
   

 
 
 
 
 
 

 

I den professionella utvecklingen förenas vetenskap och humanism 

”Professionell utveckling och livslångt lärande är teman som vi diskuterar med våra studenter många 
gånger redan under deras första studieår. Britterna brukar tala om ”a lifelong study”, vilket för mig 
innebär en kontinuerlig process även i praktiken. Till processen hör massor av läsning, men det är 
bara en del av utvecklingen. 

Väsentligt i den professionella utvecklingen är att man kommer till ökad insikt, med andra ord strävar 
efter att lära sig reflektera och fundera över tingen och deras inbördes samband. Till processen hör 
att man skapar sig en helhetsbild som förenar vetenskap med humanism. 

För att utvecklas professionellt måste man känna sig själv och vara medveten om sina styrkor och 
svagheter. Det är så man får en realistisk bild av sina kunskaper och färdigheter. Vi funderar mycket 
på frågan hur vi skall tåla osäkerhet i vårt arbete. Den känslan är lättare att uthärda när man känner 
sig själv. 

Att motivera patienterna att engagera sig i vårdprocessen kräver av läkaren empati och lyhördhet, 
också för sådant som patienten inte säger rakt ut. Till läkarens professionella utveckling hör att tydligt 
visa för patienten att man tar sitt ansvar. Då upplever patienten att han eller hon även inom större 
organisationer blir omhändertagen av ett ansvarstagande proffs. 

Tillsammans med mina studerande har jag diskuterat i vilken mån alla läkare borde vara likadana till 
sättet och om patienterna alltid borde få samma svar oavsett läkare. Men det är inte det vi vill uppnå. 
Till läkarens professionella utveckling hör att man integrerar sin personlighet i sin expertroll. 

I fråga om utbildning uppskattar jag särskilt kurser som utvecklar mitt reflektiva tänkande och som 
föder nya idéer. Bra undervisning lär en att förstå komplicerade sammanhang. Ett utmärkt tillfälle för 
utveckling erbjuds av patientproblem som man löser tillsammans med kollegor och som dessutom 
hjälper patienten. 

Jag hoppas fortsättningsvis kunna utveckla mina färdigheter för att mer aktivt engagera andra och 
hjälpa dem att nå bästa möjliga resultat. Det är en konst som man kan förädla så länge man lever.” 

 

Tom Pettersson, professor, HUCS 
läkare från 1976 

 

 

 


