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Den här kursen arrangeras i utgångsläget för medlemmarna i SFAM:s 

kompetensvärderingsråd och för värderare/examinatorer, men i mån av utrymme vänder den 

sig också till andra kollegor som är intresserade av att utveckla sin allmänmedicinska 

relationskompetens.  
 
 
En relationscentrerad kurs  

 

Autentiska samtal 

Läkar-patientsamtalet är i grunden ett samtal som andra mellan en berättare med ett problem 

och en lyssnare, men dessutom ett samtal med en helt speciell rollfördelning. 

Patientcentreringen hjälper läkaren att undersöka patientens känslor, tankar och önskningar 

och med det att få medicinen och den enskilda patienten att i förhandling och beslut mötas på 

konstruktiva sätt. Men läkare behöver också utveckla en relationsskapande samtalsförmåga 

som samtidigt bär läkarrollen, bjuder in patienten att berätta och skärper uppmärksamhet och 

inlevelse. Till det krävs utbildningar som ger insikter om hur samtal om verkliga problem 

generellt tar form och hur de kan fördjupas och involvera både berättare och lyssnare, 

vägledda av lyssnarens ansvar och intresse. När det problem som dryftas är både upplevt och 

angeläget, utvecklar samtalet en autentisk relation som är utmanande och lärorik för båda 

parter. I en sådan samtalsövning finns oundvikligen inslag av anspänning och 

prestationsbehov, men berättare och lyssnare är ändå framför allt sig själva i viljan att bli 

förstådd respektive att förstå.  

 

Samtalets förlopp 

Ett samtal löper i en följd av repliker, som alla utom den första är både yttranden och svar. 

Repliken förhåller sig alltid till något som sagts i en föregående replik men lägger också till 

något som bestämmer vart samtalet i nästa replik tar vägen. I sin gensvarsmodell urskiljer 

Kagan-Wretmark (1979) fyra dimensioner av gensvar; lyssnande/icke lyssnande, 

explorativa/slutna, affektiva/kognitiva och öppet ärliga/överslätande. Med känsla för vad olika 

typer av gensvar, och därtill pauser, betyder för samtalets tråd och djup kan lyssnaren leda in 

både berättaren och sig själv i ett samtal som drivs vidare av det i situationen väsentliga men 

inom de gränser som lyssnarens ansvar och utbildningssituationen sätter.  

 

Självkännedom 

Med uppmärksamhet på gensvaren kan lyssnaren också bli uppmärksam på sin egen roll i 

samtalet och för följderna av egna förhållningssätt och ordval. Egna drivkrafter kan också 

framstå tydligare. Självkännedomen är en förutsättning för att bli varse vad som händer redan 

medan det händer, och för att kunna växla mellan spontanitet och den reflekterande distans 

som gör det möjligt att ta ansvar för relationen. Samtalsförmåga och självkännedom hänger på 

detta sätt påtagligt ihop.  

 

 



Kursmål 

- Ge insikter om hur läkarens gensvar på det patienten säger kan göra samtalet ömsesidigt och 

levande och därmed väsentligt i förhållande till det som är patientens problem 

- Belysa hur självkännedomen kan hjälpa läkaren att förena ansvar med spontanitet i samtalet 

- Stimulera till reflektion om kursdeltagarnas drivkrafter i yrkesvalet och i mötet med 

patienten  

- Stimulera till reflektion om hur kurserfarenheterna kan hjälpa värderare/examinatorer att 

urskilja och beskriva konsultationens förlopp, hur berättaren respektive lyssnaren påverkar det 

som sker, och i förlängningen, om kurserfarenheterna kan bidra till förmågan att bedöma en 

kollegas relationskompetens.  

 

Innehåll och former 

Samtalsövningar 

Arbetet kommer till stor del att bedrivas i fasta grupper med en gruppledare. Störst utrymmer 

har samtalsövningarna. 

 
 Inför kursen ber vi dig därför datt tänka ut ett problem som du personligen upplever eller upplevt i 
rollen som allmänläkare eller värderare/examinator och som kan vara givande för dig att 
formulera; både vad det betyder och hur du skulle kunna förhålla dig till det i framtiden.  
 
I samtalsövningarna kommer du att berätta om ditt problem för en annan kursdeltagare i 
närvaro av gruppen. Det kan vara ett tillfälligt problem som var viktigt när det pågick, eller ett 
som återkommer. Det kan vara något som du har upplevt i mötet med patienter, eller något som 
finns i samarbetet med kollegor eller annan personal. Problemet bör vara något som berör dig 
och som du därför vill ventilera men också känner möjligt att berätta om inför en grupp kollegor.  
Samtalet filmas och samtalsförloppet studeras med hjälp av Kagan-Wretmarks 

gensvarsmodell. Alla kursdeltagare prövar på båda rollerna. Allt som blir sagt stannar inom 

gruppen. Gensvarsmodellen, som inte är en manual utan en hjälp att höja uppmärksamheten 

på det som sker i samtalet, kommer att introduceras och demonstreras i plenum innan 

samtalsövningarna tar vid.  

 

Temadiskussioner 

I gruppdiskussioner följda av korta pass i plenum introduceras teman som är centrala i 

allmänläkarens arbete och yrkesroll; de moraliska utgångspunkterna och drivkrafterna, 

yrkeskunnandet samt känslorna, makten och besluten i konsultationen.  

I just denna kurs, som har värderingen av relationskompetensen i blickpunkten kommer vi att 

i kursens sista del att diskutera om och hur erfarenheterna från kursen kan bidra till förmågan 

att bedöma relationskompetensen i medsittning och videokonsultationer.  

 

Kursledning 

Carl Edvard Rudebeck, pensionerad professor i allmänmedicin, Västervik 

Helena Bäckström, specialist i allmänmedicin, Västervik 

 

 

Praktisk information 

Kurslokal Stjärnholms slott, Oxelösund med start 1000 och avslut 1600. Det går att komma 

dagen innan mot särskild avgift. 

Boende/mat: 5200 kr +moms 

Kursavgift 9100 kr +moms. 

Sista anmälningsdag för garanterad plats: 20/8. Avbokning efter 20/9 leder till full avgift. 

Anmälan till polarull.svartholm@telia.com med angivande av ev födoämnesallergi.  
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