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Hembesök med fokus på helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor 
Uppgift för studenter på kurs 6 Läkarprogrammet, Linköpings universitet. 

Syftet med detta moment är att studenten ska förstå betydelsen av helhetssyn på patienten för den 

medicinska bedömningen och utformning av ändamålsenlig behandling.  

Bakgrund 
Helhetssyn, att individen är mer än summan av delarna, en person i ett sammanhang, är avgörande 

för individanpassad medicinsk bedömning, utredning och behandling. Orsaken att låta studenterna 

göra ett patientsamtal vid ett hembesök är att detta kan tillför viktig information utöver den 

information man får vid ett besök på vårdcentralen. Frågor som rör helhetssyn är; allmänt 

hälsotillstånd, autonomi, socialt nätverk, patientens egen inställning till sin sjukdom, förväntad nytta 

av behandling och förväntad överlevnad. För att ge substans till studentens samtal med patienten 

ligger fokus på frågor som rör läkemedel. Då det gäller läkemedel handlar det om inställning till 

läkemedel i stort, compliance, inställning till läkemedel tagna på preventiv indikation eller för att 

lindra symtom, och praktiska frågor runt läkemedel, när de bör tas, generikadubblering osv. 

Redan på termin 1 har helhetssynen poängterats under momentet Tidig patientkontakt då 

studenterna följer med två patienter i samband med läkarbesök på vårdcentral och akutmottagning. 

Helhetssyn övas även under Strimman Patientkonsultation inom primärvården under termin 2-3 

samt med statistpatienter på termin 4. Under termin 6 (K6) har studenterna på Läkarprogrammet 

fyra veckors placering i följd på en vårdcentral. Tanken med hembesöksuppgiften är att utveckla 

förmågan till helhetssyn under denna första termin med verksamhetsförlagd undervisning (VFU). 

Under K11 kommer studenterna tillbaka under fyra veckor på vårdcentral och kan då åter stärkas i 

förmågan till helhetssyn. 

Studenternas frågeställningar för den skriftliga reflektionen efter hembesöket: 

• Vilka generella problem, relaterade till sjukdomar och deras behandling, med betydelse för 

vardagslivet ser du hos den här patienten? Hur hanterar patienten dessa problem? 

Helhetssyn - Medicinsk bedömning 

• Hur kan du beskriva mervärdet för den medicinska bedömningen av kunskapen du fick om 

patienten vid hembesöket i jämförelse med då du träffade hen eller liknande patienter på 

vårdcentralen? 

• Vilken är patientens inställning till sina olika läkemedel och hur påverkar den 

läkemedelsbehandlingen? 

• Ser du några specifika problem med patientens läkemedelsbehandling? 

• Var det något, och i så fall vad, som gjorde dig förvånad under hembesöket? 

Praktiskt utförande 
Din uppgift som handledare är att erbjuda kontakt med en lämplig patient, oftast en äldre person 

med vanliga kroniska sjukdomar och många läkemedel, men helst inte med alltför nedsatt kognitiv 

förmåga för att det ska bli ett givande samtal. Välj gärna en patient du själv skulle vilja göra ett 

hembesök hos men kanske inte hinner med! 
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Då du hittat en patient du bedömer lämplig för besök av en student i patientens hem kan du lämna 

över informationsbladet: PATIENTinfo_Hembesök med fokus på helhetssyn o läkemedels-relaterade 

frågor. 

Efter hembesöket skriver studenten en reflektion på ca två A4-sidor. Studenten kan lämna en muntlig 

rapport till dig som VFU-handledare om resultatet av hembesöket. Vilket givetvis blir 

jättespännande! Det kan ju även finnas viktig information som bör komma fram till dig som 

behandlande läkare. Mitt under terminen eller under den sista teoriveckan på K6 läser studenterna 

varandras skriftliga reflektioner och samtalar om dem i grupp i seminarieform med handledare. 

Möjligen kommer ett urval av flera studenters skriftliga reflektioner att studeras närmare för att 

skaffa kunskap om studenters uppfattning om helhetssyn vid patientkontakt. 

 

Om du har frågor kontakta ansvarig på respektive studieort: 

Jönköping: distriktsläkare Katarina Hedin: katarina.hedin@liu.se 

Kalmar: distriktsläkare Anna Karin Alvunger: anna-karin.alvunger@liu.se 

0Linköping: distriktsläkare Magnus Falk: magnus.falk@liu.se 

Norrköping: ST-läkare Jenny Koppner: jenny.koppner@liu.se 

 

 

 

  

Praktiska förberedelser för handledare på vårdcentral: 

• Fråga en patient som har många läkemedel och som du bedömer lämplig för hembesök 

och studentintervju om han eller hon kan tänkas ställa upp. Av skäl som rör dataskydd är 

det inte tillåtet att använda någon form av bild- eller videosamtal. 

• Se till att patienten får informationsbladet PATIENTinfo_Hembesök med fokus på 

helhetssyn o läkemedelsrelaterade frågor. 

• Skriv ut patientens läkemedelslista och ge till studenten som tänker igenom indikationer 

och eventuella läkemedelsinteraktioner. 
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