvelde alt vi kan fordø
fordøye, trekker
oss så
så langt unna som mulig, for ikke å gå i stykker.
Johansson KA, Ohldieck C, Aase M, Schei E. Skjebnezapping - medisinsk grunnopplæ
grunnopplæring,
legestudenters dannelse og den etiske fordring. Tidsskr Nor Lægeforen 2001;121:1618 - 21.

Samtalegrupper for 3.
årsstudenter i Bergen






1 lege, 6-8 studenter
12 møter a 2 timer
Prøveordning vellykket
Etterspurt av studentene
NEDLAGT i 2005 pga manglende kr.
165.000 (av totalt 220 millioner til lønn på
med. fak.)

Hva er god tenkning i
medisinen?
Prøve å
 forstå helse som samspill av kropp og kultur
 forstå hva sykdom og angst for sykdom gjør med folk
 forstå hva hjelp er
 forstå hvem man selv er
 forstå hvordan naturvitenskap og teknologi kan brukes
godt
 forstå hvordan man tar vare på sin egen utvikling som
lærende menneske
 bruke egen dømmekraft
 lytte til andre
 tilgi seg selv når man ikke lykkes
 prøve igjen

Medisinen må forankres i både
naturvitenskap og humaniora:

1. Mennesker er ikke atskilte atomer i verden, de inngår
i sammenhenger, og det er sammenhengene som gir
betydning til et liv, en sykdom, en død. Natur,
kjærlighet, religion, musikk, filosofi ………….
2. Generelle naturlover og teoretiske prinsipper er
essensielle, men kan allikevel ikke si det vesentlige
om et sykt menneske. Man må alltid spørre, lytte og
lære mer for å forstå
3. Teknologi og vitenskap er ikke faget, men viktige
hjelpemidler. Avgjørende for god medisin er legens
virkelighetsforståelse, karakteregenskaper og
kreativitet

Fremtidens legerolle
Enhver læge som ikke kan gjøre mirakler
er en kvaksalver.
Enhver læge som ikke tillige er sjælesørger
- er en kvaksalver
Arne Garborg, Trætte Mænd, 1891

Beskyttelse mot
hjernevask?
"En forsiktig, utprøvende og krevende holdning
er nødvendig. Hvert eneste øyeblikk, skritt for
skritt, må man konfrontere det man tenker og
sier med det man gjør, med det man er..."
Michel Foucault
”Våg å bruke din forstand!”
Immanuel Kant

