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Nyfikenheten som kan nå till patientens innersta

Astrid Seeberger
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Patientens perspektiv:

Medicinskt problem

Känslor

Existentiella funderingar

Sociala problem

Läkarens perspektiv:

Medicinskt problem



Enligt personcentrerad vård är patienter personer som 

är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård utgår ifrån 

patientens upplevelse av situationen samt individens 

förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir 

därmed en partner i vården.
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Empati



• Kognitiva komponenter

• Affektiva komponenter

Empati







Empati Sympati

Identifikation



Att ha känslor 

men inte bli övermannad av dem 

så att de hindrar den kognitiva responsen. 





Professionell empati

Närhet Distans



Kognitiv komponenter

Affektiv komponenter

Empatisk precision

Empati
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Johan Cullberg





Empati

• Empatiska läkare ställer oftare rätt diagnos

• Patienter som har empatiska läkare och sköterskor 

– känner större förtroende för vården

– accepterar sin sjukdom lättare

– har visats behöva mindre lugnande mediciner

– deltar oftare i shared-decision making

– visar ökad compliance



Empati

• Läkare och  sköterskor som är empatiska känner 

större tillfredställelse med sitt arbete.

• Empatiska läkare och sköterskor drabbas i mindre 

utsträckning av burn-out



"From Jerusalem to Jericho": A study of situational 

and dispositional variables in helping behavior. 

Darley, John M.; Batson, C. Daniel 

Journal of Personality and Social Psychology, Vol 27(1), Jul 1973, 

100-108



63% av dem som inte behövde skynda sig stannade upp,

men bara 10% av dem som hade ont om tid

Darley, John M.; Batson, C. Daniel 
Journal of Personality and Social Psychology, Vol 27(1), 

Jul 1973, 100-108



Löpande-band-principen



Minskar empatin under utbildningen?



90% av läkarstudenterna på KI

bevarade sin empati under utbildningen.



• Medicinsk kultur

• Bristfälliga kunskaper, bristande

självförtroende, att skydda sig själv

Utbildningsassocierade faktorer

som inhiberar empatin



• Att möta en mångfald av patienter

• Positiva rollmodeller

• Reflektion 

Utbildningsassocierade faktorer

som stimulerar empatin



The effective practice of medicine requires narrative competence, that is,

the ability to acknowledge, absorb, interpret, and act on the stories and 

plights of others. Medicine practiced with narrative competence, called

narrative medicine, is proposed as a model for humane and effective

medical practice. Adopting methods such as close reading of literature

and reflective writing allows narrative situations: 

physician and patient, 

physician and self, 

physician and colleagues, and 

physicians and society.



Onsdag den 23 mars 2016 kl. 12.00-13.00

Södersjukhuset

Stora Aulan

Kjell Espmark

Dikter om kärlek

Alla är välkomna

Lunchsmörgås 

serveras 

i  begränsat antal



De överlevandes möten på Hotel Lutetia i Paris 1945



Kan läsning av skönlitteratur 

resultera i en ökad empati?











Joseph Conrad



Joseph Brodsky



Czesław Miłosz


