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Sturmberg J, 2005, How to Teach Holistic Care – Meeting the Challenge of Complexity in Clinical Practice

Helhetssyn
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K1 PU Gen GNM   GNM GNM VF ERL Examination PU

Professionalitet i hälso-
och sjukvård, samt 
socialtjänsten S

K2
Immun-
Barriär Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Examination T

Cirkulation - Respiration- Erytron-Njurar Infektion Stadium I R

I

M

K3 Gen: Sjukdomsmekanismer - Läkemedel Professionell utveckling Examination M

Akutsjukvård - Allmänmedicin - Geriatrik Cirkulation - Respiration- Erytron-Njurar A

K4 Immun-Barriär-Infektion Gastro-Nutrition-Metabolism Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Examination

K5 Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Ex PU Vetenskapligt Gen Examination
förhållningssätt Stadium II

Helhetssyn termin 1-5

K1  Strimman Läkarrollen K1  Strimman Samtalskonst

K2-3  Strimman Samtalskonst på vårdcentral

K4  Strimman Samtalskonst på Clinicum
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Termin 6-11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K6 Internmedicin (inkl akut och valbar) Diagnostik (varav 2 v radiologi) Primärvård Examination

Gen Gen
k7 Kirurgi (inkl akut, valbar och urologi) Ortopedi Anestesi/IVA Onk Examination

Gen
K8 Självständigt arbete Examination

K9 Int
KFGe
n Psykiatri (inkl BUP) Neurologi Prof. perspektiv ÖNH Ögon Strim 2 Examination

KFGe
n Int i samverkan

K10 Gynekologi Pediatrik Hud Infektion Valfri VFU/valfritt moment Examination

K11 Primärvård KLA Akutsjukvård Geriatrik inkl hemsjukvård Examination

Gen Gen Gen

K6  Hembesök 



Kursmål K6 Efter avslutad kurs förväntas 
studenterna kunna
• Visa terapeutisk hållning och utveckla förmåga till 

helhetssyn vid patientkontakt (mål 1)

• Förklara vikten av patientens delaktighet i sin vård 
och att tillvarata individens resurser (mål 2)

• Beakta betydelsen av en individs sjukdom för familj 
och närstående (mål 3)

• Förklara ett allmänmedicinskt arbetssätt baserat på 
patientcentrerade konsultationer och kliniskt 
epidemiologiska resonemang (mål 4)
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Praktiskt genomförande
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• Introduktion första veckan på K6

• Förberedelsestillfälle 1, fysiskt möte eller Skype

• Förfrågan till patient i samband med läkarbesök

• Grupptillfälle 2, reflektion över kamraternas skrivna 
berättelser



Läkemedelsrelaterade frågor
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• Prevention eller symptomlindring?

• Följsamhet till ordination. Hur tas preparat, 
regelbundet, ibland eller inte alls?

• Generikadubblering

• Koppling till förtroende till förskrivare

• Koppling till självbild (semiotisk dimension)



Förberedelse

2018-01-02 9Hembesök med fokus på helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor/Staffan Nilsson

• Genomgång av patientens läkemedelslista för att få 
ett hum om tänkbara indikationer.

• Inte detaljerad genomgång av patientjournalen



Frågeställningar inför hembesöket
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• Vilka generella problem, relaterade till sjukdomar 
och behandling, med betydelse för vardagslivet ser 
du hos den här patienten? Hur hanterar patienten 
dessa problem?

• Hur är patientens attityd till sina olika läkemedel och 
hur påverkar denna attityd läkemedelsbehandlingen?



Frågeställningar inför hembesöket, forts
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• Hur kan du beskriva kunskapen du fick om patienten 
vid hembesöket i jämförelse med då du träffade hen 
på vårdcentralen?

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



Krav för godkänt
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• Uppgiften är obligatorisk?

• Skriftlig reflektion (ca 2 A4-sidor) lämnas in till 
terminskoordinator för G eller komplettering.



Den skriftliga reflektionen
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• Lämnas till patienten

• Lämnas till läkaren på vårdcentralen

• Sparas i studentens portfolio?



Kan hembesök bidra till lärande om helhetssyn?
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• Hembesöket hos patienter, ett privilegium genom 
vilket helhetssynen får sin betydelse. 
(Utan helhetssyn ingen primärvård, Underlag från experter 2004, Socialstyrelsen)

• Studenter som deltar i hembesök visar bättre attityder 
mot äldre och bättre kunskap om psykosociala och 
medicinska aspekter på kronisk sjukdom 
(Denton GD et al. A prospective controlled trial of the influence of a geriatrics home visit program on medical 
student knowledge, skills, and attitudes towards care of the elderly. Journal of general internal medicine 2009.)

• Hembesök hos en palliativ patient ökade effektivt 
medvetandet om psykosociala aspekter på medicin och 
på betydelsen av hembesöket i sig hos andra-års 
studenter. (Medina-Walpole A et al. Mi Casa o Su Casa? Assessing function and values in 
the home. Journal of the American Geriatrics Society 2005.
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Forskning
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Hjärt- kärl prevention i primärvård
• COR-PRIM, Gör PBL-baserat lärande för patienter 

som haft hjärtinfarkt någon nytta?





Forskning
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Hjärt- kärl prevention i primärvård
• COR-PRIM, Gör PBL-baserat lärande för patienter 

som haft hjärtinfarkt någon nytta?

• Clinical decision support-CDS-Förmaksflimmer. 
Beslutsstöd i Patientjournalen, Cosmic





Forskning
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Hjärt- kärl prevention i primärvård
• COR-PRIM, Gör PBL-baserat lärande för patienter 

som haft hjärtinfarkt någon nytta?

• Clinical decision support-CDS-Förmaksflimmer.

• Hypertoni, diabetes och trombocyter



Doktorander
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• Per O Andersson, antagen oktober 2015 Nationella 
Forskarskolan i Allmänmedicin
Chest pain in primary healthcare – A challenge for 
the general practitioner,

• Josabeth Hultberg, halvtidskontroll 5 oktober 2016
General Practice Perspectives on the Prescribing of 
Cardiovascular Preventive Drugs



Doktorander, forts.
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• Jenny Koppner, ST-läkare i allmänmedicin VC 
Vikbolandet, antagen doktorand 26 oktober 2015, 
Nationella Forskarskolan i Allmänmedicin
Perceived and biologically measured stress and 
health in socially different populations throughout 
life

• Carina Wennerholm, disputerade 29 september 2017
Risk for cardiovascular disease in middle-aged
women in different social environments
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Tack!
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