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Sammendrag: 
Empathy is regarded as a cornerstone in the patient-physician relationship. Regardless, 

research show that this ability to show empathy decline as our future doctors make their way 

through medical school. Factors that are of importance for this decline are less studied. This 

in-depth study is focused on identifying factors that medical students think is affecting their 

ability to show empathy. The analysis is based on qualitative semi-structured interviews 

completed by Knut Ørnes Brodahl and Hanne Lise Eikeland, as part of their medical 

education and medical research project in 2011. The goal of this study is not to make distinct 

conclusions, but to describe a trend and give focus to a subject that is important and not well 

studied. We identified 4 main categories and several subcategories that during the analysis got 

distributed as possible inhibitors or promoters in a final matrix. The results showed that many 

of the students agreed that long experience with patients, sufficient medico-scientific 

knowledge, time and “everyday language” was important promoters, as well as ingredients of 

good empathic role models. They also agreed that the standardized recording of patient 

history, short consultations, and “small-group” teaching during medical school didn’t make 

room to practice and develop the empathic relations. These findings are interesting because it 

gives the medical education system a major role in how we hypothetically can avoid an 

empathy decline in our future doctors. Maybe we can promote empathy by fostering a proper 

balance between the focus that we give the humanistic and scientific aspects of the medical 

field.  
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INNLEDNING:  

I de etiske retningslinjene for leger står det i §1 «Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen 

skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den» (17). Før moderne medisin 

var tillit og evne til å vise empati og omsorg et av legens viktigste verktøy. Medisinen som 

fagfelt bærer preg av endringene som ses i resten av samfunnet. Vitenskap og teknologi har 

fått et større innpass og verdien av den medmenneskelige relasjonen kommer i skyggen av 

nye utredningsverktøy, nye medisiner og et legesamfunn preget av høy konkurranse og 

effektivitet. Pasientene står i midten og ønsker seg en lege som tar seg tid til å se de, og høre 

historien deres. En lege som ikke bare ser en diagnose og leter etter raske løsninger på 

kanskje store subjektive problemstillinger. Etterspør pasienten den «gammeldagse legen»? 

Dersom vi tar en rask titt på antall klagesaker hos Pasientombudene og de ulike 

klageorganene ved helseforetakene, viser det seg at en stor del av klagene baserer seg på 

pasienter som ikke føler seg møtt av legen, uempatiske leger (49). Hvorfor er det slik? 

Utdanner vi fremtidens leger inn i et fagfelt preget av distanse, arroganse og manglende 

empati? Empati som grunnleggende verdi og som et tillitsvekkende verktøy innenfor moderne 

medisin har vist å være gunstig for både tjenestemottaker og yter (2,3,8,21). Forskning har 

vist at en lege-pasient relasjon som bygger på empati har mange gunstig effekter, blant annet 

ser man redusert utbrenthet blant legene, redusert antall reinnleggelser, økt compliance i 

behandlingsløpene og økt tillit i forholdet mellom lege og pasient (2,3,8). Empati en 

nødvendighet for at legen skal kunne forstå pasientens diagnose, emosjonelle reaksjoner 

knyttet til sykdom, og nødvendig for å kunne diagnostisere og behandle pasientene på deres 

premisser (16, 48). Empati alene anses å ha en viktig terapeutisk verdi! (8). Tar vi alt dette i 

betraktning er det bekymringsverdig at mye tidligere forskning (også internasjonalt) viser til 

et fall i empati hos legestudenter (2,21,22).  

Hvorfor er det slik? Trenden innad i empati forskning i medisinstudiet de senere årene har 

vært nettopp dette. Hvorfor faller empati? Hvilke faktorer bidrar til å generere dette fallet, og 

kan vi identifiserer faktorer som ser ut til å fremme empati? Denne oppgaven har nettopp 

dette som problemstilling. Kan vi identifisere faktorer som fremmer og hemmer empati med 

utgangspunkt i 11 semistrukturerte kvalitative intervju av medisinstudenter på 6 semester. 

Datamaterialet ble samlet inn av Hanne Lise Eikland og Knut Ørnes som ledd i deres 

utdanning og forskerlinjestudie. I utgangspunktet lagde de tidlig en plan for sin kvalitative 

analyse, der de mente at dataene skulle kunne besvare 3 forskningsspørsmål: 

«medisinstudentenes oppfatninger av legerollen som kan hemme og fremme 
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empatiutviklingen til studentene», «studentenes oppfatning av hemmere og fremmere for 

empati mer generelt» og «studentenes definisjoner av empati». Det ble kun gjort analyse og 

publisert en artikkel som besvarte det første spørsmålet knyttet til legerollen og empati (2). I 

tilknytning til denne fordypningsoppgaven ble det gjort en ny analyse med bakgrunn i 

forskningsspørsmål nr 2: «studentenes oppfatning av hemmere og fremmere av empati mer 

generelt».  Målet var at en ny runde med analyse utført med nye øyne, annen 

kunnskapsbakgrunn og med et annet formål kan kanskje åpne opp for identifisering av nye 

tilstandsbilder som tidligere ikke ble vektlagt, og som kan skape et utgangspunkt for videre 

forskning innenfor et aktuelt og spennende tema.   

Denne oppgaven består av 4 deler, del 1 med en innledning som presenterer problemstilling, 

opprinnelsen til empati som begrep, og betydningen av empati i medisin utdanningen sammen 

med problematikken knyttet til definisjonen av empati. Det presenteres til slutt en oversikt 

over sentral forskning på empati feltet. Del 2 er et metodekapittel som tar for seg 

analysearbeidet og funn presentert i en matrise. Del 3 er en fremstilling av resultater med 

bakgrunn i matrisen. Del 4 inkluderer en diskusjon av resultater sett i lys av tidligere 

forskning, metode og datagrunnlag.  

 

EMPATI: 
Empati (opprinnelig Einfühlung) er et begrep som ble tatt i bruk på slutten av 1800 tallet i 

første omgang i estetikken av filosofen Robert Vischer og senere i psykologien av Theodor 

Lipps (38). Det tyske begrepet Einfühlung oversettes til «innfølelse» og ble opprinnelig brukt 

til å beskrive en persons følelser som oppstod ved observasjon av eksterne objekter. Den 

tyske filosofen og fenomenologen Edmund Husserl var opptatt av empati/einfühlung som en 

særegen form for forståelse av andre menneskers erfaringer og følelsesverden. Han brukte 

begrepet Främderfahrung (fremmed erfaring/forståelse) for denne særegne form for 

intensjonalitet (39). Wilhelm Wundt var en psykolog, fysiolog og filosof som brukte begrepet 

Einfühlung for å beskrive følelser som oppstod i menneskelige relasjoner. Sigmund Freud tok 

steget videre og brukte begrepet til å beskrive konseptet med å sette seg selv i andre 

menneskers posisjon (34). 

Ordet empati slik vi kjenner det i dag er en oversatt engelsk neologisme. Det engelske ordet 

empathy går ut fra det greske ordet empatheia (medlidelse) og ble tatt i bruk første gang av 

psykologen Edward Bradner Titchener som en engelsk ekvivalent til det tyske begrepet 

Einfühlung (1). Empati som en evne til å gjenkjenne følelser og bekymringer hos andre 

personer er evner vi har lenge før vi utvikler et fullverdig språk. Vi kan tidlig kommunisere 
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nonverbale følelser og intensjoner gjennom ansiktsuttrykk og kroppspositurer. Grunnleggende 

emosjoner som følelse av avsky, tristhet, glede, frykt og sinne er fremdeles universelle og kan 

forstås på tross av landegrenser, kulturer og språk (1). I boken «Empathy in patient care» sier 

Hojat at for å forstå humane følelser og atferd må vi først forstå menneskets evolusjon. 

Evolusjonsteorien presentert av Charles Darwin baserer seg på «survival of the fittest» en 

teori som konkluderer med at den primitive atferd og emosjonene menneskerasen i dag har, er 

et resultat av de utfordringene som våre forfedre møtte i tidlige tider av menneskehetens 

historie (1). Evolusjonsbiologisk kan en argumentere for at empati forstått som identifisering 

med og forståelse av andres følelser har vært viktig for å danne relasjoner, fungere i grupper 

og utvikle språk og kommunikasjon også som redskaper til overlevelse. Tvillingstudier har 

dessuten bekreftet at en form for «primitiv» empati er tilstede allerede ved fødselen av (7). 

Hjernen er designet til å være oppmerksom på affektive trekk kommunisert av ulike 

ansiktsuttrykk. Dette ble bekreftet av Tronick et al ved bruk av «still face» prosedyren, der de 

viste at spedbarn reagerte og trakk seg tilbake når mor ikke viste noen form for emosjoner i 

ansiktet. Tronick så dette som et tegn på at spedbarn tidlig forholder seg til mor og mors 

emosjoner ved nettopp å fortolke ansiktsuttrykk (1, 23). 

 

ULIKE DEFINISJONER AV EMPATI: 

Begrepet empati kommer i mange forskjellig forkledninger og det hersker til dels stor 

uenighet rundt definisjonen av empati. En enhetlig og uttømmende definisjon av empati som 

begrep og fenomen finnes derfor ikke. Empati kan forstås som et overordnet begrep som 

omfavner alle aspekter ved å forstå andres opplevelser/erfaringer, inkludert følelser og tanker.  

Empati kan forstås som et profesjonelt anliggende som kan læres, oppøves og styrkes 

gjennom erfaring (7), som en evne til innlevelse i en annen persons situasjon (6), eller et 

medfødt personlighetstrekk som er tilstede fra fødselen av i en umoden form og som utvikles 

parallelt med kognitiv modning og sosiale erfaringer (8). En moderne oppfatning er å se på 

empati som bestående av to komponenter, en affektiv og en kognitiv komponent. Mange 

teoretikere vektlegger de kognitive og affektive delene av empati med ulik tyngde (10). Hojat 

beskriver empati i boken «Empathy in patient care» som et vagt konsept som noen ganger blir 

beskrevet som en kognitiv egenskap, noen ganger som en emosjonell tilstand og andre ganger 

som en kombinasjon av de begge. Han definerer klinisk empati som en kognitiv egenskap 

som forutsetter at kliniker danner seg en forståelse av pasientens bekymringer, perspektiver, 

opplevelser og innehar evnen til å kommunisere denne forståelsen tilbake. Martin Hoffman er 

en annen sentral teoretiker innenfor empatiforskning som i motsetning til Hojat vektlegger det 
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affektive reaksjonsmønsteret som et resultat av en interaksjon mellom kognitive og sensoriske 

komponenter. Hoffman definerer empati som:  « A feeling that is more appropriate for 

someone else´s condition than one’s own: one’s feeling may match the other’s, but not 

necessarily”. For Hoffman er empati en emosjon som vekkes i sosiale situasjoner der en 

fungerer som en observatør til en annens situasjon.  Følelsene mellom den som står i 

situasjonen og observatør bør ikke vær synkron, men det er derimot viktig å prøve å forstå de 

kognitive prosessene som ligger bak de affektive reaksjonsmønstrene. For Hoffman er empati 

noe som oppstår i samspillet mellom mennesker, og i interaksjonen mellom de affektive og 

kognitive komponentene; empati er i følge Hoffman «The spark of human concern for others, 

the glue that makes social life possible» (11). Nortvedt skriver i boken «Omtanke» (10) at 

empati er forståelse av andre menneskers erfaringsverden, en kunnskap som består av to 

komponenter, en affektiv identifisering med andres følelser som en intuitiv, umiddelbar og 

situasjonsbestemt evne berørthet med andre, og på den andre siden kognitiv empati; en 

kognitiv forståelse. Med kognitiv forståelse legger han videre vekt på at vi har en evne til å 

reflektere over hvordan andre mennesker har det, at vi har evne til å føle et ubehag når en er 

oppmerksom på en annen persons ubehag, og at empatisk forståelse gjør det mulig for oss å 

sette oss inn i andre personers faktiske situasjon, og denne forståelsen og refleksjonen vekker 

en altruistisk atferd, med ønske om å redusere en annen persons smerte og ubehag (10). Jodi 

Halpern definerer empati som evne til emosjonell rasjonalitet og nysgjerrighet rettet mot en 

annen persons problemer (3). Emosjonell rasjonalitet innebærer en evne til refleksjon over 

egne følelser og identifisere sammenhenger mellom egne følelser og pasientens opplevelse. 

