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Nyhedsbrev  sommer 2016 

Med sensommer Nyhedsbrevet fra Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis  vil 
vi gerne orientere om  afholdte aktiviteter og kommende aktiviteter i selskabet og 
internationalt  som han have interesse for medlemmerne og andre interesserede. 

Vigtige datoer  2016-2017  

• Supervisor workshop  28.10-2016 – 28.10.2016 Liselund, Slagelse  
• Seminarer i Supervision 24.11.2016 – 26.11.16, 2.2.2017 - 4.2.2017 og 30.3.2017 -

1.4.2017 Liselund, Slagelse ( supervisoruddannelse) 
• 25. International Balint Kongres 06.09.2017 - 10.09.2017, Oxford, England 
• 24.3.2017 Forårsseminar, Liselund Slagelse  
• 1.10.2016 seneste dato for tilmelding til optagelse på  supervisoruddannelse 2016-2019 

Vi håber  du får lyst til at deltage i nogle af aktiviteterne.                                                      
Læs mere i nyhedsbrevet  eller på http://www.samtaleogsupervision.dk eller følg os på 
facebook.com/samtale- og supervision-i-ap. 

Informationer du ønsker bragt i nyhedsbrevet kan sendes til helle.bondesen@dadlnet.dk
  

Nyheder. 

Forårets  generalforsamling og valg bragte ny ung  formand Stine Fredslund – det tegner 
godt at generationsskiftet sker med Stine på posten og afgående formand Jørgen 
Strøbech bliver i bestyrelsen som fortsat inspirator og  tovholder på seminarplanlægning. 
Den øvrige bestyrelse fortsætter. Læs referat fra generalforsamling og Jørgens  
formandsberetning.  

Vi ønsker tillykke til nyuddannet supervisor Lene Skovmose, Århus.  
Supervisoruddannelse  har løbende optag se invitationer. 

Supervision af Fase III –læger til speciallægeuddannelsen til almen praksis kommer nu 
også igang  i Region Midtjylland med  ny aftale gældende fra efteråret 2016 :  Med  
obligatorisk supervision i arbejdstiden 3 timer 10 gange om året, med mødepligt.  
Supervision skal foretages af uddannede supervisorer/  praktiserende læger som er ved at 

http://www.balintsociety.dk/index.php/component/eventlist/details/27-supervisorworkshop_2016?Itemid=107
http://www.balintsociety.dk/index.php/component/eventlist/details/26-seminarer_i_supervision?Itemid=107
http://www.samtaleogsupervision.dk/
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uddanne sig til supervisorer – der vil være løbende supervision til supervisorerne. 

Formandens beretning 2015 

Beretning 2015. 
Sidst jeg aflagde beretning startede jeg med overvejelser, om hvordan 
vi kunne gøre supervisionen nutidig. 
Vi har i dag hørt om Wilkes erfaringer og overvejelser, om som han 
kalder det, at tænke beyond Balint. 
Efter at have læst og nu hørt Wilkes overvejelser bliver det tydeligt at 
der i fremtiden vil blive behov for meget større krav til supervisors 
viden om gruppeprocesser. Det for både at kunne være aktiv 
analyserende opmærksom under i supervisionen, men også at kunne 
forme rammesætningen dynamisk. Det vil jeg vende tilbage til.  
Jeg vil også i år fortsætte med disse overvejelser, overvejelser som 
ikke kun har været teoretiske, men som også er blevet til ved 
refleksioner over forløbet af mine konkrete supervisioner i årets løb. 
 
 
Som sagt, for at supervisor kan orkestrere de nye tiders realitet med 
stærkt følelsesladede, fagprofessionelle og personlige holdninger i 
gruppen, så må supervisor have viden om og have indsigt i håndtering 
af både gruppeprocesser og rammesætning for supervisionen.  Så er 
mulighederne tilstede for, at supervisor tør alterneringen mellem 
regressionsgruppen og arbejdsgruppen, hvilket er afgørende for, at 
supervisionsprocessen bliver kreativ. Som Wilkes har beskrevet, så 
kan lægerne internalisere den bekræftelse, gruppen giver den enkelte 
om sin professionelle kunnen, og resiliens kan styrkes.  
Af supervisor kræves der således viden om gruppeprocesser, men der 
skal også mod til at kunne være til stede og være i stand til at containe 
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og bearbejde gruppemedlemmernes stærke følelser, som udløses af de 
diskuterede problemer i løbet af supervisionen. Jeg skal som 
supervisor kunne modstå gruppens ønske om en stærk leder, 
skiftende til vrede mod mig som leder og supervisor. At kunne gøre 
denne energi kreativ, at kunne få gruppen til at alternere mellem 
regression og arbejdsmode. At turde at være i alle disse positioner 
kræver øvelse, øvelse, øvelse… 
Jeg vil også gerne i denne sammenhæng sige noget om den dynamiske 
rammesætning, som jeg kalder det. 
Som supervisor bliver jeg nød til ofte at fortælle gruppen og gentage, 
hvad for en proces vi har gang i sammen.  Specielt fortæller jeg dem, 
hvad det er de kan forvente at opnå ved at deltage i denne proces, og 
hvilke betingelser i dem selv, der er nødvendige for, at dette kan ske. 
At se dem selv deltage i et eksperimenterende laboratorium, hvor frie 
associationer er tilladte og nødvendige, samt at forsøge at mindske 
deres forsvar. Jeg understreger, at mit job er at skabe et sikkert rum, 
en legeplads, hvor dette kan finde sted.  
Dette sikre rum er forudsætningen for, at de enkelte 
gruppemedlemmer kan føle sig trygge nok til at kunne være med til at 
alternere mellem at være en arbejdsgruppe og en regressionsgruppe. 
Dette skift af positioner muliggør, at lægen kan internalisere den 
bekræftelse gruppen giver, og som gør supervisionen kreativ. 
Winnicott’s ideer fra bogen ”Playing and Reality” (7) har inspireret 
mig. Han skrev: “Playing cannot involve too much anxiety. It opens up 
a “space of trust and relaxation” in which the need to make sense – to 
defend oneself - is absent, so genuinely free associations can happen”. 
Endvidere: “That there are times when adults, too, need to rediscover 
this “formlessness” and that in any case all our creative engagements 
with the world has this “safe space” – in which we can form all variety 
of nonsense without fear of judgement – as its foundation”. 
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I disse linjer understreger Winnicott, at “tillid, afslapning, frie 
associationer, normløshed og et sikkert rum uden angst og forsvar” er 
nødvendige for legen, ”for vores kreative engagement”. For at kunne 
skabe en ramme og en måde at supervisere på bruger jeg ”legen”, med 
alle disse underforståede ord, som metafor. En ramme og en måde der 
giver mig mulighed for ikke at blande mig for meget i både gruppens 
frie associationer og til at styre gruppens proces. 
Min ledelse af grupperne har på det seneste haft fokus på at stimulere 
”legen” med respekt for den fremlæggende læge og hans/hendes sag. 
Jeg har noteret, at lægernes ”kreative engagement” og mit vokser 
sammen med deres glæde ved supervisionen og samværet med 
gruppen. 
På Selskab supervisionsseminarer arbejder vi med ovenstående 
grundtanker.  
 
