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Lääkärien tavallisimmat spontaanit palautteet 
Balint-istunnon jälkeen:

”huojennus”, ”helpotti”

”tuli uusia näkökulmia”



”Balint group membership provides a space 
to think about those encounters which leave 
professionals drained, puzzled or stuck and 
through discussion about the relationship, 
the possibility of finding new ways forward 
with the patient.”

(British Balint Society)



”A Very Short Introduction to Balint Groups”

John Salinsky (short writings 2003–2009)

easily and free in web:  
http://balint.co.uk/about/introduction/

http://balint.co.uk/about/introduction/


”The first and most easily obtained benefit is 
to have a safe place where you can talk about 
interpersonal aspects of your work with 
your patients.  The group will be sympathetic 
and they will all have been in similar 
situations themselves. This is a great relief 
and usually means that when a dreaded 
patient turns up again he or she will seem 
less gruesome.”

John Salinsky (2009)



”Secondly, the Balint group encourages 
doctor to see their patients as 
human beings who have a life and 
relationships outside the consulting room. 
They become more interesting to listen to 
and easier to help.”

John Salinsky (2009)
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Lääkärin erityinen haaste on erottaa 
potilas massasta eli nähdä potilas yksilönä, 
ainakin silloin kun ollaan silmätysten. Näin 

siitä HUOLIMATTA, että lääkärin 
näkökulmasta työssä on ajoittain 

tehdastyön piirteitä.
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Lääkärin erityinen haaste on erottaa 
potilas massasta eli nähdä potilas yksilönä, 
ainakin silloin kun ollaan silmätysten. Näin 

siitä HUOLIMATTA, että lääkärin 
näkökulmasta työssä on ajoittain 

tehdastyön piirteitä.

No miten se sitten voidaan turvata…
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”Thirdly, the group members may gradually 
reach a deeper level of understanding of 
their patients’ feelings and their own. ”

John Salinsky (2009)
Balint group 

works for the patient 
(the case).  

It’s not group therapy. 
It’s teamwork.



”If we are to derive our sense of safety only 
from the repetition of rituals, the risk is that 
we avoid all anxiety by holding onto these 
rules so rigidly that we prevent any 
productive transformation from taking place. 
For I believe that it is in the nexus between 
safety and anxiety that creativity can 
flourish.”

Esti Rimmer (2013)
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Balint-ryhmän
pelisäännöt ovat

varsin
minimalistiset.

Balint-ryhmästä on
silti myös

variaatioita.

Balint-ryhmälle on usein 
ominaista yhteisen luovuuden sävy.

”Jotakin epämääräistä mutta tärkeää on 
käsillä…”



”Perhaps in Balint work we are also 
celebrating freedom from other, more 
internal forms of slavery or tyranny and 
perhaps it may explain why work which often 
feels like hard labour can also feel very 
liberating and a bit like a labour of love.”

Esti Rimmer (2013)
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esim. kykyä  
osallistua kulttuuriin, hoitaa yhteisiä asioita, 

osallistua politiikkaan, jakaa kokemuksia, 
kokeilunhalua ja paneutumista, luoda 

merkityskokemuksia keskustelemalla jne
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Balint-ryhmä
tukee

kaikkia näitä
elementtejä!

”Leikki” voi olla 
myös 

(kuoleman)vakavaa
puuhaa!

(Winnicott believed that it 
was only in playing that people are 

entirely their true selves. So it 
followed that for treatment to be 
effective, it needed to serve as a 

mode of playing.)
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Painekattiloiden ketju

Potilas Lääkärin
”paine”

”Olipas 
hankala 
tyyppi!”
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Työnohjaus,
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”Helpotus!”