Per nå er det ikke enighet om en enkelt definisjon av empati, men det er enighet om at empati 

er et begrep som i varierende grad inkluderer kognitive, affektive, tolknings og moralske 

aspekter og at det er gunstig i klinisk medisin å skille mellom kognisjon og emosjon, mellom 

forståelse og følelser og mellom empati og sympati (1). 

 

EMPATI AVGRENSET FRA SYMPATI: 
Sympati opprinnelig gresk fra sym (å være med) og pathos (lidelse, smerte), oversatt” å være 

med i lidelse, smerte”. Sympati defineres på forskjellig måter, og ofte som en motsats til 

empati. F.eks kan sympati defineres som medfølelse eller å føle det samme som noen, mens 

empati i større grad handler om å forstå en annens følelse mer objekt og nøytralt. Ofte vil 

kanskje definisjonen av sympati være påvirket av hvordan vi definerer empati? Sympati 

beskrives som en emosjonell sinnstilstand med et større emosjonelt aspekt der egne følelser 

forsterkes i møte i med andre mennesker. Sympati forstått slik kan dermed true klinisk 
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objektivitet og profesjonalitet (1). Empati og sympati avviker fra hverandre ved at de 

involverer ulik kognitiv informasjonsprosessering, der man i forståelsen av sympati 

vektlegger en affektiv komponent i større grad. Andre vil mene at sympati inneholder en 

motivasjonell komponent, og dreier seg om å svare på empati (39). Dvs, å handle til andres 

beste. Noen, f.eks Vetlesen vil mene at empati både omfatter en affektiv, kognitiv og en 

motivasjonell komponent, der empati også vil være en drivkraft i handlinger til andres beste. 

Sympati vil dermed innebefattes i en beskrivelse av empati ifølge Vetlesen (21).  

 

EMPATI I MEDISINUTDANNINGEN:  
Utdanning av empatiske leger har vært et mål for medisinutdanningen i en årrekke. Empatiske 

leger opplever å ha pasienter som er mindre engstelige, har bedre behandlings compliance, og 

økt livskvalitet. I tillegg er det vist at empati gjør jobben mer meningsfull for klinikerne, 

reduserer tilfeller av utbrenthet og øker effektiviteten i behandling og omsorg for pasienten 

(2,8). Heidenreich skriver i «tidsskriftet for Den norske legeforening» at den empatiske 

relasjonen mellom lege og pasient er toleddet. For at empati skal kunne utøves må legen i 

første omgang oppnå en forståelse av pasientens situasjon, deretter kan legen gi uttrykk for 

sin forståelse av pasientens situasjon. Dette krever egenskaper til refleksjon, og kognitiv 

bearbeiding av det emosjonelle budskapet som pasienten overleverer. Kliniker må også 

beherske empati som et språklig kommunikasjonsverktøy ved å gi uttrykk for sin forståelse 

tilbake til pasienten (5). I tillegg er affektiv empati viktig; at leger kan identifisere seg med 

pasientens situasjons og erfaring. En lege må bry seg om pasienten har smerter, kunne lese 

bekymringen i et ansikt, eller se pasientens engstelse i en konsultasjonssituasjon. På en måte 

er en slik grunnleggende empatisk forståelse med andre mennesker som vi i utgangspunktet 

ikke kjenner, kjernen i legegjerningen. Det er en absolutt nødvendighet for å kunne forstå hva 

pasienten opplever som sitt hovedproblem, og de tanker pasienten har rundt hva som er den 

beste løsningen på dette problemet. Empatisk forståelse danner her grunnlaget for klinisk 

kommunikasjon generelt. (3, 6). 

Empatisk kommunikasjon er alltid første ledd i en utredningsprosess «i jakten på» en 

diagnose, og med gode kommunikasjonsferdigheter kan det ligge mye informasjon i 

anamnesen. Kommunikasjon er en integrert del av medisinerutdanningen i dag, empati kan 

også kultiveres og læres i løpet av en utdanning ved hjelp av refleksjonsarbeid og 

bevisstgjøring av egen rolle, rollespill, video osv. Selv om en grunnleggende evne til empati 

også er medfødt, er empati også resultat av sosialisering og læring i samvær og 

kommunikasjon med andre mennesker. Empatievnen er et produkt av sosial og psykologisk 
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modning gjennom et livsløp. Særlig vil det i en medisinutdanning være viktig å synliggjøre 

pasienterfaringer, for å oppøve studentenes evne til å sette seg inn i andre menneskers 

situasjon.   

Nyere forskning knyttet til utvikling av empati som ledd i medisinutdanningen har vist at den 

empatiske kommunikasjonen kan bedres om det legges til rette for det (33, 40 - 44) en 

systematisk oversikt gjort av Kelm et al legger frem en rekke intervensjoner som separate 

forskningsstudier har undersøkt med tanke på empati preservasjon/bedring hos 

medisinstudenter. Det fremkommer av denne oversikten at tidligere forskning har undersøkt 

effekten av alt fra kommunikasjonstrening med og uten videoopptak, refleksjonsarbeid og 

smågruppearbeid med fokus på diskusjon rundt pasientens opplevelser og følelser, effekten av 

mer direkte og tidligere «hands-on-experiences», rollespill og meditasjon. På samme tid 

poengteres det at den kliniske læringen må ha som mål å motivere til refleksjon både 

individuelt og i grupper om studentenes opplevelser i møte med pasienter (33). I Oslo 

forsøker man å imøtekomme noen av disse forslagene i medisinerutdanningen. Det er i ny 

modulordning for medisinstudiet i Oslo, innført i 2014, implementert en fastlegepraksis 

allerede i 1.undervisningsår som gir studentene tidlig pasienterfaring og gjør det lettere for de 

å sette det de lærer i atferdsfag i en egen kontekst basert på egne pasientmøter. Det blir tidlig i 

utdanningsløpet også lagt vekt på gruppeundervisning, kurs, og seminarer i klinisk 

kommunikasjon med fokus på møtet mellom lege og pasient. Innlevering av obligatoriske 

refleksjonsnotater i medisinsk etikk er med på å fremme en mer bevisst holdning og 

refleksjon rundt de mange pasientmøtene en står ovenfor som student. 

 

TIDLIGERE FORSKNING OM EMPATI I MEDISINEN:  
Empati er en hjørnestein i lege-pasient relasjonen, og er et godt studert fenomen (2,3,8,21). 

Mye forskning viser til et fall i selvrapportert empati hos legestudenter i overgangen fra pre-

klinisk til klinisk fase i løpet av studiet (2, 21, 22,). Halpern hevder at empati som «detached 

concern» har vært en trend i klinisk medisin de siste årene(3). Medisin som «detached 

concern» favoriserer kognitiv empati, som innebærer at kliniker observerer en pasients 

emosjonelle tilstand uten å la seg føle det pasienten føler, avstand/løsrivelse er viktigere enn 

bekymring og man adskiller empati fra sympati. Allerede i 1963 ble det publisert en artikkel 

av Fox og Lief med tittelen «training for detached concern». Artikkelen beskriver hvordan 

medisinstudenter læres til å lytte empatisk uten å bli emosjonelt involvert. Enda tidligere i 

1912 fremmet William Osler en teori om nøytral empati som et hjelpemiddel for å forstå 

pasientenes indre liv, ved å nøytralisere empatien kunne kliniker lettere studere pasientens 
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indre liv (3,8). Osler poengterte at en god kliniker kunne trekke slutninger om en pasients 

følelser på bakgrunn av erfaring med andre pasienters emosjonelle reaksjoner. Klinisk empati 

er i denne tankegangen fra Osler en balansert dans mellom evne til god resonering og 

forestilling over emosjonelle perspektiver som vi ikke har umiddelbar tilgang til (3). Det som 

imidlertidig mangler i en slik modell for klinisk empati er at man også må se betydningen av 

affektiv empati; at det er viktig for legen og studenten å kunne identifisere seg umiddelbart 

med pasientens erfaringer og følelser, samtidig som man balanserer denne identifiseringen 

med kognitiv empati og en profesjonell saksorientering. En slik modell for lege 

pasientforholdet må se balansen mellom affektiv og kognitiv empati som viktig i utviklingen 

av profesjonalitet i legerollen. Forståelsen av profesjonalitet i lege-pasientforholdet er viktig å 

diskutere fordi forskning om empati i medisinutdanningen viser at studentene strever med å 

forstå sin rolle som lege i møtet med pasienter (2, 46), og særlig syntes det å være en redsel 

for å «føle for mye» og derved miste den kvalifiserte saksorienteringen som er viktig som 

lege og behandler. Det er viktig å være objektiv og nøytral, men i hvilken grad klarer vi 

egentlig å nøytralisere ett pasientmøtet? Det skal heller ikke neglisjeres at det er positive sider 

ved å la seg engasjere eller bli emosjonelt berørt da det kan bidra til å utvikle en god lege-

pasient relasjon. Flere av «empati modellene» mangler et perspektiv som retter søkelyset på 

betydningen av hva som former empati på godt og vondt, det er mange mulig hindringer i 

forsøket på å forstå andre. Kanskje er det lite sannsynlig at empati er et resultat av en 

umiddelbar identifisering, men at empati må ses på som en form for hermeneutisk prosess og 

informasjonsprosessering der både affektive, fortolkende og kognitive prosesser virker 

sammen. Vil terminologi som «detached concern», kognitiv og affektiv empati bli 

misvisende? (16). Dette er en viktig diskusjon som bør føres i utdanningen av leger, og er en 

diskusjon som nettopp setter balansen mellom affektiv og kognitiv empati på dagsorden. Den 

terapeutiske verdien av å være en empatisk kliniker er det enighet om, men mye forskning i 

senere tid observerer et fall i empati hos nyutdannede leger, og hos legestudenter i løpet av 

studieårene (20-22).  Hva kan årsaken til dette være?   

Utvikling av empati i medisinutdanningen: Forskning den senere tid har satt et søkelys på hva 

som kan hemme empati i medisinutdanningen og hvordan studentene selv ser på empati som 

en kompetanse som er viktig i klinisk medisin. Neuman et al vektlegger hvordan erfaringen 

med morbiditet og mortalitet utfordrer studentenes sårbarhet i overgangen fra preklinikk til 

klinikk og fremmer en teori om at studentene utvikler en profesjonell distanse som en mulig 

mestringsstrategi. Denne distansen bidrar i følge Neuman et al til en stagnasjon eller et fall i 

empatisk utvikling hos studentene (21). Ett studie gjort i 2010 viser at personer som arbeider 

innen helse og omsorg med tid nedregulerer sin emosjonelle opplevelse når de observerer 
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andres smerte. Forskningen viser at de i mindre grad enn ikke- helsepersonell lar seg berøre 

og at deres evne til medfølelse reduseres og påvirker evnen til affektiv empati (26). Neuman 

et al fremmer også tidlig en hypotese i likhet med Eikeland et al om hvordan «Distress» og 

«hidden curriculum» utfordrer medisinstundters evne til empatisk læring og uttrykk. Distress 

er et begrep som inkluderer: utbrenthet, redusert «quality of life» og depresjon. Studiene ser 

på økt nivå av distress som et resultat av et belastende «hidden curriculum». «Hidden 

curriculum» er en overføring av verdier, normer og tanker som skjer ubevisst som en 

konsekvens av et sosialt miljø og en «elev-lærer» situasjon (13,14). «Hidden curriculum» kan 

forstås som en sosialiseringsprosess eller en kulturell læring situasjon der et sett verdier, 

uoffisielle regler og holdninger læres utenfor det offisielle pensum. Bandini et al referer til at 

