
Hembesök med fokus på helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor Instruktioner till student  

 

  Uppdaterad av Magnus Falk 2022-11-29 

 

 

Hembesök med fokus på helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor 

Syftet med det här momentet är att du ska förstå betydelsen av helhetssyn på patienten 

för den medicinska bedömningen och utformningen av ändamålsenlig behandling. 

Enligt kursplanen och förtydliganden av lärandemål för K6 förväntas du efter avslutad kurs 

kunna: 

− Visa terapeutisk hållning och utveckla förmåga till helhetssyn vid patientkontakt 

− Förklara vikten av patientens delaktighet i sin vård och att tillvarata individens 

resurser  

− Beskriva risker med polyfarmaci och läkemedelsinteraktioner vid multisjuklighet och 

sviktande organfunktioner. 

Helhetssyn är avgörande för framgångsrik utredning och behandling av sjukdomar och 

besvär inte minst då det gäller behandling med läkemedel. Frågor som rör helhetssyn är; 

allmänt hälsotillstånd, autonomi, socialt nätverk, patentens egen inställning till sin sjukdom, 

förväntad nytta av behandling och förväntad överlevnad. 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. 

Din VFU-handledare kommer att föreslå dig en patient som bedömts lämplig och som ställt 

sig positiv till att du genomför ett samtal med patienten i hemmet. 

Orsaken att du ska genomföra samtalet vid ett hembesök är att detta kan tillföra information 

som är av stor betydelse för helhetssyn på patienten och för den medicinska bedömningen, 

information som inte går att få vid en konsultation på vårdcentralen. 

Du kommer antingen att först träffa din patient i samband med ett läkarbesök på 

vårdcentralen och i samband med detta läkarbesök tillfrågas patienten om det går bra att du 

genomför ett hembesök. Eller så kommer du träffa en patient som du inte har träffat på 

vårdcentralen, men som är tillfrågad och informerad i förväg. Patienten får även en skriftlig 

förfrågan med information om vad som gäller vid hembesöket. 

Förberedelse 
Uppgiften ska fokusera på helhetssyn på patienten och läkemedelsrelaterade frågor. Du får 

en utskriven läkemedelslista från patientjournalen. Gå igenom samtliga ordinerade 

läkemedel på denna lista så du har en uppfattning om vilka tänkbara indikationer 

läkemedlen har och eventuella läkemedelsinteraktioner. Det är inte meningen att du ska läsa 

patientens journal i detalj före intervjun. 
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Frågeställningar som särskilt ska belysas i samtalet och för den skriftliga reflektionen 

• 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 samtalet 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 och 

samtalet? 

Efter hembesöket skriver du ner dina reflektioner på ca två A4-sidor. Den skriftliga 

reflektionen lämnas in via LISAM där du kan få återkoppling av handledare, men ska också 

mailas till seminariehandledaren (dvs inte din VFU-handledare) och till dina gruppkamrater. 

Utelämna uppgifter i rapporten som gör att patienten kan identifieras. Berätta muntligt för 

VFU-handledare/patientansvarig läkare om resultatet av ditt hembesök. Det kan ju finnas 

information som är viktigt att den kommer fram till ansvarig läkare. I övrigt lyder du 

(studenten) under tystnadsplikt = sekretess som överallt i vården. 

Vid det avslutande obligatoriska seminariet mitt under terminen eller under den sista 

flankveckan på K6 ska ni inom gruppen läsa varandras berättelser och reflektera över dem 

gemensamt tillsammans 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. 

• Skriftlig reflektion lämna in senast det datum som finns angivet i särskilt dokument 

på Lisam, beroende på när under terminen du har dina fyra veckor primärvårds-VFU. 

Maila även din reflektion till dina seminariehandledaren och till dina gruppkamrater 

inför det avlutande gruppseminariet.  

• Av skäl som rör dataskydd är det inte tillåtet att använda någon typ av bild eller 

videosamtal i samband med hembesöket! 

Ett hembesök och tillhörande patientsamtal kan möjligtvis väcka känslor av olika slag som 

du inte har räknat med. Prata i första hand med din VFU-handledare på vårdcentralen om 

dina upplevelser, om så skulle vara fallet. 

Du kan också kontakta ansvarig handledare på din studieort: 

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

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

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

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