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KONSULTATIONSMETODIK 

Konsultationsprocessen 
Den patientcentrerade metod vi använder vid undervisningen på läkarprogrammet vid Lunds 
Universitet är utarbetad av två danska allmänpraktiker, Jan-Helge Larsen och Ole Risör, som 
efter en omfattande genomgång av tillgänglig litteratur om konsultationsprocessen har 
sammanställt en didaktisk modell av en idealkonsultation, där alla 9 moment börjar på ”F”. Vi 
använder en förenklad modell av detta; ”5 kort”. För ytterligare fördjupade kunskaper läs 
gärna boken ” Patientsamtalet, Handbok i mötet mellan läkare och patient” Larsen, Jan-Helge, 
Studentlitteratur, Lund 2015. 
Patientsamtalet kan delas in i tre delar där man undviker att gå in i nästa del innan den 
föregående är avslutad: 
 

 

 

 

 

 

Patientens del 
Innan patienten kommer till sjukvården finns det ett FÖRE. Patienten har själv funderat över 
sina symptom, diskuterat med andra, googlat och kanske själv försökt behandla. Att söka 
hjälp kan av många patienter kännas skambelagt. Det kan också finnas en oro för om läkaren 
kommer att lyssna och förstå. Genom att bemöta patienten med vänlighet och intresse och 
ställa en öppen fråga primärt samt lyssna uppmärksamt på vad patienten säger kan läkaren 
lägga grunden till en bra patient-läkarrelation. Innan du som läkare lämnar patientens del, ska 
du vara säker på att du har fått fram patientens tanke (föreställning) om sitt tillstånd, oro 
(farhåga) och önskan (förväntan) om vad besöket ska leda till. 
Hur gör man detta?  

5 Kort 
Tänk dig patientens del som ett spel med 5 kort. Patienten har förberett sig och har 3 
reflektionskort med sig; tanke, oro och önskan. Läkarens uppgift är att få patienten att spela 
alla 3 korten med hjälp av sina 2 egna; kvitto och sammanfattning.  
Du ska stanna i patientens del tills du är säker på att du har fått fram alla patientens kort. Tänk 
på att tanke och önskan ofta är de lättaste att få fram, medan oro, som kan vara mer 
skambelagd för patienten, är svårare att få fram.  Det är vanligt att läkaren halkar in för tidigt i 
läkarens del. En typisk sådan övergångsfråga är ”Hur länge har du?” Ge istället ett kvitto eller 
delsammanfatta så fortsätter patienten ofta att prata. På det sättet undviker du att styra 
samtalet och låter istället patienten få berätta färdigt.  

Något	
mer?	
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Fem ”nyckelfrågor” i patientens del 
• Vad är det som gör att du kommer hit (just) idag? Berätta? 
• Vad har du själv haft för funderingar om vad dina besvär kan bero på? 

(föreställningar=tankar) 
• Är det något särskilt du är orolig för? (farhågor=oro) 
• Vad vill du gärna ha min hjälp med? (förväntningar=önskan) 
• Är det något annat du vill tala med mig om idag?  

 
Vad är ett kvitto? - exempel 

• Att inleda konsultationen med ett vänligt leende 
• Hm, hm, ja, nej, tack 
• Oj, då! 
• Det låter besvärligt!  
• Det låter som om du tycker att du inte fått någon särskilt bra hjälp av sjukvården 
• Vad bra att du berättade det – då förstår jag  
• Vad bra att du kom! Jag ska försöka hjälpa dig. 
• Du måste ha haft det jättejobbigt (känt dig maktlös, ensam, övergiven, hotad, ledsen...) 
• Jag ser att du är orolig, har ont, verkar trött … 

 
När är det dags att ge kvitto i patientens del? 

• När du får lust att fråga: ”När började det?”  
• När patienten uttrycker känslor  
• När patienten ställer frågor  
• När patienten kommer med önskemål 
• När du känner dig överväldigad, maktlös, pressad osv.  
• Innan du sammanfattar 

 
Oro utan kvitto 

• P: Jag har haft jätteont i magen, sura 
uppstötningar osv. 

• L: Vad är du orolig att det rör sig om? 
 

Oro med kvitto 
• P: Jag har haft jätteont i magen, sura 

uppstötningar osv. 
• L: Det låter jättebesvärligt. Vad bra att du kom. 

(kvitton) Vad är du orolig att det rör sig om? 
Föreställ dig hur patienten upplever de olika frågorna. Notera hur patienten befrias från 
skamkänslor och hur besöket legitimeras i det högra exemplet. 
 