«Hidden curriculum» består av et sett elementer som inkluderer rollemodeller, regler og 

reguleringer, medisinsk etikk, utvikling eller tap av profesjonalitet og læring av en medisinsk 

sjargong, samt en forståelse av det medisinske makt hierarkiet (18). Neuman et al presenterer 

også en rekke hypotetiske forhold som de mener bidrar i forskjellig grad til et signifikant fall i 

evnen til empati. Effekten av formelt og uformelt pensum er et slikt forhold. Neuman et al 

forklarer det uformelle pensum som effekten av rollemodeller, ugunstig læringsmiljø, 

sårbarhet, høy arbeidsbelastning og lite støtte fra medelever (21), mens Hafferty definerer det 

uformelle pensum mer allment som den læringen som foregår mellom fakultet og studenter 

(27). Det formelle pensum er til forskjell fra det uformelle definert av Hafferty som den 

godkjente standardiserte læringsplanen (27).  Hvordan elevene mestrer belastningen som 

disse to faktorene bærer med seg påvirker elevenes håndtering av klinisk praksis og 

subjektive følelse av «distress». En annen hypotese er at elevenes psykologiske og 

fysiologiske reaksjoner på overgangen til klinisk praksis og «distress» virker sammen og 

bidrar sammen som additive effekter på fallet i empati (21). Hojat et al attribuerer fallet i 

empati til en rekke faktorer som: mangel på gode rollemodeller, høy arbeidsbelastning, 

tidspress, og pasient og miljø faktorer. I tillegg mener studien til Hojat et al at det foreligger 

en trend som favoriserer en emosjonell «detachment», en affektiv distansering og klinisk 

nøytralitet som fremmes gjennom et høyt fokus på medisinsk forskning og studentenes eget 

fokus på «computer-based» diagnostikk og terapeutisk teknologi som forstyrrer studentenes 

syn på verdien av et godt lege-pasient forhold. i tillegg identifiserer de en «risikogruppe» som 

er spesielt utsatt for empatifall. Denne gruppen er de som scorer lavt på empati i begynnelsen 

av studiet. Disse elevene viser ett større fall sammenlignet med de som scorer høyt i 

begynnelsen (22). Roff et al argumenterer mot blant annet Neuman og Hojat og stiller 

spørsmålstegn til om funn gjort basert på Jefferson scale of physician empathy (JSPE) er 

generaliserbare (29). JSPE er et selvrapporteringsinstrument utviklet for å måle grad av 
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empati i pasientomsorg og medisinutdanningen. Det er rettet kritikk mot reliabiliteten av 

JSPE. Kritikerne stiller spørsmåltegn til om skjemaene måler empati, om selvrapportert 

empati stemmer med pasientenes subjektive oppfatning av legens empati, og om det 

observerte signifikante fallet i det hele tatt er av en praktisk klinisk betydning. De som 

argumenterer mot det observerte fallet i empati funnet i forskning basert på JSPE kan kalles 

signifikant, bruker lave effektstørrelser som støtte for sitt argument (29,31-33). En studie fra 

2017 av Smith et al foreslår at det observerte fallet i empati målt med JSE ikke er et 

generalisert fall. Ved å bruke QCAE (« a Questionaire og cognitive and Affective Empathy) 

fant de indisier på at det forekommer en forbedring på kognitiv og affektiv empati. De 

fremmer en hypotese om at medisinstudiet ikke fører til et generelt fall i empati, men at 

prosessen er mer kompleks der elementer som inngår i empati evnen faktisk øker og blir 

sterkere gjennom studieløpet. De legger spesielt vekt på funn som viser at studentene ble 

bedre til å gjenkjenne pasientenes emosjonelle tilstand og uttrykk, egenskaper nødvendig for 

empati og tilgjengelig for læring (35). En hypotese bak økningen er i følge Smith et al et 

resultat av et «empati fremmende pensum», med fokus på å forstå pasientperspektivet bedre 

(35).  

Studien til Eikeland et al er en kvalitativ studie som legger frem en hypotese om mulig 

empatipåvirkende faktorer med grunnlag i kvalitative intervju basert på videofilming og 

observasjon av studenter i kommunikasjonssituasjoner med fiktive pasienter (skuespillere). 

Basert på dette konkluderer de i de samme banene som Neuman og Hojat med at fallet i 

empati påvirkes av et samspill mellom et skjult pensum og identifiserte hemmere. Dette 

samspillet antas å skape en distanse mellom lege-pasient og hemmer empatisk utvikling hos 

medisinstudenter. Blant annet fokuserer studentene på kognitiv overload, kynisme som en 

mestringsstrategi, fokuset på biomedisinsk kunnskap, regler for emosjonelle reaksjoner, 

sårbarhet, og profesjonalisme som faktorer som bidrar til fokuset drar bort fra de mer myke 

egenskapene som empatisk kommunikasjon og forståelse i forholdet mellom lege og pasient 

(2).  

I 2001 ble det er publisert en studie som vektlegger betydningen av høye inntakskrav som 

årsak til at selvrapportert empati faller hos legestudenter. Høye inntakskrav gir en seleksjon 

av søkere med høye karakterer. Seleksjonen er antatt å favorisere søkere med 

personlighetstrekk som mulig svekker empati, som høyt konkurranseinstinkt og «detachment» 

(30). Høyt konkurranseinstinkt og krav til egen ytelse kan føre til problemer med å anerkjenne 

egne behov, som kan resultere i en ubevisst benektelse av egen sårbarhet, og føre til at det 

ikke åpnes opp for at legen skal få oppleve pasientens smerte. Resultatet av dette kan være et 
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forsterket fokus på det teknologiske og vitenskapelig området av utredning og behandling 

(36). Arne Johan Vetlesen skriver i en artikkel fra 2001 at «legens anerkjennelse av egen 

sårbarhet er en betingelse for at han eller hun kan få tilgang til pasientens ståsted og engasjere 

seg i det som plager pasienten.» Han argumenterer for at legen skal betraktes av samfunnet på 

lik linje med andre, like sårbar. Han argumenterer for at medmenneskelighet er legens største 

ressurs i møte med pasienter. Dersom medisinutdanningen lærer studentene en holdning som 

setter sårbarhet til side og fremmer vellykkethet vil det i følge Vetlesen gå på bekostning av 

den fremtidig leges evne til å identifisere seg med sine pasienter, «å være lege er å være 

profesjonsutøver og menneske i ett, men først og fremt menneske» (19).  

Pedersen legger frem en hypotese om at medisinsk- vitenskapelig kunnskap påvirker hvordan 

kliniker vurderer en pasients problem og forholder seg til empati. Pedersen mener det er 

viktig for empati hvordan kliniker reflekter og tenker. Han mener at et vitenskapssyn som 

vektlegger objektivitet, og et vitenskapssyn som vektlegger biologi, anatomi og fysiologi som 

grunnlag for medisinsk kunnskap har en større effekt på empati enn det som tidligere har blitt 

lagt vekt på. I følge Pedersen har medisinstudiet et ansvar for å kunne motvirke dette (16). 

Newton et al diskuterer muligheten for at fallet i empati er et resultat av medisinstudiets 

organisering. De foreslår at empatifall er forårsaket av en konflikt mellom det som forventes 

at skal kunnes og det uformelle pensum. Dette er en teori vi også finner igjen hos Neuman, 

Eikeland, Hojat og Bandini. Hafferty organiserte medisinstudiets pensum i 3 grupper der han 

mente at «informal og hidden curiculum» var årsaken til at ønskelig «myke» 

personlighetstrekk minsket i betydning og frekvens (26,27,28). Pohontsch et al fremmer et 

forslag om hvordan endret studiemodell kan virke empati fremmende. De foreslår tidligere 

pasient kontakt, klinisk trening og kommunikasjonskurs. I tillegg peker de på den gunstige 

effekten av mentorer, selvrefleksjon hos studenter og lærere og at en evaluering av empatisk 

evner vil også fremme empatisk utvikling hos medisin studenter. Denne studien presenterer 4 

temaer som de mener påvirker utviklingen og utviklingen av empati hos medisinstudenter.  

1. endringer i studiemodellen: praktisk erfaring, rollemodeller, vitenskapsteori og vekt på 

empati.  

2. studenter: usikkerhet og tap av rutine, økt profesjonalitet, tidligere arbeidserfaring, 

profesjonell distanse, humør, modenhet og personlig nivå av empati.  

3. pasienter: «vanskelig» og «lette» pasienter og helsetilstand.  

4. omgivelser: tidspress, arbeidsmiljø og tilfredshet på jobb (33).  

Forskning på empatifeltet er stort og et observert fall i selvrapportert empati har vært i 

søkelyset en god stund. Forskningstrenden har i nyere tid dreid seg mot å identifisere en mulig 
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årsak – virkning sammenheng. Hvorfor ser man en reduksjon i empati, og hvilke faktorer kan 

vi tillegge som årsak? Det har vært en kollektiv enighet om rollen til eksterne faktorer, 

faktorer som faller utenfor det offisielle pensum. I nyere tid har det også vært presentert en 

hypotese om at empati kan bedres dersom studiestrukturen faktisk legges til rette for det 

(16,33). Generelt eksisterer det en skjevfordeling i tilgjengelig forskning når det det kommer 

til identifisering av hypotetiske årsaker bak et empatifall. Det eksisterer en større andel 

forskning som presenterer faktorer som trolig bidrar til at empati faller, enn forskning som 

presenterer mulig løsninger på hvordan vi kan fremme empatisk utvikling hos våre fremtidig 

leger.  

METODE:  
Oppgaven er basert på en kvalitativ innholdsanalyse av 11 semi-strukturerte intervjuer 

gjennomført og transkribert av Knut Ørnes Brodahl og Hanne Lise Eikeland som ledd i en 

forskerlinjestudie ved medisinutdanningen i Oslo i 2011. Re-analysen ble gjennomført basert 

på Malteruds kvalitative systematiske tekstkondensering, STC. Metoden er opprinnelig en 

modifisert versjon av Giorgis fenomenologiske analyse (25). Karakteristisk for kvalitativ 

innholdsanalyse er at metoden fokuserer på innhold og spesielt forskjeller og likheter innenfor 

og mellom de ulike koder og kategorier. I tillegg fokuserer metoden på å få fram/avdekke 

både en manifestert og en latent mening i datamaterialet. Kvalitativ analyse er en god metode 

for å åpne opp for forskning på felt der kunnskapsgrunnlaget i utgangspunktet er tynt (25). 

Kvalitativ analyse vil også få frem meningsinnhold, intensjoner og verdivurderinger som her i 

studien av Eikeland og Ørnes i møtet mellom student og respondent. Målet med re-analysen 

er å åpne opp for mer forskning og fokus rundt et relevant tema for dagens legepraksis. 

Tanken var at det ved en ny analyse kunne dukke opp mønstre eller kjennetegn i 

datamaterialet som i første omgang ikke ble lagt vekt på i analysen, som blant annet faktorer 

som kan hemme, evt. fremme empati hos studentene. Malterud nevner at nærhet til 

datamaterialet kan være en viktig bias å ta hensyn til da det kan vanskeliggjøre kritisk 

refleksjon (25). En ny analyse kan til en viss grad dempe denne systematiske feilkilden da en 

ny gjennomlesing fra en utenforstående person som ikke har tatt del i selve 

innsamlingsarbeidet lettere kan stille seg åpen for andre innfallsvinkler til materialet.  

 

FORBEREDELSER:  
Parallelt med planlegging av oppgaven begynte jeg å lese relevant litteratur og sette meg inn i 

sentrale teorier om empati og forskning om empati i utdanning av leger.  For å unngå å ikke 
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låse meg fast i en egen holdning rundt problemstilling ble tidligere og nyere forskning 

diskutert med veiledere gjennom flere møter underveis. Dette la grunnlaget for en bred 

refleksjon og diskusjon rundt både nyere og eldre forskningsresultater og teorier før selve re-

analysen startet.  