De følgende bon mote er kommet efterfølgende enten sagte eller på 
rundmail senere. 
”Trods de tunge sager er jeg lettere om hjertet, har mere energi og er 
mere glad efter de par timer. 
Vi var helt høje da vi skiltes. 
 
Følelser, som ikke kan deles med arbejdskollegerne, da det netop 
handler om samarbejdet med dem. 
Et rum med tryghed, fortrolighed og med en fælles forståelse. Der er 
meget vi ikke skal forklare- vi har et fælles sprog. 
Respekt for hinandens holdninger. Det giver en spændende dynamik, 
når vi ikke altid er enige. 
Mærker efter ”stemningen” i gruppen og tør bringe måske usagte 
emner/følelser frem.  Fisken på disken.
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Et fristed, og går ofte derfra beriget med ny viden og erfaring fra/om 
andre og om mig selv. 
Det er pga læring fra min supervisionsgruppe, at jeg magter det. ” 
Kollegial sparring, holdningsmæssig realitetstestning og 
almenmedicinsk socialisering. 
 
Og så til den øvrige beretning: 
 

1. Supervisor seminarerne. 

Vi startede sæsonen med kun 5 deltagere. Heldigvis kom der 2 
deltagere til på januar seminaret, så vi kom op på 7 deltagere.  
Afgangs supervisor er i år Lene Skovmose. Dvs at næste sæson 
starter vi med 6 deltagere. Som jeg sagde sidste år er 6 deltagere 
for lidt til at det kan løbe rundt økonomisk.  
På sidste seminar havde vi Andrew Elder som gæstelærer. Næste 
år kommer Henry Jablonski, svensk psykoanalytiker og mange 
årig formand for det internationale Balint selskab. 
Vi må arbejde på at få flere tilmeldinger, via networking, 
specifikke møder og uddeling af brochure hvor vi færdes.  
Der skal være en aftenmøde om supervision og seminarerne i 
Jylland til maj. 
Det har igen været dejligt at have kursussekretær både for at 
have styr på økonomi og litteraturlister. Det kan vi tale om under 
regnskab. 
 
 

2. Supervision af Yngre læger 

I RSj har Fase 1+2 mulighed for betalt supervision uden for 
arbejdstid.  
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For fase 3 er det obligatorisk og vi mødes 1 x om måneden i 
Roskilde, og det i arbejdstiden. 
I RH er det obligatorisk for fase 3. 
Supervisionerne må siges at være meget forskellige er meget 
forskellige i de 2 regioner. Der arbejdes ikke med gruppeproces i 
RH. 
Der er 2 årlige fælles aften møder for samtlige supervisorer i Rsj 
og RH. 
 
Om det jyske får vi en rapport senere af Gunnar og Helle. 
 

3. Hjemmesiden. 

Her har Torsten slidt idet med at forestå opbygningen og lægge 
artikler ind. Det er nu lykkedes og vil forhåbentligt ikke være så 
arbejdsomt fremover.  
Ønsker til hjemme siden kan komme til diskussion senere. 
 

4. Workshoppen for supervisorer blev afhold for anden gang. 

Denne gang dog kun med 9 deltagere. Vi havde efterfølgende en 

diskussion i bestyrelsen om indholdet af en workshop. 

Der var ønske om mere læring om gruppeprocesser, samt at 
blive udfordret til at gøre supervisionen med nutidig. Jeg er helt 
enig. 
Økonomisk gik balancen i 0 idet J-H og jeg fik 2000 hver. Måske 
lige i underkanten for en dags rejse og undervisning. Det kan vi 
vende tilbage til under regnskabet. 
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5. Sensommer seminaret på Klitgården blev afholdt for jeg ved ikke 

hvilken gang. Supervision af samtaler og supervision af 

supervision. Deltagerne er glade for at være med og dette så 

arrangementet løber rundt.  

Og nogle vælger at starte på supervisorseminarerne. Så det er et 
vigtigt seminar. 
 

6. Internationalt 

Vi var en lille gruppe på 5 til en fin velorganiseret Balint kongres 
i Metz i september. Vi hørte bl.a. om arbejdet på de medicinske 
fakulteter i Paris, om man kan at måle effekten af gå i Balint 
gruppe. Der var resultatet af en pilotundersøgelse som viste 
effekt. Nu ville man gå i gang med det i større skala. Det var 
spændende at høre om. Studiet hedder ”Appropriate training 
based on Balint groups can improve the empathic abilities of 
medical students”. 
Her ud over er det altid en oplevelse at være med i blandt 
kollegaer, der arbejde med det, som vi også selv er så engageret i. 
Det er stimulerende at prøve at være med til at præge 
udviklingen, så vores supervisioner kan blive ”contemporary”. 
Den bevægelse, ændring, der har været i vores supervisioner i 
DK, og som vi har diskuteret i dag foregår også parallelt i mange 
andre lande. At prøve at gå beyond Balint blev også forsøgt i den 
gruppe, jeg var medlem af. Her var svenskere, franskmænd og 
israelere med på at arbejde med lægens relationer bredt forstået. 
Det er ikke blevet et tema på kongresser eller Biennaler endnu, 
men mon ikke det snart kommer. Det har og vil få betydning for 
vores måde at lede en gruppe på og stille større videns krav til 
supervisorer. 
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Det er dejligt at blive styrket i sine egne overvejelsers betydning 
og blive lyttet til. 
Jeg kan kun varmt anbefale også en indsats på formidlingen til 
vores medlemmer af glæden ved at være med internationale.  
Umiddelbart vil jeg pege på Biennalen i Warszawa til september 
for gruppeledere, Oxford møderne samme måned og Balint 
Kongressen i 2017 i Oxford. 
Angst for at komme til kort med sit engelske er ingen grund til at 
blive væk. 
 

