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AKO Skånes Balintgruppverksamhet 

Är du i behov av att diskutera och få redskap för att hantera: 

• Besvärliga situationer i vården eller med patienter och anhöriga

• Relationer till patienter

• Din läkarroll

• Existentiella frågor.

I patient-läkarrelationen kan olika medvetna och omedvetna känslor triggas hos 

den behandlande läkaren vilket kan påverka relationen mellan patienten och 

dennes anhöriga. Med ökad förståelse för hur känslor kan komma till uttryck i 

patientkontakten ges bättre förutsättningar för ett mer empatiskt bemötande. 

Risken för känslostyrda beslut och överföring av negativa känslor till patienter 

och anhöriga minskar.  Patientlagen (2015) föreskriver personcentrerat arbetssätt 

vilket gynnas av deltagande i Balintgrupp. 

Vilken nytta har man av deltagande i en Balintgrupp? 

Ur ett individuellt perspektiv: 

• Ger en bättre uppfattning om vilka känslor som rör patienter, anhöriga och

den egna personen och underlättar hanteringen av känslomässigt laddade

situationer.

• Ökar insikten om hur arbetet i vården påverkar de egna känslorna.

• Ger bättre förutsättningar för att undvika arbetsrelaterad ohälsa.

Ur ett arbetsgivarperspektiv föreligger: 

• Mindre risk för arbetsrelaterad ohälsa hos Balintdeltagaren.

• Mindre risk för konflikter i relationen läkare-patient/anhörig.

• Mindre risk för negativ påverkan av relationen mellan läkare och

patient/anhörig.

Hur fungerar en Balintgrupp? 

Under en termin eller längre träffas en grupp läkare för att diskutera sina 

upplevelser från olika patientmöten. Gruppmedlemmarna återkopplar till varandra 

för att bättre förstå det egna kliniska arbetet och det egna mötet med patienter. I 

gruppen sker en ömsesidig konsultation. För att underlätta arbetsprocessen har 

gruppen en handledare som är väl förtrogen med gruppmedlemmarnas 

arbetsförhållanden och bidrar med sin psykologiska erfarenhet. 

För att främja till god kommunikationsträning för både allmänläkare och ST-läkare 

har stora satsningar gjorts på utbildning av handledare till Balintgrupper i Region 

Skåne. För läkare under specialistutbildning i allmänmedicin räknas deltagandet i 

Balintgrupp till ett av delmålen under området kommunikation. 
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Region Skåne 

Våra utbildade Balinledare är: 

Eva Lantz Lenander, Carin Gram, Roya Rashidi, Catharina Weman Persson, 

Helena Thunander, Charlotta Hagstam, Lena Bååth 

Ansvarig: 

Christina Christoffersen, specialistläkare och övergripande ansvarig för ST-

utbildningen Region Skåne 

Tidsomfattning: 

Gruppen träffas 1,5 timme varannan vecka. Anmälan görs i god tid för en termin i 

taget.  

Anmälan: 

Före anmälan ska den intresserade läkaren ha stämt av med sin verksamhetschef 

avseende deltagande, kommande frånvaro från kliniskt arbete (2 x 1,5 

timme/månad) och finansiering. För ST-läkare i allmänmedicin bör även 

avstämning ske med aktuell ST-handledare. 

Anmälan kan göras till dess att grupperna är fulltaliga.  

Anmälan sker till: 

Lena Bååth lena.baath@skane.se för hela Region Skåne utom 

område Skåne nordost där kontakt tas med Helena Thunander 

helenathunander@hotmail.com eller Catharina Weman Persson catharina.weman-

persson@skane.se 

Kostnad: 

Kursdeltagarens vårdcentral står för kostnaden (fr om 2023, 3500 kr per termin 
per kursdeltagare, exklusive moms). Summan ersätter en del av kostnadsbortfallet 

för grupphandledaren.  

Denna ekonomiska transaktion sker till alla delar mellan deltagarens enhet/ 

vårdcentral och Balintledarens enhet utan vidare handläggning i Region Skåne 

centralt. 

Upplysningar: 

För mer information kontakta: Lena Bååth lena.baath@skane.se. 

För område Skåne nordost kan även kontakt tas med Helena Thunander 

helenathunander@hotmail.com eller Catharina Weman Persson catharina.weman-

persson@skane.se. 

Information om Balintgruppverksamhet: 

• Svensk förening för medicinsk psykologi/Balintgrupp

• Michael Balint, The doctor, the patient och the illness

• Dorte Kjeldmand, The doctor, the task and the group - Balintgroups as a

means of developing a New Understanding In the Physician – Patient

relationship, Uppsala universitet 1996
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