 

LITTERATUR INNSAMLING:  
Litteratur ble samlet inn fra ulike kilder. Mye relevant litteratur og teori om empati fikk jeg 

utdelt fra veiledere. Det ble gjort ett nytt litteratursøk på medisinsk bibliotek UiO på 

forskning publisert etter 2015 relevant for denne oppgaven. Søkeord som ble brukt: “empathy, 

medical education, undergraduate, physician-patient relations, students, hidden curriculum, 

physician´s role, qualitiative research, emotions”. Søkeordene ble brukt i kombinasjon med 

«AND/OR» for å spesifisere og snevre inn relevante treff, eks: «empathy AND medical 

education OR Empathy AND physician-patient relations. Databaser som ble brukt til dette er 

PubMed, MEDLINE, og psycINFO. 

 

DATAGRUNNLAG:  
Grunnlaget for analysen i denne oppgaven er som nevnt hentet fra studien gjennomført av 

Hanne Lise Eikeland og Knut Ørnes som en studie på Forskerlinjen i medisin i 2011 mens de 

fremdeles var medisinstudenter på 5 året. Deltakerne i studien var igjennom 2 deler, første del 

var en konsultasjon med en fiktiv pasient spilt av en profesjonell skuespiller og som ble 

filmet. Del 2 var et intervju i 2 deler, del 1 av intervjuet var et «re-call intervju» der 

videoopptaket ble vist for deltaker og stoppet på spesifikke stopp-punkter kombinert med en 

samtale preget av refleksjon rundt studentenes opplevelse og tanker i de gitte situasjonene. 

Del 2 av intervjuet var et kvalitativt intervju med et semistrukturert oppsett knyttet til 

studentenes beskrivelse av begrepet empati, betydningen av empati og faktorer som mulig 

påvirker grad av empati. Studentene fikk ikke vite om at det ikke var en reell pasient før i 

etterkant. Materialet for analysen er 11 transkriberte semistrukturerte intervju. Utvalget bestod 

av 11 medisinstudenter på Universitet i Oslo, 6 jenter og 5 gutter. Alle studentene hadde 

gjennomført obligatoriske kurs i atferdsfag og kommunikasjonstrening. Gruppen studenter var 

rekruttert fra 5. semester tilsvarende 3 studieår. 3 studieår er det første kliniske året, og 

studentene fulgte klinisk undervisning i indremedisin og kirurgi parallelt. Rekruttering av 

deltakere foregikk etter to forskjellige forelesninger. Interesserte deltagere skrev seg opp på 

en liste. Totalt 19 personer skrev seg på. Av de 19 ble 11 personer inkludert i studien da man 

antok at dette var nok for å besvare forskningsspørsmålene:  
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a. Medisinstudentenes oppfatninger om legerollen som kan hemme og fremme 

empatien/empatiutviklingen til studentene 

b. Studentenes oppfatning av hemmere og fremmere for empati  

c. mer generelt studentenes definisjoner av empati.  

Kun punkt a er gjort tidligere. Det har blitt analysert overfladisk for punkt b, men det har ikke 

blitt utgitt eller skrevet noe på det. Denne oppgaven har tatt dette forskningsspørsmålet 

videre og gjort en analyse med tanke på «hvilke faktorer hemmer eller fremmer evnen til 

empati?». Gjennomføring av intervju: Intervjuene varte mellom 60-80 minutter og målet var å 

opprette en samtale med utveksling av tanker og holdninger rundt empati som begrep og 

faktorene som kan påvirke empati. For å få frem dette ble det i løpet av samtalen stilt 

spørsmål som: «Tenker du at empati er noe som kan påvirkes?», «hva tror du er viktig for å 

fremme din empati?», og «hva tror du kan hemme eller stå i veien for din empati?». Dersom 

studentene svarte vagt ble det stilt oppfølgingsspørsmål som «hvordan kan 

medisinutdanningen påvirke empati?», «trygghet i rollen?», «har du noen eksempler fra 

klinikken/undervisning om hva som kan bidra til å hemme din empati?». Rekkefølgen for 

spørsmålene var tilfeldig og formuleringen av spørsmålene ble justert med henhold til 

situasjonen. Se vedlegg 2 for intervjuguide.  

 

ANALYSE: Systematisk tekstkondensering, Malterud.  
Trinn 1, helhetsinntrykk: Jeg begynte med å lese igjennom de transkriberte intervjuene, for 

derved å bli kjent med materialet uavhengig av problemstilling og for å skape et 

helhetsinntrykk av materialet. Det var allerede ved første gjennomlesning sentrale temaer som 

fremkom og som skilte seg ut som hovedtemaer i intervjuene. For eksempel var 

førsteinntrykket at intervjuene var konstruert i 2 ledd: Et første ledd som tok for seg 

studentenes forståelse av empati og empati som begrep. Og ett andre ledd som tok for seg 

hvilke faktorer som studentene mente var med å påvirke utviklingen av empati hos 

medisinstudenter. I denne oppgaven valgte vi å fokusere på ett tema, hva som hemmer og 

fremmer empati.  

 

Trinn 2, identifisering av meningsbærende enheter: Andre gjennomlesning var mer 

systematisk og baserer seg på identifisering og organisering av datamaterialet som er 

signifikant for å besvare hovedtema fra trinn 1. I trinn 2 ble intervjuene lest på nytt med 
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henblikk på valgt problemstilling, empati fremmere og empati hemmere. De delene av 

materialet som beskrev hovedtema ble identifisert og markert. Videre ble beskrivende utsagn 

og eksempler organisert i en liste fordelt på empati hemmere og fremmere. 

Eks: Utsagn identifisert i intervjuene som snakker om empati hemmere i medisinstudiet: 

- «vi lærer oss å relatere oss til tidsskjemaer (..) og være akademisk sterke» 

- «jeg tror at man som student kan bli litt kynisk» 

- «gjennom et langt studium kan man bli litt sånn udødelig» 

- «kanskje man har behov for å beskytte seg selv litt også (..) jeg tenker det er en slags 

overlevelsesstrategi».  

 

Trinn 3 abstrahering og dekondendsering: Trinn 3 startet med at jeg organiserte eksemplene 

fra trinn 2. Listen fra trinn 2 ble utgangspunktet for en tabell med empati hemmere og 

fremmere som hovedkategorier (se vedlegg 1). Utsagn fra intervjuene ble sammen med 

eksempler organisert i hver hovedkategori. Jeg tok for meg ett og ett intervju av gangen, slik 

at empati påvirkende faktorer som ble nevnt i flere av intervjuene ble fanget opp og notert og 

det ble lettere å få et bilde på hvilke faktorer som påvirker empati det var bred enighet om og 

ikke.  

 

Trinn 4 Rekontekstualisering og betydning: Analysearbeidet foregikk alene og i samspill med 

veilederne. Tabelloversikten i trinn 3 ble i samspill med veilederne kondensert i en 

avsluttende matrise (ref, se vedlegg). Matrisen ble til gjennom 2 steg, første steg innebar 

identifisering av 4 hovedkategorier som kunne fungere som både hemmere og fremmere; 

Legerollen, tid, språk og kultur. Steg 2 var identifisering av underkategorier. 

Underkategoriene fordelte seg så forskjellig under de felles hovedkategoriene avhengig av om 

de hemmet eller fremmet empati. F.eks. ble studiekultur/læringsmiljø sett på som både en 

hemmer og fremmer under hovedkategorien kultur. God tid ble sett på som en fremmer av 

empati og tilsvarende dårlig tid som en hemmer under hovedkategorien tid. Analysearbeidet 

ble delt og diskutert i dialog med veilederne slik at hvert trinn var utgangspunkt for refleksjon 

med hensyn til betydning for hovedtema og problemstilling bestemt i trinn 1.  Helt til slutt 

identifiserte jeg direkte sitater som bekrefter og illustrer undergruppene på en dekkende måte. 

Parallelt med gjennomlesning av intervju og kategorisering ble funn og tanker diskutert og det 

ble reflektert rundt problemstilling sammen med veiledere 
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I resultatdelen vil studentintervjuene bli referert til som tall med student nr. fra 5 – 16. 

Bakgrunnen for dette er at studentene i datamaterialet fra starten av ble nummeret fra 5-16. 

Jeg har derfor beholdt den originale inndelingen til Eikeland og Ørnes for å unngå forvirring.  

RESULTATER:  

LEGEROLLEN, EMPATI FREMMENDE, HEMMENDE: 

ROLLEMODELLER: Det var bred enighet hos studentene om betydningen og effekten av 

rollemodeller, det er viktig å «velge de rette forbildene». Det kommer fram at både empatiske 

og mindre empatiske rollemodeller i løpet av studiet og studiet kliniske undervisning vil 

kunne påvirke studentenes empati. Student nr. 13 sier at empati påvirkes av «det rundt studiet 

og av leger i smågrupper (..) man vil jo kanskje automatisk få litt sånn forbilder og herme litt 

etter eldre leger». Dersom disse legene har en pasienthåndtering som ikke er empati bevisst 

vil det kunne «smitte» over på studentene. Student nr. 14 framholdt at også medstudenter kan 

fungerer som gode og dårlig rollemodeller. Studenter adapterer kommunikasjonsstiler fra 

hverandre og påvirker hvilken kommunikasjonsstil som eksisterer som trender innad i 

studentkull. «Man ser andre studenter og hvordan de prater med pasienter, og så ser du hva 

som fungerer». Student nr. 16 gav møtet med mindre empatiske leger en rolle. Studenten sier 

at erfaring med mindre empatiske leger vil virke bevisstgjørende i mer positiv forstand. «Man 

kan i hvertfall se en dårlig konsultasjon, og tenke at det skal man aldri gjøre». «det ligger mye 

læring» i møtet med empatiske og mindre empatiske leger. 

 

ROLLEFORVENTNING: Flere studenter delte en mening om at det var viktig å finne en 

balansert holdning mellom profesjonalitet og emosjonell involvering. Studentene er derimot 

ikke samstemte på hvordan denne balansen bør oppnås. Profesjonalitet ble av alle beskrevet 

som viktig i møtet mellom kliniker og pasient og det ble nevnt en rekke verdier, normer og 

strategier som ble sett på som viktig for profesjonalitet og utvikling av profesjonalitet. Som 

også Eikeland påpeker i sin artikkel er det flere studenter som påpeker at det foreligger en 

generell aksept mot å ikke snakke om følelser, at man fremmer en mer distansert 

biomedisinsk holdning i studiet? Student nr. 10 beskriver det slik: «Det er liksom veldig mye 

fokus på at dette er en sykdom, det kan du diagnostisere eller sende videre, også er din jobb 

gjort, så må du gå videre til neste produkt». Samme student beskriver også et mulig stigma 

knyttet til det å være en empatisk lege i sykehus som årsak til nedprioritering av empati: 

«Hvis du er en empatisk lege da er du en dårlig lege». Studentene er generelt enig i en 

oppfatning av profesjonalitet og at det i legerollen er viktig å unngå for stor empatisk 



 21 

involvering i pasienten. Distansering ble av noen sett på som positivt og som helt nødvendig 

for å fungere i rollen som lege, mens andre var mer kritiske og redd for at avstanden mellom 

rollen som lege og rollen som pasient ville bli for stor til å kunne forstå pasientens situasjon 

på en god måte. Student nr. 9 tar frem det som blir beskrevet som en balanse mellom 

distansering og empati i møte med pasienter, og sier, «det bør jo på en måte være en 

balansegang, for hvis man distanserer seg for mye så vil det jo være vanskelig å sette seg inn i 

pasientens situasjon». I samme setning sier også studenten at man ikke skal vise for mye 

empati fordi for mye empati vil være en belastning for legen, «man må ikke ha så mye empati 

at man blir knekt av det». Samme student mener også at distanseringen er et resultat av 

legerollen, og at det forsterkes gjennom en langvarig klinisk praksis: «Har man jobbet som 

lege i mange år, så har man på en måte en sånn distanse som bare er litt sånn 

ugjennomtrengelig». Flere av studentene beskriver en konflikt mellom empati og 

profesjonalitet, og mange beskriver at de opplever det som vanskelig å balansere rollen som 

behandler og å vise medmenneskelighet.  