7. Regnskab. 

Vi følger nu kalender året. Gunnar vil fremlægge dette. Det er 
dejligt, som jeg allerede har nævnt, at vi nu har bedre overblik 
over vores seminares balancer. 
 

8. Hvervekampagner. 

Hvorfor bliver vi ikke flere medlemmer, hvorfor kommer der 
ikke flere til uddannelsen osv.  
Mange gode spørgsmål med mange gode svar. Jeg havde håbet, at 
jeg ved afslutningen af min formandsperiode, at vi var blevet 
flere medlemmer. Det er vi ikke. Der er dog kommet en del nye til 
så noget sker der, det at kunne holde trit med at skaren af ældre 
medlemmer, der ældes og går på pension, er også en del at opnå. 
Dette arbejde ligger og venter. 
 

9. Valg til bestyrelsen. 

Gunnar og jeg er på valg, vi genopstiller begge. Jeg kun som 
almindeligt medlem denne gang. 
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Vores suppleanter er på valg hvert år. Her ved jeg at Chantal, 
Torben og Jakob genopstiller. 
Stine har sagt ja til at overtage posten efter mig som formand. 
 

10. Valg som revisor. 

Her ved jeg at Søren efter mange år siger tak for tilliden gennem 
årene men han genopstiller ikke. 

11. Afslutningsvis tak til alle der har hjulpet på forskelligvis med 

at holde vores skib i søen. Tak til bestyrelseskollegaer, 

suppleanter og medlemmer af sleskabet. 

Til allersidst vil jeg gerne sige specielt tak til dig Søren, din sidste 
indsats for selskabet har været som revisor. Din, jeg vil sige 
historisk tilknytning til og betydning for vores selskabet 
strækker sig lagt tilbage.  
Du var til kongresser i Balint selskabet i 90erne, hvor ideerne til 
Supervisoruddannelsen tog form og startede 1998. Du 
redigerede og skrev kapitler i bogen Lægen som lægemiddel, og 
du har skrevet utallige originale artikler om samtale og 
supervision i almen praksis. Du blev sammen med Lars Thorgård 
æresmedlem i selskabet. Sammen med Tove Mathiessen og mig 
var du igen i 2009 initiativtager til den nye 
supervisoruddannelse. Du har vedblevet at være supervisor til 
for et par år siden. Du har brændt for ideen om forståelsen af 
betydningen af læge/patient relationen i vores lægearbejde og 
vigtigheden af at gå i supervision for at kunne, som du har 
skrevet ”ligesom et instrument blive stemt og kunne ramme 
tonen i den endeløse dialog med vores patienter”.   
For mig personligt har du været min supervisor siden slutningen 
af 80erne, været min underviser under uddannelsen til 



  

 

 

 10 

supervisor, og i 00erne har vi siddet i samme 
supervisionsgruppe.  
Det var med ærefrygt, at jeg den 1. februar 2016 lidt i 6 gik ned 
gennem Kirkestrædet i Holbæk og ledte efter lægehuset, hvor du 
har huseret i jeg ved ikke hvor mange år. Det lægehus som 
gennem tiderne har sat mange standarder for almen praksis. Det 
var mørkt og jeg kunne ikke finde huset, selv om jeg var i godt 
tid. Der var ingen huse med et lægeskilt på døren. Jeg blev 
febrilsk, så mig omkring, ingen mennesker, ingen huse med lys. 
Der var kun et hus ved siden af kirken, hvor der var lys på 3.sal. 
Var det der? Jeg gik ind og helt op til tredje sal, og så lige 
pludseligt stod jeg i lyse venlige lokaler og min nye supervisions 
gruppe kiggede forventningsfulde på mig. 
Jeg har taget et par bøger med til dig en af Per Olav Enquist og en 
af Jens-Martin Eriksen. 
Kære Søren, tak for hvad du har betydet for vores fag, vores 
Selskab og for mig personligt.   
  

  

Invitationer til kommende  aktiviteter. 

Forårsseminar  d. 24.3.2017 kl. 9 – 17 på 
Liselund, Slagelse  

Roger Neighbour har netop meddelt, at han vil komme til Liselund fredag d. 
24. 3.marts - hvor han vil deltage i selskabets forårsseminar på Liselund. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen - vi forventer en stor oplevelse. 
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3. workshop for supervisorer d. 28.10.2016 
kl. 9 – 17 på Liselund, Slagelse. 

 
”Contemporary supervision”, hvordan? 

 
Forandringernes vinde blæser over almen praksis. De praktiserende læger føler sig kørt 
over af udefra kommende kræfter. De oplever ikke at have indflydelse over egen måde at 
være læge på. Det hellige rum, hvor vi sidder alene med vores patient, vil andre også have 
adgang til. Spørgsmålet er så, om vi stadig har mulighed for at leve op til de kerneydelser i 
samtalen, som vi så gerne taler om. 
De nye tiders virkelighed må jeg som supervisor kunne orkestrere. Supervisander skulle 
gerne tænke efter supervisionen med kollegaerne:  ”Trods de tunge sager er jeg lettere 
om hjertet, har mere energi og er mere glad efter de par timer” og ”Jeg fik kollegial 
sparring, holdningsmæssig realitetstestning og almenmedicinsk socialisering”. 
(JS) Til supervision bringer lægerne nu via casene stærke følelsesladet, personlige 
holdninger om det at være i den nye lægerolle, ikke kun i relation til patienterne, men også 
til de mange samarbejdspartnere. Kan vi som supervisorer ved hjælp af gruppeprocessen 
gøre disse stærke holdninger kreative?  
(J-HL) Makro-Micro supervision af video giver mulighed for først at give feedback på hele 
konsultationen, og dernæst ”her og nu” intervention/supervision. Der kan så opstå en 
meget levende, konkret her-og-nu meningsudveksling uden filtrerende og forsinkende lag. 
 
