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1. Bakgrund 
En läkare måste självklart ha breda medicinska kunskaper. Men de medicinska kunskaperna 
blir svåra att tillämpa om man som läkare saknar förmågan att kommunicera med sina 
patienter. Vi måste därför alltid sträva efter att förbättra vår förmåga att bygga upp en 
förtroendefull patient-läkarrelation.  

I Patientlagen som kom 2014 (1) så slås det fast att vi som arbetar i sjukvården är skyldiga att 
göra patienterna delaktiga i vården . Detta kräver att vi kan kommunicera på ett sätt som 
bjuder in patienterna (2). Forskning har visat att läkare som har bra kommunikationsförmåga 
har nöjdare patienter som också mår bättre.(3)Man vet också att man kan träna upp sin 
kommunikativa förmåga genom att få återkoppling på sina patientsamtal.(4,5) 

Hur gör man då? Vi brukar dela in en konsultation i tre delar där den första delen är 
Patientens del, den andra delen Läkarens del, och den tredje delen Gemensam del (6) 

  

          Patientens del                  Läkarens del                               Gemensam del 

              

.               Något mer?   
   
  
    

   

 

 

Metoden bygger på att man respekterar att patienten själv har tankar och funderingar om vad 
ett symptom eller sjukdom står för och att man förstår att det är viktigt för oss som läkare att 
få fram dessa. I den första delen av samtalet, Patientens del, låter vi därför patienten prata 
fritt. Det kan tyckas som en tidsödande process men studier visar att om läkaren klarar av att 
initialt bara ställa en öppen, inbjudande fråga och sedan vara tyst så pratar de allra flesta 
patienterna mindre än två minuter(7). Den information som kommer fram här är ofta det som 
är viktigast för patienten och därför också ovärderlig information för dig som doktor. 

I patientens del ska vi försöka få fram dennes tankar om sitt symptom eller sjukdom, oron 
som nästan alltid följer med och vad patienten önskar med besöket. Ibland kommer detta fram 
spontant men ofta får vi fråga lite mer systematiskt efter det. 

Om en patient söker för ont i magen så kan det väcka tankar och oro både hos patienten och 
läkaren. Patienten som har haft ont högt uppe i magen sedan en tid tillbaka kanske sätter 
besvären i samband med att det varit ökad stress på arbetet. Den hade nog därför inte sökt om 
det inte var så att det hos en kollega visade sig att de akuta magsmärtorna berodde på en 
hjärtinfarkt. Patientens önskan nu är att få kontrollerat hjärtat, helst med ett EKG. 
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Om din egen oro, som läkare är att din patient har magsår och du fokuserar på detta under 
samtalet, så är risken att du och din patient inte möts och att din patient, hur noga du än har 
undersökt magen, ändå känner sig missförstådd. 

Det är därför man som läkare i patientens del ska fokusera på att få fram dennes tankar, oro 
och önskan. Vi kallar det för patientens tre kort. För att få fram den informationen kan du 
använda läkarens två kort som är kvitton och sammanfattningen. 

Att bli sjuk och behöva söka vård är ofta också att känna skam över att vara sjuk och skuld 
över att söka sjukvård. Om vi inom sjukvården då bekräftar patienten att vi ser och förstår 
patienten, så underlättar vi patientens berättelse. Vi gör det ofta genom vårt kroppsspråk som 
t.ex. ögonkontakt, lutar oss fram, nickar mm men det behövs också ett mer konkret verbalt 
svar på patientens känslor. Sådana kvitton kan t.ex. vara;  

- Det låter besvärligt  
- Så tråkigt 
- Så jobbigt 
- Bra att du berättar 
- Bra att du kommer 

 

I samband med att man ger ett kvitto och på så sätt bekräftar patienten så kan man också fråga 
om dennes tanke, oro eller önskan. Ett sätt kan vara;  

- Det låter som om du har haft en riktig besvärlig hosta (kvitto), vad har du själv för 
tankar omkring den? (Tanken) 

- Du har haft en tuff period på arbetet, och nu söker du med magsmärtor, och det är bra 
att du kommer (kvitto)  är det något speciellt som du är orolig för vad beträffar 
magsmärtorna? (Oron) 

- Bra att du kommer och jag ska försöka hjälpa dig (kvitto), var det något speciellt som 
du ville att jag skulle göra för dig idag?(Önskan) 

En annan form av bekräftelse för patienten att du verkligen lyssnar, är att sammanfatta vad 
denne säger (8). Du kan göra små delsammanfattningar under den inledande delen av samtalet 
som ett sätt att bolla tillbaka till patienten och be denne utveckla och du bör göra en 
slutsammanfattning när du känner att ni är klara med den första delen av konsultationen, 
patientens del, och tänker gå in i den andra delen, läkarens del. I slutsammanfattningen kan du 
gärna ha med patientens tanke, oro och önskan. Sammanfattningen är ett sätt att både 
konkretisera för dig själv och patienten vilken information du har fått men också för att ge 
patienten en möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar.  

Exempel på hur man sammanfattar kan vara; 

- ”Om jag har förstått dig rätt så……” 
- ” Du har berättat att…….” 
- ” Så ont i magen och sura uppstötningar sedan två veckor, berätta mer….” 
- ” Så om jag sammanfattar det du har berättat för mig, så har du…..” 
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När du gjort din slutsammanfattning och innan du går in i läkarens del så kan det vara bra att 
fråga om det är något mer som patienten vill ta upp. Om det är något som har missats så är det 
bättre att få fram det tidigt i samtalet, risken är annars att det kommer upp i dörröppningen på 
vägen ut. 

Nu är det dags att gå in i läkarens del och där ta upp den medicinska anamnesen. Fortsätt att 
ringa in det aktuella problemet innan du går in på de andra delarna av anamnesen. 
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