 

ROLLEKONFLIKT: Flere studenter delte oppfatningen av at en konflikt i forståelsen av 

legerollen kunne virke hemmende på evnen til empati. Student nr. 7 beskriver rollen som 

medisinstudent tilsvarende en situasjon der fokuset på læring og effektivitet går foran 

medmenneskelighet som en har lært; - kanskje en målrettet kynisme for å bestå eksamen og 

holde tritt med studieløpet. «Jeg har 12 journaler jeg må skrive, og jeg vil gjerne ta 2-3 i kveld 

og derfor skal dette gå fort og sånn. Også glemmer man på en måte litt at dette er liksom 

ordentlig mennesker kanskje. Og når man løper rundt på smågruppe etter leger og sånn, også 

lytter (..)på rygg nr. 8 så er det på en måte ikke mennesker. Så jeg tror fort man kan bli litt 

sånn kynisk også(..) Sitte i mottak og håpe på et hjerteinfarkt og et traume liksom». Student 

nr. 10 beskriver medisinstudentrollen som en rolle der det ikke er «lov» å ytre interesse for 

det psykososiale fordi fokuset til studenten bør ligge i å forstå de patologiske mekanismene 

bak pasientens sykdom fremfor hvordan pasienten har det med sin sykdom. Intervjuer spør: 

«føler du deg litt hindret når du er medisinstudent, at du gjerne skulle ha spurt om ting men?» 

«Ja (..) altså hvis vi ikke kan det faglige så kan vi hvertfall ikke det nivået over der igjen, altså 

hvordan personen har det». Det som kommer frem i intervjuene er en ulik forventning knyttet 

til legerollen og rollen som privatperson. Legerollen beskrives som en profesjonell rolle der 

en lærer å ikke vise følelser på samme måte som når man snakker med en venn, eller 

mennesker som en møter utenom en profesjonell setting. Flere av studentene beskriver en 

konflikt mellom forventningene til legerollen opp mot rollen som privatperson. Student nr. 6 
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beskriver en opplevelse av empati og seriøsitet som omvendt proporsjonale verdier og ytrer 

en bekymring for en rollekonflikt mellom legerollen slik den er forventet av pasienter og 

legerollen slik den er forventet av leger. Studenten bekymrer seg for om pasienten opplever 

det som invasivt og useriøst dersom legen begynner å grave for dypt i pasientens 

«følelseskart»: «Pasienten føler at jeg har tråkket oven en grense (..) og at jeg kanskje ikke er 

en seriøs lege». Student nr. 13 er inne på samme konflikt og usikkerhet knyttet til rollen som 

lege, men setter et skarpt skille mellom det som beskrives som en forventning knyttet til 

rollen som lege, og det som forventes av en psykolog. Studenten støttes av flere medstudenter 

i det som kommer frem som en felles usikkerhet knyttet til hvor akseptabelt det egentlig er og 

til hvilken grad de som leger er ansvarlig for å utforske pasientenes emosjonelle 

problemer/konflikter.  Student nr. 13 sier: «Vi er jo medisinere, så vi skal jo kunne masse om 

sykdommer og kunne gi riktig informasjon og skrive ut de riktige medisinene og henvise der 

det er nødvendig (..) hvis du bare kan kommunisere så er du vel mer en psykolog som løser 

litt sånne tankevansker (..) så det viktigste er kunnskapen». Student nr. 10 beskriver en 

interessant rollekonflikt mellom rollen som pasient og rollen som lege. Forholdet og følelsene 

knyttet til møtet mellom de to rollene beskrives som skjevfordelt, en skjevfordeling der det 

hos pasienten er knyttet en større emosjonell komponent til møtet enn det som vekkes hos 

legen.  «Vi møter jo mange pasienter hver dag, og at pasienten kanskje bare møter oss en 

gang i måneden eller en gang i året (..) vi må på en måte forstå at det møtet betyr veldig mye 

mer for den personen enn meg». Et viktig spørsmål er: Får studentene hjelp til å forstå disse 

perspektivene i studiet, eller må de tenke seg til det på egenhånd? Eller er det slik at jo flere 

pasienter du møter jo mindre betydning får hvert enkelt møte?  

 

BETYDNINGEN AV ERFARING: Flere studenter delte oppfatningen om at erfaring var 

en viktig faktor som kunne fremme og hemme utviklingen av empati. Det var spesielt 

trygghet i rollen, og gode kommunikasjonsferdigheter som ble vektlagt. Student nr. 7 ser blant 

annet på forholdet mellom empati og trygghet som proporsjonale verdier «jo tryggere man er, 

jo mer empatisk er man». Det var bred enighet mellom studentene om at trygghet i faget gav 

mer aksept for å utforske emosjonelle komponenter i samtalen, og i større grad gav mulighet 

for å vise empati. Liten grad av trygghet og erfaring ble av flere studenter sett på som en 

«kognitiv kapasitetstyv» der det ble lite oppmerksomhet til overs ovenfor emosjonelle hint, 

fordi fokuset ble rettet i hva som måtte gjøres her og nå, mulig diagnose og 

differensialdiagnose og å huske alle punktene i journalen som skal med i første møtet mellom 

lege og pasient. Flere av studentene opplever at empati læres og utvikles som en konsekvens 
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av de erfaringene en gjør i møte med egne pasienter, observasjon av eldre leger og 

medstudenter under studieløpet. Student nr. 13 beskriver blant annet hvordan egne erfaringer 

former senere konsultasjoner ved at man får økt bevissthet rundt egne kommunikative 

egenskaper. «Man gjør kanskje egne erfaringer hvor man kanskje en gang viser dårlig empati 

og ser hvordan det går og en annen gang tenker mer på det og får bedre resultater». 

Livserfaring, egen erfaring i rollen som pasient og en forståelse av pasientrollen er også 

erfaringsfaktorer studentene mente kunne fremme empati. Student nr. 13 er sammen med flere 

av studentene enig i at erfaring, trygghet i rollen og god kunnskap i faget bedrer 

kommunikasjonen. Erfaring, forståelse og kunnskap beskrives som aktører som øker 

sannsynligheten for at møtet mellom lege og pasient oppleves som positivt og empatisk. 

Student nr. 13 sier blant annet «erfaring og mer i bagasjen kan nok godt bidra til å gjøre 

kommunikasjonen bedre». Student nr.  6 trekker også frem forståelse som en komponent 

nødvendig for empati, «det er vanskelig å vise empati når man ikke har så god forståelse for 

den pasientens situasjon». På samme tid som studentene fokuserer på erfaring som empati 

fremmende, er de også enig om at lite erfaring vil hemme empati. Det kommer frem at de 

opplever at lite erfaring gjør det vanskeligere å balansere fagkunnskap, 

kommunikasjonsteknikk og diagnostisering. Forklaringen er at de mener det blir mindre 

kognitiv kapasitet tilgjengelig til oppmerksomhet omkring de psykososiale aspektene av 

samtalen, for eksempel sier student nr. 14 at «det blir en overload av kapasitet, den sprenges 

liksom(..)det virker som om du ikke er interessert fordi du har så mange tanker i hodet». En 

av studentene opplevde at fokuset på de kommunikative ferdighetene som uerfaren ofte gikk 

på bekostning av de medisinske ferdighetene og diagnostisk resonering. Noen av studentene 

fant det også vanskelig å integrere begge komponentene, empatisk kommunikasjon og 

medisinsk resonnering i en student konsultasjon fordi de opplevde en frykt for at samtalen 

skulle mangle flyt, eller at de skulle glemme viktige spørsmål i så stor grad at det gikk på 

bekostning av oppmerksom lytting. «man brukte liksom alle pausene til å tenke ut neste 

spørsmål, og glemte nesten å lytte til svaret(..)det hjelper med mengdetrening». Flere av 

studentene var enig i at man som uerfaren ikke har nok kognitiv kapasitet til å lytte, medisinsk 

resonnere, og stille tentative diagnoser uten å glemme sentrale aspekter som bør inkluderes i 

anamnesen. Student nr. 14 beskrev det slik: «Vi læres opp til at det visse punkter som alltid 

skal med i en diagnostisk samtale» og «du må jo ha med alt sammen, og du kan ikke alt, du 

husker ikke alt, du har ikke noe god struktur enda(..) og da tar jeg meg selv i at nå har jeg ikke 

lyttet ordentlig godt, nå har jeg ikke kapasiteten til det». 
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TID: EMPATI FREMMENDE, HEMMENDE: 

TID: Det er en bred enighet mellom studentene at god tid er en empati fremmer. De 

presiserer at god tid gir rom for toveiskommunikasjon, oppmerksom lytting, og skaper 

mulighet til å fange opp empatiske hint gjennom gode pauser. En student mener også at det å 

alene forholde seg til pasienter med god tid er en empati fremmer. I andre enden av skalaen er 

studentene også generelt samstemte om at lite tid og høy effektivitet hemmer empati, de tar 

også opp korte konsultasjoner, kognitiv overbelastning, og manglende fysisk overskudd som 

forsterkende tidsfaktorer. Student nr. 14 sier «jeg tenker at det er ofte man ikke orker, at man 

ikke har overskudd, det er vanskelig å vise empati og være interessert(..). Det er det som er 

kjipt med legeyrket, at man har jo ikke tid». Student nr. 13 beskriver balansegangen mellom 

tid og empati som «en kunst(..)en absolutt utfordring» og poengterer at når tiden blir knapp 

lærer man å prioritere det biomedisinske fremfor de empatiske verdiene: «Hvis man har 5 

minutter til å løse et problem så er det ikke alltid anledning for å ta opp så mange 

verdispørsmål og bekymringer». Student nr. 11 beskriver det å beholde roen og bruke tiden 

sin også som en «kunst». Student nr. 6 tar opp en observert diskrepans mellom det vi 

observerer i en tidsbegrenset klinisk praksis og det vi lærer innenfor atferdsfagundervisning. 

«Har vi egentlig tid til å gjøre det på den rette måten?» samme student nevner at i situasjoner 

med knapp tid har vi lært «mer fokus på anamnese, journal og ja egentlig fysiske ting». 

«Fokuset ligger i å få tak i den medisinske historien og gjøre en klinisk undersøkelse». 

 

JOURNALEN: Journalen ble av flere studenter beskrevet som en empati hemmer, det ble 

sagt at den er vanskelig å løsrive seg fra, består av ledende og ja/nei spørsmål. Og flere 

studenter var enig i at den ikke fungerer som et godt utgangspunkt for å bygge en empatisk 

lege-pasient relasjon. Student nr. 14 beskriver at pasientene i noen tilfeller gjøres til en 

svarmaskin: «Pasienten blir litt sånn, nå skal jeg ligge her å svare på de rette tingene, svare på 

det legen spør om». Student nr. 10 fokuserer på at som student læres du opp i å følge en mal i 

møte med pasientene som du må komme igjennom og sier «det er mer naturlig for oss og 

spørre om avføring og vannlatning enn det er å spørre om pasienten har det bra». Student nr. 6 

beskriver hvordan det første møtet med pasienten formes av journalen som et verktøy som 

minimum må kartlegges «det påvirker jo i veldig stor grad hvordan man forholder seg til 

pasienten. Kanskje pasienten hinter om noe personlig, som han/hun er bekymret for eller har 

lyst til å snakke om, men så vet man at man må igjennom journalen (..)man tenker kanskje at 

jeg kan ta opp igjen dette etter at jeg har spurt om medikamenter». Et par studenter adresserer 
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at det kan virke empati fremmende å løsrive seg fra journalen, at det gir grobunn for gjensidig 

og åpen kommunikasjon som de mener virker tillitsskapende. En annen student fokuserer på 

behovet for en god dialog som empatifremmende.  