Form: Vi starter med en runde om dagens indhold. Vi superviserer i mindre grupper med efterfølgende drøftelse af gruppeprocessen.  
Der vil være korte teoretiske indlæg. Hvis det er muligt, tag en video med af en supervision og/eller konsultationer. 
Målgruppe: Alle der superviserer praktiserende læger og uddannelseslæger. 
Sted: Liselund ved Slagelse. 
Tilmelding: Senest 30-09-2016. 
Pris: 2000 for medlemmer af selskabet og 2.500 for ikke medlemmer. (Forventes godkendt som en kursusdag). 
Kursusledere: J. Strøbech og J-H Larsen (Stroebech@dadlnet.dk, jhl@dadlnet.dk). 
Læs mere om udvikling af supervision på www.samtaleogsupervision.dk. 
  

mailto:Stroebech@dadlnet.dk
mailto:jhl@dadlnet.dk
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Seminarer i Supervision 
 
Selskab for Samtale og Supervision i Almen praksis annoncerer hermed den årlige 
optagelse af nye deltagere på supervisorseminarerne. Seminarrækken består af 9 
seminarer over 3 år, som vil kvalificere til supervision af kollegaer inkl. læger i fase-III af 
speciallægeuddannelsen. 
Seminarerne tager udgangspunkt i psykodynamisk tænkning og analytisk supervision, der 
styrker lægens »resilience« dvs. lægens ukuelighed, åndelige elasticitet og kreativitet – 
ikke kun undgåelse af stress og udbrændthed. 
Hvert seminar har en tematisk overskrift og litteratur (20-40 sider) bliver udsendt til 
gennemlæsning 
før hvert seminar. På seminaret vil der være korte teoretiske oplæg, supervision af 
supervision i smågrupper og supervision i Fishbowl. Deltagerne skiftes til at bringe 
materiale til supervision og skiftes til at supervisere, det kan være mundtlig fremstilling, 
båndede samtaler eller videooptagelser. Der er tid til fordybelse, og der vil kunne 
forekomme indslag af humor. 
Én gang årligt inviteres international gæstelærer. 
I løbet af seminarerne støttes deltagerne til at etablere lokale supervisionsgrupper og et 
lokalt netværk. 
Ved afslutningen af seminarerne fås Bevis for gennemførelse med beskrivelse af indholdet 
og omfanget af seminarerne. Opnåelse af Bevis forudsætter 85 % aktiv tilstedeværelse i 
forløbet. 
Seminarerne er åbne for nye deltagere hvert år i november. 
www.samtaleogsupervision.dk 
 
Målgruppe: Praktiserende læger med mindst 2 års erfaring fra deltagelse i supervisionsgruppe og med mindst 5 års 

erfaring fra egen praksis. Det forventes at deltagerne i løbet af seminarerne bringer materiale til supervision. 
Omfang: Seminarerne løber over 3 år med tre internatkurser per år (november, februar og april) i alt 9 seminarer, 

forløbende fra torsdag middag til lørdag middag. 
Undervisere: På seminarerne vil der være 3 faste lærere: Overlæge, speciallæge i psykiatri Tove 

Mathiesen, overlæge, speciallæge i almen medicin Erik Pedersen, speciallæge i almen medicin og  tidligere formand for 
Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis Jørgen Strøbech, samt gæstelærer på seminaret, 30/3 – 1/4 2017. 
Tid:.24 – 26/11 2016, 2/2 – 4/2 og 30/3 – 1/4 2017. 
Sted: Liselund, Slagelse. 
Pris for medlemmer af selskabet: 10.800,-/ ikke medlemmer 12.300,- per seminar inkl. Overnatning og forplejning. 

Kursusafgift betales forud for 1 år. Prisstigning under forløbet kan forekomme. Der ydes tilskud fra 
efteruddannelsesfonden. 
Yderligere oplysninger: www.samtaleogsupervision.dk eller ved henvendelse til Jørgen Strøbech på 

e-mail: stroebech@dadlnet.dk. 
Tilmelding: I år kan der optages 9 kursister, hvorfor tilmelding bør ske snarest og senest 1.11.2016 på 

http://www.samtaleogsupervision.dk/
http://www.samtaleogsupervision.dk/
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e-mail til tove.mathiesen@dadlnet.dk 

Referater og anmeldelser 

Forårsseminaret 2016 med Gerhard Wilke ” Beyond Balint ”  dels anmeldelse i efteråret  af 
seminaret ,Gunnar Axelgaard – det er også bragt i Practicus dels referat fra seminaret 
Helle Bondesen.  

Woncakongres  forår 2016 i København  Helena Galina Nielsen har indlæg om sin 
workshop hun og Torben Manneke  har referat fra kongressen    

Ny litteratur. Helena Galina Nielsen har anmeldelse om bogen  ” the Intrinsic doctor” 

 

Beyond Balint – et tilbud til traumatiserede læger. 
Ved Gunnar Axelgaard 

 

 
Med den britiske gruppeanalytiker og antropolog Gerhard Wilke som oplægsholder og 
deltager ved vort forårsseminar 1. april 2016 har Selskab for Samtale og Supervision i 
Almen Praksis (SSSAP) har et godt tilbud - ikke blot til læger med interesse for samtale og 
supervision, men til alle de praktiserende læger, der føler sig ramt af vores PLO-konflikt og 
har det svært med de mange krav om registrering af data, akkreditering, opgaveglidning 
og anden “utidig indblanding” i den personcentrerede patientbehandling, der er vores 
hjerteblod. 
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Baggrunden er de britiske lægers traumatiske oplevelse af og reaktion på NHS (National 
Health Service) -reformen i 1990. Den ligner det, vi nu oplevede og oplever her i landet 20 
år senere.  
“A traumatic loss of the good and supporting mother (NHS og Sygesikringen), and now 
experiencing the role as unwanted and denigrated children. The interaction between 
doctor and patient is becoming subject to suspicion, to audit, quality control and evidence 
based practice”. 
Wilke har de sidste 20 år arbejdet på mange niveauer af National Health Service i London, 
og bl.a. skrevet bogen: ”Hvordan bliver jeg en god nok praktiserende læge. Overlevelse og 
trivsel i det nye sundhedsvæsen”. 
I den sammenhæng har Gerhard Wilke udviklet Beyond Balint konceptet: ”A Group 
analytic support model for traumatised doctors.” 
Wilke refererer på baggrund af den traumatiserede læge et gruppeanalytisk projekt, hvor 
man i stedet for den velkendte Balintgruppe med fokus på vanskelige 
læge/patientrelationer forsøger at håndtere de mange nye vanskelige relationer til 
kolleger, personale, arbejdsgivere og sundhedsmyndigheder i “Beyond Balint grupper”. 
Myter omkring familielægebegrebet, læge/patientrelation fra vugge til grav eller krukke, det 
lukkede/hellige konsultationsrum, den lægelige solidaritet/kollegialitet, folkets ”Dr. Hansen” 
mv. er med til at generere en identitetsfølelse og med til, at vi kan relationere os i vore 
tolvmandsgrupper, faglige selskaber m.v. Men historien og myterne forleder også til 
stagnation og isolation styret af separationsangst og trang til at ekskludere og fjendtliggøre 
anderledes og udefra kommende ”farer og trusler” – aktuelt især arbejdsgivere og 
sundhedsmyndigheder.  
 