”Mistä näitä outoja 
potilaita oikein 

tulee…?”
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Painekattiloiden ketju

Potilas Lääkäri

Työnohjaus,
esim. Balint-ryhmä

Muiden 
ihmisten  

kokemukset

”Aah, sain 
uusia 

näkökulmia!”
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Painekattiloiden ketju

Potilas Lääkäri

On tapahtunut  
”pieni mutta merkittävä 

muutos”
(Balint)
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Kommunikaatio!
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She’s so self-confidently orange, 
because she has been  
in the Balint Group.
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Potilas Lääkäri

Psst… 
Don’t worry,  
we are here!



Painekattiloiden ketju

Potilas Lääkäri
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”Compared to the reference 
physicians, the Balint group 
participators were more 
satisfied and reported higher 
feeling of control in their 
working situation. They 
considered themselves 
competent in dealing with 
patients with psychosomatic 
problems to a higher degree 
that did the reference group. 
There seemed to be a time-
effect of Balint group 
participation as the difference 
increased with time in Balint 
group.”



”The interviewed general 
practitioners described their 
Balint group participation as 
beneficial and essential to 
their working life in several 
ways. Not only did it increase 
their competence in the 
patient encounter but it also 
strengthened their 
professional identity and 
enabled them to endure in 
their job and find joy and 
challenge in their patient 
relations.”



ERÄÄN PALAUTELOMAKKEEN VASTAUKSET 
(nimetön postikysely, vähän yli puolet  

ehti vastata, en lähettänyt karhukirjettä)



ERÄÄN PALAUTELOMAKKEEN VASTAUKSET 
 

täysin 
eri 
mieltä

jokseen
-kin eri 
mieltä

siltä 
väliltä / 
en osaa 
sanoa

jokseen
- kin 
samaa 
mieltä

täysin 
samaa 
mieltä

Sain ryhmästä tukea potilastyöhön. 1 8

Ryhmään osallistuminen auttoi minua jaksamaan 
paremmin työssäni.

1 2 6

Sain ryhmässä uusia oivalluksia. 5 4

Ryhmä noudatti sovittua työtapaa. 3 6

Ryhmässä oli turvallinen ilmapiiri. 9



täysin 
eri 
mieltä

joksee
nkin eri 
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siltä 
väliltä / 
en 
osaa 
sanoa

joksee
nkin 
samaa 
mieltä

täysin 
samaa 
mieltä

Ohjaajan asenteet tai persoona häiritsivät ryhmän 
työskentelyä.

9

Ryhmän työskentelyä häiritsi se, että ryhmäläiset 
olivat samoista työpaikoista.

8 1

Ryhmään osallistuminen lisäsi kiinnostustani ns. 
vaikeiden moniongelmaisten potilaiden hoitoon.

6 2 1

Ryhmätapaamisten väli (n 2 vkoa) oli liian pitkä. 5 4

Ryhmätapaamisten väli (n 2 vkoa) oli liian lyhyt. 3 5 1



täysin eri 
mieltä

jokseen-
kin eri 
mieltä

siltä 
väliltä / 
en osaa 
sanoa

jokseen- 
kin 
samaa 
mieltä

täysin 
samaa 
mieltä

Ryhmään osallistumista hankaloittivat 
aikatauluongelmat.

4 2 1 2

Haluan jatkaa Balint-ryhmässä. 2 7

Ryhmässä oli joskus liian ahdistavaa. 8 1

Sain kertoa riittävästi omista potilaistani. 3 6

Sain ryhmässä ilmaistuksi riittävästi itseäni. 4 5



täysin eri 
mieltä

jokseen-
kin eri 
mieltä

siltä 
väliltä / 
en osaa 
sanoa

jokseen- 
kin 
samaa 
mieltä

täysin 
samaa 
mieltä

Balint-ryhmän työtapa soveltuu minulle. 3 6

Ryhmän keskustelu oli liian kaukana 
lääketieteestä.

9

Ryhmän keskustelu oli liian kaukana työni 
arkitodellisuudesta.

8 1
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been to share experiences and enable people to 
observe and rethink aspects of their relationships 
with patients and their work as doctors.”
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Kiitos!