 

SPRÅK, EMPATI FREMMENDE, HEMMENDE:  

Omtrent alle studentene identifiserer språk og bruk av fagterminologi som en faktor som 

påvirker grad av empati, men det varierer hvilken betydning de tillegger dette. Et par 

studenter sier at bruk av fagterminologi er assosiert med faglig dyktighet og profesjonalitet og 

at dette er med på å trygge pasienten i pasientrollen og kan styrke en empatisk relasjon til 

pasienten. Student nr. 7 mener at «fagspråket er presist(..) og presisjonen gjør at man av og til 

forstår ting veldig godt». Andre studenter adresserer bruk av fagterminologi som en empati 

inhibitor og mener bruk av fremmedord er med på å distansere legen fra pasienten og 

forsterke en makt-avmakt posisjon. Student nr. 7 belyser nettopp dette og stiller 

spørsmålstegn til om bruk av et klinisk fagspråk er med på å distansere legen fra pasienten. 

«Fagterminologien gjør at det blir veldig mye kaldere, og mer profesjonelt(..), men det blir 

kanskje også mer distanse?». Dette med bruk av fremmedord og distanse nevnes spesielt av 

flere studenter: «Det skaper en distanse om man bruker et helt annet språk» og det er «ikke 

empatisk å snakke over hodet til pasienten».  To studenter nevner også hvordan 

medisinstudiet fungerer som en avlæringsarena i forhold til hvilke ord som er «hverdagsord» 

og hva som blir sett på som fremmedord, «jeg merker selv at jeg ikke lenger vet hvilke ord 

som alle kan og hva slags ord som bare vi kan» og «etterhvert glemmer man litt hva som er 

folkespråket og hva som er det medisinske språket». En student nevner også språkbarrierer 

som en faktor som gjør det vanskeligere å vise empati i bestemte situasjoner.  

 

KULTUR, EMPATI FREMMENDE, HEMMENDE:  

STUDIEKULTUR OG LÆREMILJØ: Dette peker seg ut som en hemmer i noen av 

intervjuene ved at studentene beskriver at de lærer normer og verdier som ikke favoriserer 

bruk av empati i klinisk praksis. Student nr. 9 sier «vi har jo på en måte blitt lært at vi (..) 

liksom ikke kan sitte og på en måte bli beveget(..) det er jo pasienten som har et problem, ikke 

vi». Student nr. 10 sier «vi får beskjed om at(..)vi skal være sterke(..) minst mulig 

mennesker», samme student kaster også lys over at det gjennom studieløpet adapteres en 

holdning om at det ikke er akseptert å snakke om følelser, denne uformelle normen skaper en 

usikkerhet hos studentene som følge av en diskrepans mellom det de ubevisst har en trang til 
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og føler for å gjøre opp mot den holdningen de mener ligger til legen og legen sin rolle som 

de har lært i studiet. Det er enighet blant studentene at medisinutdannelsen påvirker deres 

bevissthet rundt empati, men de er ikke enig i hvilken effekt det har på dem som kommende 

klinikere. Student nr. 9 sier: «Gjennom et langt studium kan man bli litt sånn udødelig(..)man 

ser jo bare hvis man sammenlikner oss med leger som har jobbet, er det en forskjell på hva vi 

som studenter reagerer på i forhold til en pasient som har det vondt f.eks». Samme student 

beskriver også medisinutdanningen som en «tilvenningsprosess». En form for tilvenning 

ovenfor vanskelig emosjonelle situasjoner som med tid gjør kliniker mer emosjonell avflatet. 

Flere studenter nevner at man som student er sårbar for «kynisme», «jeg tror også at man som 

student kan bli litt kynisk» og at kynismen kommer som overlevelsesstrategi. Student nr. 7 

sier «kanskje man har et behov for å beskytte seg selv litt også(..)jeg tenker det er en slags 

overlevelsesstrategi (..) en skal ikke la alt gå så inn på en (..) man skal kunne bestemme litt 

sånn hvor mye ting som skal virkelig påvirke deg følelsesmessig». Denne studenten 

fremhever også en distansering som flere studenter er enig i at inngår i rollen som lege og 

profesjonalitet. Distanseringen blir en lært og nødvendig overlevelsesstrategi som en 

konsekvens av tøffe situasjoner og opplevelser som man eksponeres for igjennom studiet. 

Samme student sier videre i intervjuet at «det er kanskje et resultat av at man er eksponert for 

mange flere sånne tøffe situasjoner enn det man er på veldig mange andre studier». Student 

nr. 11 avviker litt fra flertallet av utvalget, og snur om på situasjonen ved å trekke frem 

utfordringer og tøff eksponering som en fremmer av empati. Student nr. 11 mener at 

medisinutdannelsen øker empati hos studentene fordi «en møter seg selv litt og utfordrer seg 

selv, og man lærer mye om seg selv og verden». Samme student beskriver studieløpet over 

tid, kombinert med økende alder som empati fremmende faktorer og opplever at medelever 

blir «mer empatiske enn gjennomsnittet». Et par studenter mente at medisinutdanningen lærte 

studentene til å regulere følelsene forskjellig i profesjonelle versus ikke profesjonelle 

settinger. Reglene for emosjonell regulering læres i klinikken av eldre leger og preges av den 

individuelle lærers personlige stil som det forventes at studentene ukritisk adapterer. 

Studentene var samstemte om at det finnes uskrevne regler som regulerer hva som er greit å 

vise av følelser ovenfor pasienter. Eksempler er: en skal ikke bli for følelsesmessig involvert, 

en skal ikke gråte og en skal ikke gå for dypt i å utforske pasienters følelser. Flere av 

studentene er enige i at kommunikasjonstrening i utdanningen er en empati fremmer, og økt 

kunnskap underveis i studiet virker som en positiv forsterker. Student nr. 13 poengterte 

spesielt at strukturert kommunikasjonstrening etterfulgt av konstruktiv tilbakemelding skapte 

en trygghet til å utforske emosjonelle hint og øke bevisstheten rundt emosjonelt kroppsspråk 

hos pasienter. «Jeg så ikke at hun var blank i øynene så jeg fortsatte litt med andre ting (..) da 
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fikk jeg feedback på det etterpå (..) sånn at man lærer av sine feil da». Et par studenter er 

kritiske til om de får tid til å implementere det de lærer om kommunikasjon og empati i 

klinisk praksis, og kommenterer at de også i undervisning er vitne til situasjoner der pasienter 

avbrytes som følge av lite tid. De fleste studentene er enig i at et læremiljø som fremmer 

interesse for pasienten og pasienten som menneske virker empati fremmende. «jeg tror at hvis 

man er oppriktig interessert, så er man empatisk». Motivasjon, Nysgjerrighet, mottakelighet, 

økt bevissthet rundt empati og kunnskap identifiseres som empatifremmere i flere intervjuer. 

Student nr. 7 sier «jeg tror det viktigste elementet for å utvikle empati er å (..) tenke litt over 

det innimellom». I flere intervju er studentene enig i at et læringsmiljø og studentmiljø som er 

preget av lite motivasjon, nysgjerrighet og mottakelighet sammen med høyt press er empati 

hemmende. Studentene er enig i at medisinsk kunnskap kommer foran evnen til å kontrollere 

emosjonelle aspekter i en konsultasjon og at dette verdsettes høyt i medisinutdanningen. 

Student nr. 10 fremmer et ønske om å inkludere mer formell læring om hvordan å balansere 

faglig dyktighet og empati ovenfor pasienter i medisinutdanningen. Studenten kaster lys over 

det faktum at studentene får mindre rom til empati læring fordi fokuset fra fakultetets side er 

på faglig kunnskap, og pasienten settes i en form for «lært underlegenhet», «vi lærer jo 

egentlig å være faglig dyktig, faglig dyktig, faglig dyktig (..) Hvordan kombinere dette med 

pasienten (..) pasienten er jo underlegen». Flere studenter mener at de lærer at emosjoner 

distraherer en fra å være profesjonell, rasjonell og forstyrrer evnen til å ta profesjonelle 

avgjørelser.  

 

INTERAKSJON- SITUASJON: Effekten av interaksjon – situasjon nevnes av flere 

studenter, men de er ikke enig på hvilken måte det påvirker empatisk evne. Faktorer som 

pasientens personlighet, kjemi mellom lege og pasient, selekterte pasient grupper og 

spesifikke kliniske situasjoner identifiseres av flere studenter som faktorer som kan utfordre 

grad av uttrykt empati. Student nr. 13 nevner spesielt lite respekt, dårlig oppførsel og dårlig 

kjemi fra pasienter som empatiske hemmere og sier «hvis du har en pasient som du på en 

måte får et dårlig inntrykk av og misliker og han kritiserer deg uten at du har noen grunn til å 

bli kritisert og på en måte oppfører seg skikkelig dårlig ovenfor deg, og du rett og slett blir 

irritert på vedkommende. Så er det vanskelig å vise empati». Student nr. 11 legger vekt på 

ytre faktorer som kan gjøre det utfordrende i ulike situasjoner og vise empati, eks: 

«fengselslege eller sånne ting og skal være empatisk ovenfor en person som har gjort et eller 

annet jævlig liksom (..)har drept familien sin da. Det er liksom sånne ytre faktorer som man 

kanskje kan tenke over. Eller folk som er superarrogante og ikke lydhøre (..) eller de som 
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diskriminerer deg fordi du er ung og jente (..) da er det en utfordring å være empatisk». 

Student nr. 8 tar opp en situasjon i mottak hvor tillitsforholdet mellom lege og pasient ble 

utfordret og hvilken effekt det fikk for studentens evne til empati: «Det var en ung jente med 

ekstreme magesmerter (..) hun hadde veldig sterke smerter utenom når vi pratet med henne 

eller hun ble distrahert, da så hun helt upåvirket ut (..) jeg fikk inntrykk av at hun overdrev 

symptomene sine, og at det delvis var litt løgn inne i bildet (..) det påvirket empatien min 

ihvertfall». En pasient gruppe som dras frem som spesielt utfordrende er rusavhengighet og 

psykiatri. Flere av studentene tok opp at empati i spesielt akutte situasjoner ikke hørte 

hjemme i like stor grad som i allmennpraksis «akkurat i akuttmottaket så er det ikke så mye 

rom for empati (..) «man blir liksom ikke oppfordret til å jobbe med det (..) det er noe med 

liksom stemningen og det tempoet det legges opp til». Samme student legger også et skille på 

hva som forventes av empati mellom en indremedisiner og kirurg. Student nr. 16 nevner også 

spesifikt at pasientens problemstilling påvirker behovet av empati: «Sykere pasienter, og 

spesielt pasienter (..) med bekymringer, da er det viktig å ha litt bedre tid enn hvis man skal 

skrive ut resept på fotsoppmiddel (..) da trenger man kanskje ikke å bruke all verdens tid på å 

vise empati for fotsoppen». Student nr. 6 trekker frem at det er lettere å vise empati for 

pasienter som er åpne, lite kritiske og lette å prate med. «Pasienten var lett å prate med, og det 

var mange situasjoner hvor det var lett å vise empati». Andre empati fremmende faktorer er 

identifisering med pasienten gjennom alder, situasjon eller yrkesrolle. Student nr. 6 beskriver 

også en situasjon i klinikken i møtet med en annen lege og hvordan fokuset og bevisstheten 

rundt samtalen endret seg «når jeg skjønte at pasienten var lege så stilte ting seg litt 

annerledes, og det gjorde litt inntrykk, at man forholder seg så forskjellig til en person som er 

lege og en som ikke er det». Den pasient gruppen som det kom frem i et par intervju at var 

lettest å vise empati for var de kronisk syke.  

 

Kort oppsummert peker funnene i retning av at studentene opplever det problematisk å skulle 

balansere rollen som medmenneske og behandler. Studentene påpeker at lite erfaring, 

kunnskap og trygget i rollen virker empatihemmende. Mens god tid, bred medisinsk kunnskap 

og erfaring med pasienter virker empatifremmende. Et interessant funn er at studentene 

opplever journalen som en hemmer, og løsrivelse fra den standardiserte anamnesen som en 

empatifremmer. Språkets rolle som en empatihemmer/fremmer er noe mange av studentene 

vektlegger. De mener «hverdagsspråket» har empatifremmende egenskaper, i motsetning til 

det medisinske fagspråket som de er enig i at skaper en distanse i relasjonen mellom lege og 

pasient. Generelt virker det som om studentene opplever det som vanskelig i løpet av 
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medisinstudiet å øve - og innarbeide empati i sin fremtidige måte å praktisere legerollen på. 