Behov for sikkerhed og tryghed i gruppen er primær, og trangen til uafhængighed og 
selvrealisering er sekundær. Historien forsøges ofte bevaret i grupperelationen med 
ritualer, blind tro, magisk tænkning, fjendebilleder og neglect. Det eneste konstant sikre er 
dog den til enhver tid pågående forandring, og iflg. Wilke afhænger en udfrielse af 
stagnation eller deroute i forbindelse med forandrede vilkår for en gruppes eksistens af 
gruppens eller den faglige organisations evne til at finde og udvikle ledere med 
”transformationsevner” således at leder/grupperelationen udvikler sig i en benign og ikke i 
en malign retning. 
Det danske Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis 
http://www.samtaleogsupervision.dk blev dannet den 25. november 2005 ved en 
sammenlægning af Bendixselskabet for psykoterapeutisk samtale og det danske 
Balintselskab. Vi repræsenterer primært læger, der arbejder med og interesserer sig for 
samtale og supervision.  
Vi gennemfører et 3-årigt forløb med seminarer for læger, der ønsker at lede 
supervisionsgrupper for praktiserende læger og uddannelseslæger, og vi deltager i det 
internationale samarbejde igennem http://www.ibfevents.org. 

http://www.samtaleogsupervision.dk/
http://www.ibfevents.org/
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Vi vil gerne viderebringe såvel budskabet omkring Beyond Balint-konceptet og om værdien 
af supervision i grupper omkring affektive elementer i nogle vanskeligt håndterbare 
relationer i den praktiserende læges arbejdsliv – med fokus på trivsel og arbejdsglæde. Vi 
inviterer i den anledning både til deltagelse i vores forårsseminar (tilmelding via 
hjemmesiden) og til deltagelse i vore supervisionsgrupper, hvor vi arbejder dynamisk med 
supervisionsmodeller og igennem forårsseminar og andre aktiviteter træner, øver og 
udvikler samtale og supervision. 
  
På SSSAP-bestyrelsens vegne 
Gunnar Axelgaard 
Referat fra seminar  6.11.2015 
 

Referat fra forårsseminar 1..4.16  med Gerhard Wilke:  
Er den praktiserende læge ved at blive traumatiseret? 
Wilke holdt oplæg i en time om ændringen i vilkårene for den engelske praktiserende læge og 
den frustration det medførte.  
Wilke beskriver den praktiserende læges kontakt til patienten  som subjekt til subjekt og ikke 
fra evidens til objekt. Han mener den praktiserende læges rolle mere kan beskrives som 
baseret på kunst (lægekunst) end   på  evidens ( forskning). Men den praktiserende læge  og 
dennes rolle har ændret sig og tilhører nu en gruppeenhed  og mennesket bag er sværere at få 
kontakt med ” Jeg er heldig hvis min læge ser på mig og ikke på skærmen!” Projektet i England 
med supervision til praktiserende læger kom i gang på baggrund af faldende antal 
praktiserende læger i Sydengland. Konklusionen blev at  den praktiserende læge har et 
identitetsproblem -Er jeg god nok? 
Han sammenligner med moderen der vil være perfekt og at  det optimale for barnets opvækst 
ikke er en perfekt mor men en god nok mor  der er så uperfekt at barnet har chance for at få 
en god opvækst. 
Faget som praktisende læge er  blevet proletariseret  siden industrialiseringen holdt sit 
indtog.  
I den proces med forandring er det vigtigt at lære: 

- at rumme hvad du ikke kan ændre  selv om  du hader det  - undgå offerrollen. 
- Jo mere perfekt en plan er, vil der altid være noget uperfekt ved den 
- Hvis du prøver at arbejde med det  du synes er svært  får du fat i den kreative del af dig 

selv og du kan så lære bedre at leve med problematikken. 
Egenomsorg kommer før patientomsorg. I uddannelsen til læge lærer lægen ikke at have 
opmærksomhed på egne behov men patientens, patienten bliver idealiseret og en vis del af 
dem er ikke normale patienter  og kan ikke tilbydes behandling efter en skabelon ( forstået 
guideline).  
Den praktiserende læge skal være  læge- leder- politiker og samle udfordringen fra 
sundhedsøkonomien  og  skal være  både god nok  og  hård  nok til at få klinikken til at fungere 
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. Wilke lægger op til at mennesket( i lægen) skal  tilbage i fortællingen. I teamet som lægen 
arbejder i er det vigtigt at der er gennemsigtige rammer  som både kan rumme  
sammenholde og specialiseringen og at et team kan have individer med separate grænser og 
identiteter eks læge psykolog psykiater. 
Efter oplægget var der    gruppesupervision  og efterfølgende fishbowl med ca. 10 deltagere og 
resten af gruppen uden om som afslutningsvis drøftede arbejdet i gruppen.  Slutevaluering i 
hele gruppen var positiv . 
 
