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   Om den profesjonelle 
psykiater 

Noen momenter 
 

Per Vaglum 
Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 

Med Fak  UiO 
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HVA KJENNETEGNER PROFESJONALITET 
HOS PSYKIATERE/BARNEPSYKIATERE? 

• Bevissthet om og toleranse for kompleksiteten i 
oppgaven: pasienter er mennesker – mennesker 
er forskjellige – patogene faktorer varierer – 
hver enkelt psykisk lidelse varierer i symptomer, 
forløp, funksjonsutfall, prognose. 

• Trygghet på å bruke erfaringer fra eget liv. 
• Erkjennelse av at enkle, generelle løsninger eller 

”knep” ikke finnes, av fagets begrensninger - og 
muligheter. 

• Kontinuerlig selv-refleksjon over rolle, oppgaver, 
følelsesmessige utfordringer, mestring,hva 
jobben gjør med en og ens liv. 
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Tre kjernefaktorer utgjør psykiaterens 
profesjonell identitet: 

 

• Kunnskaper 

 

• Ferdigheter 

 

• Holdninger 
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• Psykiske lidelser forstås ut fra ”stress-sårbarhetsmodellen”. 
Biologiske, psykologiske og sosiale faktorer spiller alltid 
sammen. 

• NB! Det er forskjell på spesifikt og uspesifikt stress.  
• Må alltid sees i et utviklingsperspektiv. 
• Psykiatrisk teori og diagnostikk er i prinsippet reduksjonistisk 

og skal brukes til å behandle og forebygge psykisk sykelighet - 
ikke til å totalforklare eller  å forstå hele livet eller mennesket.  

• Kunnskap om eksterne stressorer er spesielt viktige med 
hensyn på et gunstig forløp og forebyggelse av tilbakefall. 

• Relasjoner kan både være stressorer og beskyttelsesfaktorer 
(f.eks. familien, lærer, mobbing ). 

• Personlighet og mestring er viktige sårbarhetsfaktorer som 
kan påvirkes. 

• Lege-pasientrelasjonen påvirker forløpet. 
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”KjerneKunnskaper” 



• kan få til kontakt og samarbeid med svært ”vanskelige” 
barn og unge – med de redde, forvirrete, aggressive – 
med  dem som er ”sent” av andre - og med dem som 
ikke ønsker noen forandring. – og deres familier. 

• håndterer konstruktivt egne følelser og pasientens og de 
pårørendes. 

• vurderer alltid hos den enkelte pasient den relative 
betydning av biologiske, psykologiske og miljømessige 
faktorer – i et utviklingsperspektiv 

• kjenner indikasjonene og kontraindikasjonene for de 
spesifikke biologiske/psykoterapeutiske/sosiale 
behandlingsmetoder og kan utøve flere av disse 

• bruker alltid legepasient relasjonen terapeutisk 
• kan veksle mellom ulike psykiaterroller – også i forhold 

til den enkelte pasient: somatisk lege, vokter, kontrollør, 
psykoterapeut, støttespiller, osv 

• bidrar positivt i flerfaglig samarbeid, ”teamkraft”. 
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”KjerneFerdigheter” 



• Tror på at alle mennesker kan få det noe bedre 
• Gjør ”sitt beste” for pasientene og familiene. 
• Tåler usikkerhet og forvirring – at det ikke alltid er noen klar 

fasit eller veldefinerte prosedyrer, og at hver pasients lidelse 
og historie er ”unik”. 

• Godtar at pasienters bedring og utvikling må ta tid og 
forutsetter medvirkning fra dem 

• Tenker og handler alltid bio-psyko-sosialt. 
• Tar hensyn til at relasjonen til pasienten og familien kan være 

uhyre viktig for resultatet. 
• Har stor respekt og toleranse for de irrasjonelle og ubevisste 

krefter hos pasienten, de pårørende og seg selv. Jobber med 
seg selv. Bruker egne livserfaringer på en bevisst måte. 

• Ser på selvdestruktivitet - og irrasjonelle reaksjoner hos 
pasient og pårørende - som et forsøk på mestring. 

• Tåler å bli gjort til ”den onde” - men er åpen for kritikk - og 
innser risikoen for ”desperate” tiltak(lobotomi). 

• Tåler å vedstå seg å ha gjort feil som rammer andre. 
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”Kjerneholdninger” 



• Det faglige grunnlag er den biopsykososiale modell. 
Psykiateren må være kompetent på alle disse tre 
områder: 

• Det biologiske  

• Det psykologiske og psykoterapeutiske  

• Det sosiokulturelle   

• Psykiaterne må kunne veksle fleksibelt mellom disse tre 
områder i forhold til forskjellige pasienter og til ulike 
faser i sykdomsforløpet.  
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Psykiater = Integrerende kompetanse. 



Hva og hvem påvirker psykiaterens profesjonell 
identitet? 

Hvem leder psykiateren?  

• Rammebetingelser: Politikeres og lederes ansvar 
• Oppgavene – forvaltning eller faglig? 
• Rolleforståelse og faglig identitet påvirkes av:  
• Statsråden - regjeringen 
• Helsedepartementet 
• Helsetilsynet 
• Pasientene – befolkningen –media 
• Legeforeningen, Norsk Psykiatrisk forening 
• Ledere og lærere i det Medisinske studium 
• Spesialiseringen – spesialistregler- modeller 
• Helseforetakets ledere( mange nivåer)  
• Lokale leder(e),  
• Legekollektivet på arbeidsplassen 
• Den enkelte lege – som skal bli og være psykiater! 



• Økende brukt som medisinsk ansvarlig for andres pasienter –ansvar versus 
myndighet?  

• Forholdet mellom antall psykiatere og andre medarbeidere blir stadig skjevere 

• Faglig uforsvarlig måte å arbeide på? Hvordan følges medikasjon og somatikk 
opp løpende? Etterlevelse-(compliance) problemet. Hvem har ansvar for å sikre 
det? 

• Hva er forskjellen på å ha medisinsk ansvar og psykiatrisk ansvar?? Ingen 
forskjell, like krevende. 

• Hva slags klinisk arbeid skal legen nedprioritere for å ta det medisinsk faglige 
ansvar? Egne pasienter? 

• LIS legen: Utdanning – til hva? Følge opp pasienter? Respekteres utdanningen 
deres av lederne? Er utdanning en salderingspost? 

• Overlegen: Slutte å behandle egne pasienter? Opprettholde klinisk kompetanse? 

• Ny identitet: «medisinsk konsulent»?  Forvitring av kompetanse. 

Hva slags arbeidsforhold utfordrer nå den 
profesjonelle identitet? 
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Psykiateren:  
behandler, veileder, forsker og formidler 

 (Gyldendal 2014) 
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