De medmenneskelige egenskapene nedprioriteres til fordel for teoretisk medisinsk kunnskap. 

Studentene er enig i at de utsettes for empatihemmende situasjoner, og at de får lite hjelp/ har 

vanskelig for selv å ta i bruk verktøy som virker empatifremmende.  

 

DISKUSJON:   
METODEKRITIKK: 
Utgangspunktet for denne studien er en re-analyse av allerede transkriberte kvalitative 

intervju om hva som hemmer, fremmer studentenes empati i medisinutdanningen. 

Reliabiliteten og validiteten til kvalitative data kan diskuteres da de er sårbare for feiltolkning 

da hva som ansees som relevante data til en viss grad også ubevisst formes av den som 

intervjuer, leser og tolker data. Empirisk forskning på empati er problematisk å gjennomføre 

da empati per i dag ikke er et standardisert mål, og det frem til nå heller ikke er en generell 

enighet om en felles definisjon, ei heller hvilke momenter som bør inkluderes i en fremtidig 

definisjon. I tillegg er store deler av den kvantitative forskningen som foreligger ikke optimal 

med tanke på at disse studiene om empati ofte tenderer til å bli snevre, sjelden dekker 

introspektive områder som legen og pasientens følelser, opplever og tolkninger i klinisk 

praksis (16). Resultatene fra denne analysen egner seg bedre til å beskrive en observert trend, 

eller et tilstandsbilde innenfor et lite utvalg, heller enn å skulle trekke absolutte konklusjoner 

som kan generaliseres til større populasjoner. Generelt kan en si at et kvalitativt studiedesign 

egner seg bedre til å generere hypoteser enn til å skulle teste de. Og den kvalitative 

forskningsgrenen er spesielt nyttig innenfor temaer som er lite forsket på, eller som er så 

komplekse at man bør bruke forskjellig tilnærminger. Utvalget i dette materialet er lite og 

består av kun 11 studenter. Om disse 11 studentene er representative for det resterende antall 

medisinstudenter kan det stilles spørsmålstegn ved, da de er hentet fra samme semester og 

samme kull, og er basert på frivillig påmelding. Det er også verdt å nevne at frivillig 

påmelding tidlig kan gi opphav til et skjevfordelt utvalg da de som ofte melder seg deler 

personlighetstrekk eller har samme motivasjon/nysgjerrighet for emnet. Spørsmålet er om 

utvalget er representativt for resten av studentmassen, dersom en går ut i fra at disse 

studentene kanskje er mer opptatt av betydning av empati, og kanskje i utgangspunktet ville 

scoret høyere dersom empati ble standardisert og målt. Generelt er et representativt utvalg 

sjelden mulig å få til ved kvalitative studiedesign, men det bør ha som mål å størst mulig 

variasjon innad i utvalget når det kommer til f.eks: alder, kjønn, erfaring og meninger. 
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Intervjuene har et semistrukturert design, og i flere tilfeller legger intervjuer føringer for 

hvilken retning samtalen skal ta. Fordelen med et semistrukturert design er likevel at det 

åpner opp for et større datagrunnlag enn om designet hadde vært mer rigid. Tapet er at 

intervjuene gjennomføres forskjellig avhengig av hvem som intervjuer, samt studentenes 

respons som resulterer i at det i noen tilfeller blir vanskeligere å sammenligne intervjuene opp 

mot hverandre. Likevel, på tross av disse innvendingene som til dels gjelder for all kvalitativ 

forskning, så er fordelen at man får en bedre innsikt i de refleksjoner og følelser studentene 

har i forhold til temaet, deres erfaringer og tanker. Dette er spesielt verdifullt når man som her 

vil ha kunnskap om studentenes selvforståelse i forhold til profesjonskultur og profesjonell 

rolle. Materialet er rikt, fordi det får fram ambivalens og mangetydighet og viser ulike 

tendenser i studentenes syn på empati og empatiutvikling. Materialet viser hvordan studentene 

tolker sin rolle som student og kommende lege forskjellig, avhengig av personlighet, 

erfaringer og påvirkning fra lærings og profesjonskulturen i legeyrket og i medisinstudiet.  

Det som fremkommer om profesjonskultur og Hidden Curriculum, setter søkelys på aspekter 

ved legerollen som er viktig å diskutere, som objektivering, balanse mellom nærhet og 

distanse, profesjonell saksorientering og personlig involvering.  Dette er viktige spenninger i 

legenes profesjonskultur som studentene fanger opp, men som de sliter med å forstå. Dette er 

viktige elementer å diskutere i medisinstudiet, for at studentene skal kunne forme sin egen 

selvforståelse og rolle som kommende leger. 

En overvekt av tidligere forskning baserer sine resultater på selvrapporteringsskjemaer og i de 

aller fleste tilfeller JSPE. En studie fra 2010 sammenlignet resultatetene fra kvantitative 

forskningsartikler som baserte sin forskning på forskjellig selvrapporteringsskjemaer, JSPE 

og IRI-EC. Manglende korrelasjoner i deres resultater forsterker tvilen knyttet til validiteten 

til slike selvrapporteringsskjemaer (31).  Et annet sentralt ledd en bør trekke frem er hvordan 

selvrapportering alene, uavhengig av om det er som ledd i et spørreskjema eller et muntlig 

intervju, former resultatene. Generelt uavhengig av kontekst har mennesker en tendens til å 

nedvurdere egne evner. Vil selvrapportert empati i møtet med f.eks en pasient på bakgrunn av 

dette stemme overens med pasientens oppfatning? Det vil trolig være en diskrepans mellom 

pasientens oppfatning av medisinstudentens grad av empati og det medisinstudenten selv 

rapporterer. Kvalitative intervju kan bidra til en bedre forståelse av de funnene man finner 

med kvantitative forskningsdesign og resultater basert på selvrapportering. JSPE har i liten 

grad blitt brukt til å se på hva som hemmer og fremmer av empati. Generelt og som nevnt 

innledningsvis er empati definisjonen til gjenstand for diskusjon, å skulle sammenligne 
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forskning innenfor empatifeltet forutsetter en viss enighet knyttet til hvilke momenter som 

skal inkluderes i en fremtidig definisjon. 

 

SKJEVFORDELING AV HVA SOM HEMMER OG FREMMER EMPATI: 
Mye tidligere forskning viser til et fall i empati i løpet av medisinutdanningen (2,21,22), og i 

nyere tid har det vært et større søkelys rettet mot hvilke faktorer som er med på å generere en 

nedjustering av empatisk respons, eller som kan forhindre at en nedgradering av empati 

forekommer. Resultatene fra denne studien viser en skjevfordeling mellom identifiserte 

hemmere og fremmere. Det var generelt lettere for studentene å hente opp hva som hemmer 

empati enn det var for de å identifisere hva som fremmer empati. Sammenlignet med 

forskning som viser til et fall i empati er dette utvalget med studenter generelt enig i at mer 

kunnskap og mer erfaring vil virke kunne virke fremmende på empati i form av at studentene 

opplever det som lettere å være empatisk dersom de føler seg trygge, kunnskapssterke og 

mindre usikre. Men på denne veien vil det også være lett å avlære empati dersom det ikke 

tillegges oppmerksomhet. Dette resultatet er interessant da utdanning som generer mer 

kunnskap og erfaring burde vært en empati fremmende instans og ikke ett ledd som hemmer 

og nøytraliserer utviklingen. Utviklingen påvirkes kanskje i større grad av hvilken erfaring og 

kunnskap en utsettes for en antatt?  De samme resultatene viser også at studentene opplever 

læremiljøet som en empati fremmer som generer motivasjon, nysgjerrighet og kunnskap, men 

som trolig hemmes av en godt etablert og dynamisk sykehuskultur. Er det eksponering for de 

regjerende arbeidskulturene innad på de ulike sykehusene som bidrar til det observerte fallet i 

empati, og ikke møtet med de eksplisitte og implisitte normene som former interaksjonen med 

pasienter og klinikken som tidligere antatt (21)? Om sykehuskulturen er en hemmer er 

reduksjon i empati da ett resultat av innarbeidete rutiner? Eller er det ubevisste normer, 

kombinasjonen av ulike personlighetstyper og grad av trivsel som legger en demper på 

empatien? I dette tilfellet vil da uttrykt empati variere i grad mellom helsepersonell basert på 

hvilket sykehus de har som arbeidsplass? For å kunne trekke konklusjoner med bakgrunn i 

disse resultatene ville det vært av betydning å gjøre studien større, inkludere flere studenter, 

variere inklusjonskriteriene med tanke på å oppnå større heterogenitet innad i utvalget og 

sammenligne selvrapportert betydning av empati mellom studenter på ulike semestre, på ulike 

universitet og mellom norske studenter som studerer i Norge og utenfor Norges grenser. Det 

ville også vært interessant å gjøre re-intervju av de samme studentene når de er ute av rollen 

som medisinstudent og etablerte innenfor rollen som lege. Ville selvrapportert empati som 

lege avvike fra selvrapportert empati og betydningen av dette som medisinstudent?  
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FAKTORER SOM SÆRLIG PÅVIRKER EMPATI: 
Den observerte trenden innad i dette datamaterialet viser at faktorer som påvirker empati 

fordeler seg i 4 hovedgrupper knyttet til Legeidealet, tid, språk og kultur. Resultatene kan 

peke i retning av en trend som viser at studentene opplever balansegangen mellom 

rolleforventning, profesjonalitet og «medmenneske» som vanskelig og som en empati 

dempende faktor. I en læresituasjon er studentene sårbare for ekstern påvirkning og de er 

kanskje spesielt mottakelig for det udefinerte pensum i deres forsøk på å finne seg til rette i 

det som kan beskrives som en sosialiseringsprosess. En opplevd diskrepans mellom det som 

forventes, det som observeres og det som læres bidrar til å øke forvirringen knyttet til hvilke 

forventninger som kommer med rollen som medisinstudent, lege og medmenneske. Et annet 

viktig funn er hvordan fagkunnskap, erfaring og trygghet spiller inn på studentenes empatiske 

egenskaper. Det kan virke som at usikkerhet knyttet til fagkunnskap tar fokuset vekk fra det 

medmenneskelig ved at studentene opplever at de ikke kan/bør ta seg tid til de 

mellommenneskelige sidene av legeyrket. Problemet blir at utrygghet knyttet til kunnskapen 

tar så stor plass i oppmerksomheten at grunnleggende medmenneskelig ferdigheter forvitrer. 

Hvordan skal vi forvente at kompetente og erfarne leger skal være gode empatiske klinikere 

når empati og medmenneskelighet har vært nedprioritert på veien gjennom utdanning og 

yrkesvei for å fylle de skoene de står i til slutt? Tidligere studier og disse dataene er 

samstemte ved å vise at tid er en viktig empati påvirkende faktor, lett sagt vil god tid fremme 

og behov for høy effektivitet hemme empati. På samme tid er det viktig å ikke undervurdere 

nytten av at nonverbal kommunikasjon i møtet med andre mennesker. På tross av lite tid kan 

tilstedeværelse og nysgjerrighet virke betryggende og empati fremmende for pasienten i det 

korte tidsrommet som er tilgjengelig. Kanskje er ikke tid nøkkelbegrepet som bør diskuteres, 

men heller grad av tilstedeværelse, nysgjerrighet og oppmerksomhet i det tidsrommet som er 

til disposisjon. Dette datasettet viser også en annen trend der studentene generelt er enig i at et 

høyspesialisert språk øker distansen mellom lege og pasient, og at fagterminologi hemmer, 

mens et hverdagsspråk oppleves som en empati fremmer. Generelt kan en tenke seg at det 

virker empati fremmende å møte pasienten med utgangspunkt i pasientens grunnlag for 

forståelse. Kanskje er det noe i utsagnet til Kirkegaard «for å kunne hjelpe en person, må en 

møte personen der personen er» (46,47).  En dialog krever et samspill mellom to personer og 

kjennetegnet på en god dialog er at språket tilpasses den personen en er i samtale med. Ingen 

pasienter er like, og i noen tilfeller vil trolig fagterminologi skape trygghet, mens i andre 

situasjoner være triggeren til økt forvirring. Det eksisterer kanskje andre regler for 

kommunikasjon når en har en dialog med mennesker som ledd i en arbeidssituasjon. 