 
Helle Bondesen 
 

 
Referat fra workshop ”Physician heal thyself” Wonca 2016 
Baggrund 
I forbindelse med mit forskningsprojekt: Hvad er god supervision for praktiserende læger, 
havde jeg i min interviewguide to spørgsmål: Har du din egen læge? og hvordan passer 
du på dig selv i dit arbejde som praktiserende læge? Jeg kendte til supervisionsgrupper 
som også beskæftigede sig med disse spørgsmål, og i min undersøgelse var én af 
grupperne meget bevidst om at beskæftige sig med det. (Beskrevet i artiklen kan 
udbrændthed hos praktiserende læger forebygges? MPL.) Da jeg selv blev syg, fik det en 
større plads. Under min sygdom reflekterede jeg meget over, hvordan kommunikationen 
med forskellige læger foregik. Tidligt overvejede jeg at skrive en artikel om det, men først 
mange år efter, fik jeg skrevet lidt om det i min artikel i Månedsskrift for almen praksis: 
Læge – og patient. Denne artikel var medvirkende til mit samarbejde med Bodil Nielsen, 
der har skrevet bogen Lægen som patient (2001). Ved DSAMs årsmøde 2014 var Bodil 
inviteret til en workshop med titlen Lægen som patient, og da min artikel kort forud var 
publiceret, blev jeg inviteret med. Da jeg som tidligere kursusleder i Lægeforeningen og 
havde erfaring med at lave workshop, valgte vi at jeg arrangerede forløbet. I henhold til de 
tilbagemeldinger vi fik, gik det godt og jeg foreslog Bodil, at vi skulle lave en lignende 
workshop på Nordisk Kongres for almen medicin i 2015. Kongreskomiteen krævede, at der 
skulle være flere nordiske lande involveret, hvorefter jeg fandt Elin Rosvold fra Norge og 
Dorte Kjeldmand fra Sverige, som begge var meget interesserede i at deltage. Elin 
Rosvold har lavet forskning og Ph.d. afhandling om lægers helbred, og jeg vidste fra 
tidligere at Dorte Kjeldmand også havde interesseret sig for emnet. 
Vi indledte workshoppen med indlæg først fra Helena, derefter Bodil og Elin og efter at 
deltagerne 2 og 2 havde fortalt hinanden om oplevelser, de selv havde haft som læge for 
en læge eller selv som lægepatient kom Dorte med to personlige narrativer. Herefter delte 
vi deltagerne op i grupper, hvor der var 25-30 minutter til drøftelse af egne oplevelser. Til 
sidst lavede vi en opsamling, der blev refereret fra grupperne og Elin Rosvold havde et par 
afsluttende slides. Jeg vil gengive lidt af de forskellige oplæg, og give nogle meget nyttige 
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slides fra Elin med kontrolspørgsmål, man kan stille sig selv, når man enten er læge eller 
patient. 
Helena: 
“One of my reasons to be a doctor maybe my experiences with my mother, whom I wanted 
to help better when I grew old. My mother came to Denmark as a refugee from Russia in 
1942 during the Second World War. She often complained, sometimes she was rather 
dramatic in her complaints. She often used painkillers. Sometimes I thought that she was 
hypochondriac. I am afraid of being a hypochondriac and this might be one reason, why it 
is very difficult for me to decide if I should see a doctor. However, among doctors I am not 
the only one! Doctors and health personnel have difficulties to consult the health system, 
and the reason is not only their own personal barriers; doctors may have difficulties in 
being doctors for other doctors. 
This theme had a small place in my research project on group supervision for GPs. Among 
my questions were, do you have your own doctor? In addition, do you take care of 
yourself? At this time, some of the GPs I interviewed mentioned Bodil Nielsen’s book: The 
Doctor as a patient. The theme got a much larger consideration when I supervised two 
research students on the theme patients’ delay and doctors’ delay in a period, where I 
myself delayed to consult a doctor with some serious symptoms. 
Certainly, there are dilemmas for doctors to be patients, and there might be some better 
ways to deal with it. We are not here to give you the solutions. However, we would like you 
to reflect on the problems with us in this workshop. And in the end we might point at some 
better ways to deal with it.” 
Bodil Nielsen fortalte om, hvordan hendes bog Lægen som patient (2001) blev til. Bogen, 
der blev sendt rundt til alle praktiserende læger i Danmark på det tidspunkt er absolut 
anbefalelsesværdig. 
Hun fortalte om, hvordan egen sygdom i barndommen var en af hendes drivkræfter til at 
blive læge, og hvordan hun fik ideen til at skrive en bog. 
Hendes forskningsprojekt bestod af et spørgeskema som 198 læger besvarede og en 
kvalitativ undersøgelse, hvor hun interviewede 28 læger, dels nogle der havde været 
indlagt på hospital, dels nogle, der havde haft alvorlige sygdomme.  
Delkonklusioner fra hendes undersøgelse er: 
Læger behandler i stor udstrækning sig selv for såvel banale infektioner og alvorlige 
somatiske og psykiske lidelser. De benytter ofte en læge i egen klinik, og anser 
behandling af patienter vigtigere end eget helbred. De konsulterer ofte specialister uden 
om egen læge; de er ikke tilbøjelige til at fortælle kolleger om deres sygdom, ligesom de 
heller ikke spørg til kollegers sygdomme eller kriser. De kan ofte have været syge i lang tid 
før de søger behandling, og forsøger i vid udstrækning selv at kontrollere behandlingen. 
Selv ved alvorlige ulykker forsøger de at minimere og intellektualisere traumet.  
Hun nævnte ikke her det, der står i bogen om supervision: ”Supervision bør læres, som 
noget man kan få og give andre, og det bør læres lige fra studietiden.” Hun allokerer for at 
man også i sin efteruddannelsesgruppe eller supervisionsgruppe kan tale om eget 
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helbred, hvis det er påvirket. Når det har indflydelse på dit eget arbejde som læge, er det 
relevant, hvilket det jo har, uanset om du er påvirket af egen sygdom eller sygdom i din 
familie.  
Mange af de samme konklusioner var temaerne i næste indlæg af Elin Rosvold, hvor 
selvbehandling var ét af dem. De andre dilemmaer, der blev nævnt var behandling af 
familie eller af kollegers familie. De neden angivne kontrolspørgsmål kan I drøfte i Jeres 
grupper. 
Elin Rosvold har lavet en Ph.d. om lægers sygdom og helbred i Norge. (Physicians in 
illness and health. - Experiences from Norway.) 

