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Bästa patient! 

Förfrågan om hembesök och intervju av en läkarstudent på termin 6, 

Läkarprogrammet, Linköpings universitet. 
 

På vårdcentralen pågår ständigt utbildning av blivande läkare. Vid alla 

kontakter mellan läkare och patienter är det viktigt med helhetssyn, att läkaren 

ser patienten som en unik person i ett sammanhang, inte endast en patient 

med symptom och diagnoser. För att hjälpa studenterna att få en bättre 

förståelse av helhetssynen ingår det i deras placering på vårdcentral under 

termin 6 att genomföra en intervju med en patient i samband med ett 

hembesök. 

Du som får denna förfrågan är troligen ordinerad ett antal olika läkemedel. I 

många fall är det tydligt varför du tar dessa läkemedel; kanske är det mot högt 

blodtryck, för hjärta och kärl eller mot diabetes, för att minska smärta eller oro. 

Andra läkemedel vet du kanske inte säkert varför du tar, eller kanske till och 

med har slutat ta, eller tar bara ibland. Studenterna får före besöket hos dig ta 

del av din läkemedelslista och gå igenom den för att få en bild av vilka 

läkemedel du tar. Studenterna har inte detaljstuderat din patientjournal men 

är intresserade av din uppfattning om dina läkemedel och hur du upplever att 

de påverkar ditt liv och din hälsa, och kommer att ställa frågor bland annat om 

detta. 

Efter intervjun kommer studenterna att skriva en reflektion. Texten i denna 

skrivs på ett sätt så att det inte ska gå att känna igen att den handlar specifikt 

om dig. En mindre grupp studenter, som alla gjort intervjuer, kommer i slutet 

av terminen att läsa varandras reflektioner och gemensamt diskutera kring sina 

tankar och erfarenheter. Studenterna kommer också att muntligen berätta för 

din läkare om intervjun. I övrigt lyder studenterna under tystnadsplikt, dvs den 

sekretess som gäller överallt i vården. 

Om du inte vill ställa upp på en intervju ska du givetvis tacka nej till denna 

förfrågan! 

 