Kommunikasjonen er i sistnevnte situasjon avhengig av at tjenesteyter og mottaker kommer 
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frem til en felles forståelse. Veien dit vil være like heterogen som pasientene er som gruppe.  

Et annet interessant fenomen er at studentene er enig i at medisinstudiene vekker en 

motivasjon og nysgjerrighet, og at kombinert med godt læringsmiljø bør studietiden virke 

empati fremmende. På andre siden viser også resultatene at studentene ofte attribuerer fallet i 

empati i sammenheng med eksponering for høyt press, holdninger om empati hos kollegaer 

og eldre leger og regjerende sykehuskultur. De beskriver et bilde der høyt press og uheldig 

normer og verdier knyttet til empati innad i sykehusmiljøene er omvendte proporsjonale 

størrelser med motivasjon, læringslyst og nysgjerrighet. Med det resultat at empati faller i takt 

med fall i motivasjon og overskudd.  

 

KONKLUDERENDE SYNSPUNKTER: Legeyrket og idealet som lege.  
Det er ikke grunnlag for å fremme en konkret konklusjon om årsak virkning med bakgrunn i 

dette datamaterialet, men det kan se ut som at medisinstudenter befinner seg i et lite dynamisk 

økosystem av læringskultur som er sårbart for de endringene som omgivelsene iverksetter 

både offisielt og uoffisielt. De er i en situasjon der de streber etter å oppnå profesjonalitet, 

tilpasse seg en samfunnsrolle og drive personlig selvrealisering samtidig som de sendes ut i 

nye og ukjente farvann. Kombinasjonen med økt press, kognitivt stress og økende ansvar 

ovenfor andre menneskers psykiske og fysiske helse setter studentene i en sårbar situasjon der 

de er mottakelig for både usunne og sunne verdier som har relevans for utvikling av empati i 

både positiv og negativ retning. Det er også påpekt av flere at legeyrket er preget av et 

kunnskapsideal og en selvforståelse som spesielt kan påvirke evnen til empati i negativ 

retning (19,50). Maktassymmetrien i lege pasientrelasjonen og dette at legen og studentene 

tidlig blir konfrontert med død og lemlestelse, må forholde seg til pasientens kropp som et 

objekt for reparasjon, som noe som skal skjæres i, og dissikeres for terapeutiske formål, 

påvirker legenes forhold til pasienten.  Det faktum at legen, sammen med annet helsepersonell 

står i situasjoner der de noen ganger også ofte må påføre ubehag og smerte for å lindre eller 

fremme helse og god behandling skaper en sårbarhet for reduksjon av empati (50,51). Alt 

dette, sammen med kravet om og kontroll over en særdeles omfattende kunnskapsbase i 

spennet mellom natur, kultur og samfunn, sammen med et krevende personlig ansvar som 

tilligger legeyrket fremmes en kultur der reduksjon av empati lett kan forekomme. 

Det er i en slik kunnskaps- og terapikultur mellom naturvitenskap og møtet med det enkelte 

mennesket som subjekt at studenten skal finne sin rolle, profesjonell ja, men også som 

medmenneske. Det viktigste instrument for dannelse i medisinstudiet er at det legges til rette 

for å framelske en kultur der man kan reflektere over legerollen, de ulike dimensjoner som 
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former denne rollen og hvilken slutteffekt dette har på utvikling av empati. Det er ikke sikkert 

at medisinstudiet i dag tar denne oppgaven alvorlig nok. Jeg opplever at det i dag eksisterer 

ulike kulturer på studiet. På en side har vi klinikerne som trener oss i å fokusere på diagnose, 

symptomer og tilhørende funn. Vi som studenter møter størst andel pasienter i smågrupper 

med kliniker som leder, men i stedet for å presentere person og bakgrunn, presenteres 

nærmest romnummer og symptomtriade, etterfulgt av en differensialdiagnostisk drøfting over 

hodet til pasienten vi takker for oss og forlater rommet på vei til neste «case». Resultatet blir 

at diagnose og person blir presentert som to separate fenomener, der personens betydning for 

symptomuttrykk nedprioriteres og presenteres mer som et lerret som diagnosen har malt sitt 

«klassiske» uttrykk på. I den andre dimensjonen finner vi atferdsfagene og etikerne som 

stadig kaster et søkelys på det humane aspektet ved medisinen. Men til hvilken grad 

dimensjon to roper høyt nok er jeg usikker på. Jeg opplever at det er vanskelig å 

implementere det vi lærer og leser om i etikk og atferdsfag. I de situasjonene som vi møter 

pasienter, i hovedsak smågruppeundervisning, er det ikke rom for den empatiske relasjonen. 

Satt på spissen er ikke målet med samtalen i en smågruppesetting relasjonsbygging og 

empatiutveksling, men kartlegging av symptomtreet. På den måten lærer vi jo hvordan ulike 

diagnoser presenterer seg, og medelever får testet sin differensialdiagnostiske kunnskap. For å 

få maksimalt ut av den kliniske læringssituasjonen gjelder det å forstå hvordan diagnosen vi 

hørte om i forelesing dagen før i praksis gir seg til kjenne. Målet oppleves derfor ikke som å 

forstå bekymringen til pasienten knyttet til diagnosen, eller redselen knyttet til akutt 

situasjonen eller usikkerhet knyttet til tiden etter sykehusinnleggelse. Vi får ikke «trent» på 

den grunnleggende medmenneskelige og empatiske fremtoningen i møtet med pasientene. 

Dermed legger vi alt vi lærer om medmenneskelighet og pasientrollen lenger bak i minnet i 

håp om at vi husker å hente det frem og ta det i bruk den dagen vi står alene og er sjef over 

egen tid, konsultasjon og «den type lege» vi ønsker å være. Det betyr, som også Pedersen 

påpeker i sin PhD avhandling om empati i medisinen, at de kommunikative og relasjonelle 

komponentene i pasientmøtet i stor grad blir undervist adskilt fra den biomedisinske 

kunnskapen, som sees på som den viktige og virkelige medisinske kunnskapen (16,48).  
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Vedlegg 1: 
 

 LEGEROLLEN TID SPRÅK KULTUR 

HEMMER Rollekonflikt 

 

Rolleforventning 

 

Rollemodeller 

 

Lite erfaring 

Lite tid 

 

Høy effektivitet 

 

Kognitiv overload 

 

Korte 

konsultasjoner 

 

Journalen   

Fagterminologi  

 

Språkbarrierer  

 

Sykehuskultur 

 

«Hidden 

curriculum»/studiekultur 

 

Interaksjon: situasjon.  

FREMMER Erfaring 

 

Rollemodeller  

God tid 

 

Journalen  

Hverdagsspråk Læremiljø/ «hidden 

curriculum» 

 

Interaksjon: situasjon  
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Vedlegg 2: 
INTERVJUGUIDE, pasient 

Video ca 20-25 minutter 

PC med observer.  Setter tidsmarkør for hvilke deler av konsultasjonen skuespiller uttaler seg 

om. 

 

Avbryt avspillingen av filmen der du uttrykker følelser ovenfor medisinstudenten, enten ved 

hjelp av ord eller ved hjelp av kroppsspråk. Uttrykket trenger ikke å ha vært bevisst fra din 

side.  Vi er særlig interessert i følelsene engstelse og sinne, men vi vil også gjerne at du 

stopper hvis det er andre situasjoner du synes er viktig at vi får med oss. 

 

Ved stopp:  

 

1.   ENGSTELSE for situasjonen og for fremtiden 

SINNE for at diagnosen til faren ble stilt for sent til at det ble mulighet for 

transplantasjon 

 

- Hva skjedde her? 

o Hva forsøkte du å formidle? Hvilken følelse ble formidlet? 

o Planla du å vise følelser? 

o Opplevde du følelsen som du ville ha opplevd dine egne følelser? 

- Hvordan var kommunikasjonen eller den gjensidige forståelsen her? 

o Ev. hvordan opplevde du studentens respons? 

o Hvordan opplevde du kjemien eller kontakten her? 

 

 

2.  Hva forsøkte du å formidle? 

 

 

 

INTERVJUGUIDE, Studentutgave  

Plan for intervjuene 

Simulert pasienten intervjues først. Lydopptak på kontinuerlig. Ca 40 minutter. 

 

Generell info:  
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Bl.a. at ingen riktige og gale svar, ikke om å gjøre teste eller å eksaminere noen – men å dele 

tanker og erfaringer med det å bli intervjue/samtale med en pasient sin helsetilstand når man 

er medisinstudent på 6. semester. Vi har også videotape av intervjuet, men det er minst like 

viktig å høre dine tanker/forsøke å forstå hva du tenker om intervjuet/samtalen mellom deg og 

pasienten. Det som kommer frem her vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert. 

- Tilbakemeldinger av Arnstein eller Trond i etterkant kan avtales hvis ønskelig. 

 

Del 1: Video ca 20-25 minutter 

Stopper på de øyeblikkene skuespiller har markert. Gjennomgår episode med student: 

Innleder med: ” Vi vil vite hva du tenkte eller følte under konsultasjonen på de stedene vi 

stopper filmen” (dvs. IKKE hva du tenker om det i ettertid) 

 

1. 

- Kan du huske hva du – i denne situasjonen - trodde eller følte at pasienten forsøkte 

å utrykke? 

o Gjorde pasientens uttrykk/følelser noe med deg her? (følelsesmessig) 

o Hvis du forsøker å gå tilbake til slik det var under konsultasjonen: hva 

påvirket din reaksjon eller respons til pasienten?  

 

- Hvordan var kommunikasjonen eller den gjensidige forståelsen her? 

o Hvordan opplevde du kjemien eller kontakten her? 

 

- Det er mange måter å svare på og kommunisere i de fleste situasjoner  

og ofte skjer dette nesten automatisk; men har  

du noen tanker om hva som gjorde at du kommuniserte slik du gjorde i denne 

situasjonen? 

- Hvordan opplevde du dette/hva synes du om dette? 

 

2.  Kan du huske hva du – i denne situasjonen - trodde eller følte at pasienten forsøkte å 

utrykke? 

Del 2:  

Generelt: 

1. Hvordan opplevde du dette/hva synes du om dette? 

a. Hva tror du er viktig for å bli god til å forstå hva som er pasientens problemer 

og opplevelser? 
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b. Hvilken betydning tror du empati har for legens evne til å forstå og 

kommunisere med pasienten? 

 

2. Hva forstår du med ordet empati i møtet mellom lege og pasient?  

a. Hvilken funksjon tenker du empati har i kliniske møter? 

b. Hvordan kan manglende empati få konsekvenser for konsultasjonen?  

- har du eksempler på dette fra dette møtet med pasient/klinikken? 

c. Hører empati hjemme i alle konsultasjoner? 

d. Hvilken rolle tror du dine egne erfaringer og din kunnskap kan spille når du 

skal forstå og kommunisere med pasienten? 

e. Hva skjer i deg når du møter en pasient? 

 

3. Tenker du at empati er noe som kan påvirkes? 

a. Hvordan kan medisinutdannelsen påvirke empati? 

b. Hvordan kan det medisinske” språk” påvirke? 

c. Hvor mye tid man har? 

 

4. Hva tror du er viktig for å fremme din empati? 

a. Har du eksempler på hva som bidrar til å fremme din empati dette fra dette 

møtet med pasient/klinikken? 

b. Kunnskap om sykdom og behandling? 

c. Trygghet i rollen? 

 

5. Hva tror du kan hemme eller stå i veien for din empati? 

a. Har du eksempler på hva som bidrar til å hemme din empati dette fra dette 

møtet med pasient/klinikken? 

b. Har du eksempler klinikken/undervisning om hva som bidrar til å hemme din 

empati? (negativ påvirkning) 
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