  

  
Før gruppearbejdet fortalte Dorte Kjeldmand meget illustrative historier fra sit eget liv. Den 
første handlede om rollen som læge og nybagt mor med et sygt barn, dilemmaet med at 
vente for længe, og herefter at skulle henvende sig på sin egen arbejdsplads. Den anden 
var om kontakten til sundhedsvæsenet i forbindelse med egen alvorlig sygdom. Historierne 
blev fortalt så levende, at enhver kunne føle sig helt ind i dilemmaerne, og det blev 
startskuddet til det efterfølgende gruppearbejde. Jeg har ikke Dortes tilladelse til at fortælle 
mere i detaljer. 
Sammenfatningen bagefter viste, at alle deltagerne var engagerede og havde dels egne 
fortællinger at rapportere og dels stof til videre refleksion i det daglige liv som henholdsvis 
læge for læger og lægepatient. 
Er det noget I også kan bruge i Jeres supervisionsgrupper? 
Helena Galina Nielsen 
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Referat fra Wonca 2016, København 

Præ-Wonca havde Helena Nielsen  arrangeret en supervisions work-shop med John 
Salinsky, som skulle fortælle om klassisk Balintmetode, samt med Amiascha Panchal, som 
skulle fortælle og forklare om bogen Incertainty Learning in Clinical Practice. 

Salinsky viste os med sin sædvanlige venlige og indlevende form, hvorledes en klassisk 
Balinsession  forløber,  og fik vist at  lige så vigtige ting foregår hos deltagerne og 
fremlæggerne før som efter supervisions-sessionen. 

Balint er karakteriseret ved at foregå uden papirer og uden konkrete referencer, idet "det 
vigtige i historien og for lægen(fremlæggeren), forsvinder ikke, men kommer igen senere i 
erindringen, hvis det ikke er med i den primære fremlæggelse". 

Fokus er "hvad gør patienten ved dig, hvad gør historien ved jer". 

John Salinskys supervision foregik i en lille "fishbowl". 

1: Historien fremlægges. 

2: Enkelt spørgsmål om facts ved konsultationen. 

3: Den fremlæggende læge bevæger sin stol en lille smule tilbage fra kredsen for at 
symbolisere at vedkommende nu kan observere, hvad der foregår i gruppen og skal lades 
i "fred". 

4: Gruppen reflekterer nu over, hvad sagen gør ved dem og hvad den handler om. 
Drøftelserne handlede om misbrug og historien leverer altid en god og så også en dårlig 
fornemmelse omkring, hvad der foregår. Lægens rolle bliver overvejet, "lægen og så 
forældrene". 

Men hvem hjælper så egentlig patienten? 

Spørgsmålene rejser sig om, hvem patienten er, om familiehistorien, hvad bunder historien 
i. 

5: Supervisanten kommer ind i gruppen igen,  og har erindret en historie fra sit eget liv og 
lægeoplevelser, som spejler sagen. 



  

 

 

 20 

Og når lægen så måske føler sig ramt, relateret til historien, så vær nænsomt nysgerrig. 

6: Salinsky kommenterer: i sessionen bliver der lavet lidt vittigheder, lidt på patientens 
regning og mon vi  opdagede det, brugte vi det, samlede det gruppen, holdt det gruppen 
flydende, holdt det gruppen på afstand af sagens kernemateriale. Der blev talt meget om 
pligt i relation til historien. 

7: En fantasi: Hvis patienten kommer igen, hvad er så vores fantasi om hvad vi kunne lære 
af hende, og vi kunne bemærke patientens behov for omsorg. Gentage konsultationen 
med det nye fokus. 

8: Nogen gange fokuseres der så på patienten, mens lægens del træder lidt i baggrunden, 
glemmes. 

Fælles overvejelser om gruppeprocessen. 

9: Gik gruppeprocessen i stå da alle tænkte på deres egen lignende sag, hvor der var en 
grad af ubestemt involvering af eget liv, som aktiveres af patientens historie. 

10: Der spørges: Hvad ville patienten have tænkt, hvis hun var tilstede ved denne 
gruppeproces. 

11: Kommentar til lægens del når supervisanten siger noget personligt: så får det lov til at 
ligge og gruppen går ikke videre med det, hver især kan så anvende sine overvejelser og 
reflektioner, men arbejdet med det, hører til udenfor gruppen. 

Her slutter Balintgruppen. 

En klassisk Balintgruppeproces inspirerende dirigeret af John Salinsky, specielt 
inspirerende fordi han tillader det uafsluttede som et inspirerende element for lægen, med 
udgangspunkt i at vores lægepsyke jo hele tiden er i arbejde, hvad enten vi vil det eller ej. 

 

Efter frokost viste Amischa Panschal sin metode som er beskrevet i bogen "Incertainty 
Learning in Clinical Practice ". 

Udgangspunktet for arbejdet er  slow/open grupper som udgøres af læger på et hospital 
som Amischa er tilknyttet. Emnet for gruppen kan både have strengt klinisk karakter, men 
nok så meget have at gøre med lægens arbejde med patienten, lægens arbejde med sig 
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selv og, som titlen angiver, specielt at gøre sig klart, at “incertainty" som vel kan 
oversættes med tvivl, usikkerhed, manglende viden etc. er lægens klassiske dilemma. 
Lægen forventes at vide, der er et stort pres for ikke at opleve usikkerhed, dette på trods 
af at usikkerhed er vejen til mere indsigt og sikkerhed. 

Så emnet var diskussion af læge/patientsager, hvor emnet er: Usikkerhed. 

Kollegagruppen kan være 6-12 kolleger og når gruppen starter er der en supervisor og en 
af gruppens medlemmer melder sig som scribe, dvs. skriver, som går op til tavlen og 
noterer elementer i det, der bliver sagt. 

Det monteres så i 4 emner:  Emnerne er klinisk erfaring, klinikerens situation, "evidens" 
dokumentationen for den kliniske handling og sidst relationen til patienten. Gruppens 
arbejde kan således gå i flere retninger, men det afgørende er, at sessionen starter med, 
at lægen udtrykket det som synes at være vedkommendes dilemma med sagen: 

"Hvad er lægens dilemma i denne sag". Derefter fortæller lægen historien idet der 
spørges: Hvad synes du, vi skal vide om denne sag. 

Derefter overvejer gruppen, mens fremlæggeren får fred. Emnets tyngde bliver monteret i 
de forskellige emnekategorier. Diskussionen viser så fremlæggeren, at de andre læger 
også arbejder med deres projekt sikkerhed/usikkerhed, om såvel de kliniske som de 
menneskelige implikationer af sagen. Grupperne er præget af en del follow up, sagerne 
bliver noteret og fulgt op ved efterfølgende sessioner. Til sidst samler den fremlæggende 
læge op på sagen og på hvad der er kommet ud af det. Derefter kan der være e-mail 
kommunikation om yderligere overvejelser og litteratur, der kan belyse, hvad det hele 
handlede om. 

