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Reflektion på en videoinspelad patientkonsultation  

Inspelningen ska vara på högst 15 min. Hela konsultationen ska vara med, 
men du ska stänga av när du gör status. Patientens muntliga medgivande 
till att medverka spelar du in på bandet. Fundera igenom nedanstående 
punkter till gruppövningen. 

Vad vill jag ha hjälp med?…………………………………………… 

Vilken känsla får jag under samtalet?……………………………… 

Min öppningsreplik är ...................................................................  

Patientens del – Patientens besöksorsak 

Jag låter patienten berätta i ............sek  

 Patientens tankar om vad det kunde vara ..................................  

Patientens oro var ....................................................................  

Patientens önskan om vad som kunde göras under besöket var  

.................................................................................................  

Dessa kvitton gav jag………………………………………………… 

Gjorde jag någon minisammanfattning, vad?................................... 

Gjorde jag en sammanfattning av patientens hela besöksorsak (patientens 
symptom och problem samt patientens frågor i form av tankar, oro och 
önskan)? .................................................... 

Jag underlättade patientens fria berättelse genom att: (tex sammanfatta, ge 
kvitton, humma, nicka, gemensam tystnad) 
...................................................................................... 

Frågade jag om det var något mer, vad hände?.............................. 

Min egen utvärdering av patientens del. Vad fungerade bra ?  
Vad hade jag velat göra annorlunda? 
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Läkarens del – Kliniskt tänkande 

Jag har involverat patienten i meningen med mina frågor och min 
undersökning genom att .....…………………………………….. 

Min egen utvärdering av läkarens del. Vad fungerade bra? 

Vad hade jag velat göra annorlunda? 

 

Gemensam del - Delaktighet  

Jag sammanfattade patientens del inkl tanke, oro och önskan…………. 

Jag sammanfattade läkarens del med underlaget för min bedömning dvs 
vad jag kommit fram till vid undersökningen…….. 

Jag gav svar på pats tanke, oro och önskan……………………….  

Hur förhandlade jag och kom fram till beslut?............................... 

Säkerhetsnät. Hur ser planeringen ut?...........................................  

Jag vet om patienten förstått informationen genom att .................  

Min egen utvärdering av gemensam del. Vad fungerade bra? 

Vad hade jag velat göra annorlunda? 

 

Har jag haft någon nytta av att identifiera känslan?...................... 

Har jag hållit isär delarna?.............................................................. 

  

Tänk igenom vad du tar med dig från mötet med patienten. Något 
tankeväckande eller något du har lärt dig?  


