
Så kallade ”Karriärträffar” för nya eller blivande läkare 
verkar just nu vara i fokus. Ledarskap, karriär, merite-
ring och kliniska färdigheter lyfts fram. Träffarna har 

säkerligen sitt värde – inte minst för att fördela läkarkåren på 
bättre sätt och på sikt minska slutenvårdens dominans. Paral-
lellt med denna utveckling finns en annan som snarast går till-
baks till läkarutbildningen och karriären för hundra år sedan. 
Denna i form av medicinsk humaniora. Tidskriften Svensk et-
nologisk tidskrift, ägnade ett temanummer 2015 åt medicinsk 
humaniora – en arena för utmaningar och experiment.

Begreppet medicinsk humaniora var dock inget som myn-
tades av tidskriften utan har uppmärksammats i böcker, artik-
lar och även i vetenskapliga sammanhang långt tidigare. Detta 
ibland under olika benämningar som till exempel humanis-
tisk hälsoforskning, humanistisk medicin, kultur och hälsa, 
humaniora och medicin m.fl. begrepp. Ett annat närliggande 
område är något som betecknats som emotional intelligence 
[Salovey, Mayer 1990].

Något som av naturliga skäl debatterats är var ämnesområ-
det egentligen hör hemma. Att försöka utöka det redan digra 
utbildningsprogrammet för blivande läkare har säkerligen inte 
mötts med någon större entusiasm. Olika former för tvärve-
tenskapliga forum och nätverk förefaller hittills vara den väg 
som öppnats för ämnesområdet.

Som tidigare påpekats är det egentligen inte något helt 
nytt. Det finns en rad intressanta berättelser om tidigare läkar-
karriä rer, till exempel Axel Munthe, som berättar om hur man 
innan de mer formella medicinska studierna började hade nå-
got eller några år under vilka man studerade filosofi, teologi 
och historia m.fl. ämnen. Det förefaller ha varit en i det när-
maste självklar studiegång att man först inhämtade kunskaper 
för att bygga en bas inom humaniora för att sedan inrikta sig 
på de biomedicinska kunskaperna. Efterhand har dock de sist-
nämnda blivit så omfattande att allt, som möjligen uppfattats 
som perifert, skalats bort. Den intressanta frågan är vilka kon-
sekvenser denna utveckling medfört över tid. Riskerar vi att 
utveckla professionella biomedicinska ingenjörer med fokus 
på att hantera mätbara problem? Möjligen, om man får tro 
en artikel i Medical Education som beskrev att man noterat 
att läkarstuderande verkar bli alltmer cyniska i takt med att 
den medicinska utbildningen pågår [Hojat m.fl. 2004]. Något 
som enligt författarna riskerar medföra en minskad empati. 
Det man fann var att empatin föreföll minska och cynismen 
öka men utvecklingen var inte helt enkel att tolka och mer 
studier behövs för att klarlägga etiologin till denna utveckling.

Om möjligt ännu viktigare är att finna vägar för att föränd-
ra den negativa utvecklingen.

Det verkar trots allt som om tidigare tankegångar om att 
humaniora som viktigt inslag i läkares utbildning och vidare 
utveckling har betydelse. I en nyligen publicerad amerikansk 
studie, baserad på webb-enkäter till medicinstuderande, vi-
sades på att konst, skönlitteratur, musik och teater kan göra 
läkare mer empatiska [Magniore m.fl. 2017]. Medicinstude-
rande som ägnade sig åt dessa aktiviteter utvecklade positiva 
egenskaper som att bli mer empatiska, tålmodigare och större 
förmåga att ”läsa av” både sina egna och patienternas känslor. 
De verkar dessutom drabbas av utbrändhet i lägre omfattning 
än övriga medicinstuderande.

En låg svarsfrekvens (knappt 25 procent av studiepopula-
tionen svarade på enkäten) gör att man knappast kan dra någ-
ra mer långtgående slutsatser av resultaten. Kanske i huvud-
sak konstatera att det verkar finnas ett tydligt behov av andra 
inslag i läkares grundutbildning, och inte minst i den vidare 
utvecklingen, än enbart medicinska faktakunskaper. En bra 
läkare utmärks av en hög medicinsk faktakunskap förvaltat 
och omsatt i en personlighet med varmt hjärta och empati för 
sina patienter. Det finns inga enkla vägar för att lyckas med 
denna utveckling men det är knappast omöjligt.
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