Torben Mahneke 
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Anmeldelse af ”The Inner Physician ”– why and how to practice Big picture medicine  

* Chrichtons switch Hvordan den aftrænes i løbet af lægeuddannelsen  

* Videnskabsteoretiske overvejelser  

* Almen praksis versus speciallæger i UK og her  

* Spækket med citater, vid og refleksioner  

* Den personlige Roger Neighbour  

Lytter du til det, din indre læge hvisker i dit professionelle øre? Anerkender du betydningen 
af en mavefornemmelse? Hvornår opdagede du første gang, at du måtte afskærme dig for 
dine almenmenneskelige følelser for at kunne klare lægearbejdet? Kernen i bogen the 
Inner Physician handler om det, jeg kalder det empatiske ståsted, og Neighbour kalder 
Crichton’s switch. Det er den kontakt, som vi på et tidspunkt i løbet af medicinstudiet får, 
og ofte først meget senere bliver bevidste om, at vi bliver nødt til at bruge i vores arbejde 
som læger. The Chrichton’s switch er opkaldt efter Michael Chrichton, der i sin bog 
”Travel” skriver om sine første år som medicinstuderende, og i forbindelse med at skulle 
dissekere et hoved, blev bevidst om, at han måtte lukke af for de umiddelbare følelser, for 
at kunne udføre jobbet ordentligt. Neighbour spurgte studerende og kolleger om deres 
erindringer om sådanne tidspunkter og refleksioner over, hvilken betydning det fik. Det fik 
han mange fortællinger om, som er med til at illustrere bogen. Ofte aflæres empatiske 
følelser i løbet af medicinstudiet og evnen til empati må genindlæres som læge. Nogle 
tager en position, hvor der skrues helt ned og andre bliver overvældet af de følelser. De 
bedste læger lærer at finde en midterposition, hvor de undgår at blive overvældet af 
følelser men ikke fremmedgjorte overfor dem, og evner at være bevidst om, hvad det er 
der foregår i det indre og det ydre på samme tid. Det, mener Neighbour praktiserende 
læger generelt er bedre til end specialister. Også evnen til at veksle mellem at fokusere på 
detaljerne og få en vidvinkel på, evner de praktiserende læger bedst. Lidt karikeret, 
medgiver han, stilles specialisten overfor generalisten. Specialisten fokuserer på det 
snævre felt, mens generalisten evner at zoome ind og ud efter behov. Ved at bruge 
udtrykket generalist (og ikke praktiserende læge) anerkender han, at gode læger kan 
veksle mellem fokus og vidvinkel i deres blik på patienten. Meget handler om det, vi kalder 
tavs viden, og ved vedvarende refleksion og bevidsthedstræning, kan du blive 
opmærksom på og anerkende de hints, der kommer fra dit indre, og som vanskeligt tages 
med i de evidensbaserede guidelines. Som i sine tidligere bøger nævner og citerer han sin 
helt Sokrates, som også talte om sin indre ”dæmon”, som fik indflydelse på hans 
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handlinger. Når et veludviklet intellekt kombineres med en veludviklet selvbevidsthed, kan 
den forståelse, der udspringer af situationen være gavnlig.  

I bogens første kapitel bruges de russiske Matryoski dukker til at illustrere de forskellige 
lag vi indeholder som læger. Første kapitel ”Beginner’s mind” tager udgangspunkt i en 
diskussion om det aktuelle eksisterende sundhedsvæsen i UK med spørgsmålet om, 
hvorfor det på skalaer vurderes til at være som første-klasses og alligevel ikke er det. Han 
kritiserer politiske prioriteringer med større vægt på det sekundære specialiserede 
sundhedsvæsen, med målinger og rentabilitet, samt oppiskning af mistillid til professionen, 
frem for at anerkende, hvordan god lægekunst med terapeutiske læge-patientforhold 
findes og kan dyrkes i almen praksis. Han giver et overblik af den medicinske historie og 
hvordan det specialiserede og teknologiske sundhedsvæsen fik forrang for den almene 
læge. Også det naturvidenskabelige paradigme, der præger medicinstudiet bliver kritiseret 
og han argumenterer for at lægevidenskaben ikke kan forklares ved en naturvidenskabelig 
tilgang alene, men må forstås ved at supplere med den hermeneutiske videnskabsteori. 
Hvordan denne tilgang skal læres og trænes er en stor del af hans metier. Læseren bliver 
ført igennem flere klassiske pædagogiske og psykologiske anskuelighedsmidler til læring 
og udvikling, som f.eks. Joharis vindue kombineret med transaktionsanalyse, Millers 
pyramide samt eksempler fra matematikkens verden. Men for at få indblik og viden fra den 
indre verden er der brug for et trygt og tillidsfuldt rum, som kan være i Balintgrupper, 
refleksionsrum, eller case baserede uddannelsesgrupper, således som vi kender det fra 
vore supervisionsgrupper. Roger Neighbour har arbejdet som praktiserende læge i 30 år 
og undervist kommende praktiserende læger i 20 år. Denne bog er den tredje i en trilogi 
med ”The Inner Consultation” (1987) og ”the Inner Apprentice” (1992), der beskæftiger sig 
med hvad, der foregår i konsultationen mellem læge og patient, hvordan 
konsultationsprocessen bygges op, og hvordan der kan undervises og trænes heri. I 
denne bog skrælles lagene af fra den professionelle til den indre læge – lægens person, 
og bevidstheden om og betydningen af denne indre person på læge-patientforholdet 
understreges. Det er kendetegnende for bogen, at der er en veksling mellem politik, 
historie, videnskabsteori, filosofi og den personlige verden. Således som budskabet er en 
vekslen mellem detaljer og vidvinkel, det store billede. Der er citater fra antik til nutid og fra 
mangfoldige kulturer. Bogen er præget af omfattende personlig viden, erfaring og 
refleksioner, der leveres med stolthed og kærlighed til almen praksis.   

 Helena Galina Nielsen 

SIDSTE NYT: 

Roger Neighbour har netop meddelt, at han vil komme til Liselund fredag d.   
24. marts 2017, hvor han vil deltage i selskabets forårsseminar på Liselund. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen - vi forventer en stor oplevelse. 
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