När du känner att du har fått fram patientens tankar, oro och önskan, gör du en 
slutsammanfattning och försäkrar dig om att patienten inte har något ytterligare att ta upp. 
Patienten känner sig förstådd, har möjlighet att korrigera och läkaren sparar tid på att undvika 
att nya problem tas upp i slutet av konsultationen. Är ni överens markerar detta övergången 
till läkarens del och sätter ramarna för konsultationen. 

Patientens 3 kort 
• Tanke-kort (Föreställningar) 
• Oro-kort (Farhågor) 
• Önskemål-kort (Förväntningar) 

Läkarens 2 kort 
• Kvitto-kort Om läkaren lyckas ge ett tydligt kvitto på det patienten har berättat, ges 

besöket legitimitet. Patienten befrias från skuld och skam och kommer sedan att 
lyssna därför att patienten känt sig hörd. 

• Sammanfattnings-kort När läkaren sammanfattar en del eller hela patientens 
berättelse vill patienten också lyssna och då ger patienten läkaren möjlighet att ta 
kontroll över konsultationsprocessen. Ev missförstånd kan också redas ut. 
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L: Innan jag undersöker dig vill jag försöka sammanfatta: Du kommer i dag för att du har haft jätteont i magen, 
sura uppstötningar osv. Du tänker att det troligen är magkatarr (tanke), men tanken om cancer (oro) spökar också 
någonstans. Därför vill du gärna ha både en gastroskopi och tabletter mot magsyra (önskan). Är det rätt uppfattat? 
 

Det finns situationer då patientens bristande förmåga att svara på reflektionsfrågorna kan 
fungera diagnostiskt. Om patienten, trots att du gett många kvitton, fortsätter att prata om 
symptom eller svarar ”jag vet inte” kan det t ex röra sig om en patient som är deprimerad, 
lågbegåvad, dement, drogpåverkad, psykotisk, befinner sig i kris m m. Läkaren måste då ta 
över och ta hand om patienten. 

Läkarens del 
Det är denna del vi vanligtvis går in i allt för tidigt. Här sker anamnesfördjupning och 
klinisk undersökning samt läkarens egen tolkning och planering. Om du vid den kliniska 
undersökningen, även om det inte alltid är medicinskt motiverat, undersöker det organ 
patienten oroade sig för, visar du att du förstått patienten. T ex lyssnar på hjärtat om patienten 
oroade sig för att bröstsmärtan kom från hjärtat. Patienten kan då även lättare ta till sig din 
bedömning. 

Gemensam del 
1. Sammanfatta först patientens del - benämn åter tankar, oro och önskan, precis som i 
avslutningen av patientens del. 

L: Du berättade tidigare att du kommer i dag för att du haft jätteont i magen, sura uppstötningar osv. Du hade 
funderat över magkatarr (tanke), men tanken om cancer (oro) spökade också någonstans. Därför ville du gärna ha 
både en gastroskopi och tabletter mot magsyra (önskan). Du berättade också att du varit mycket stressad sista tiden 
på arbetet och druckit mycket kaffe. 

 
2. Sammanfatta därefter läkarens del med underlaget för din bedömning dvs vad du kommit 
fram till vid undersökningen. Se till att du ger svar på pats tanke, oro och önskan. 

L: Jag har nu undersökt dig och hört dig berätta om dina besvär och jag hittar ingenting farligt eller något som tyder 
på cancer. Däremot är du öm över magsäcken. Det är inte ovanligt med magkatarr i samband med stress och även 
vid hög kaffekonsumtion, som du berättat om. Jag föreslår att du får prova en tablett mot magsyra, precis som du 
själv föreslog, men att vi väntar lite med en eventuell gastroskopi och ser först hur tabletterna fungerar.   

 
3. Förhandling, gemensam förståelse och beslut vidtar därefter. Förhandlingen går mycket 
lättare om patienten har fått prata färdigt i patientens del och där fått ventilera tanke, oro och 
önskan. 

L: Hur tycker du det låter? P: Bra. L: Har du själv någon fundering över vad du kan göra åt stressen och 
kaffedrickandet? P: Jag skulle nog kunna försöka trappa ner på kaffet och jag har faktiskt redan bokat tid med min 
chef för samtal om arbetssituationen. L: Det låter ju jättebra. Du har redan kommit en bra bit på väg hör jag. 

Ibland går det dock inte att komma fram till en gemensam förståelse och då kan du överväga 
att överge din uppfattning, om de medicinska riskerna inte är alarmerande. 
 
4: Upprättande av ett säkerhetsnät. Här bestämmer du tillsammans med patienten hur ni ska 
följa upp hur det går. Detta skapar trygghet för både dig och patienten. Be gärna patienten 
berätta vad ni kommit överens om. 

L: Jag föreslår att vi bokar en telefontid om 1 vecka för uppföljning av dina besvär, så kan vi då också diskutera den 
eventuella gastroskopin, som du funderat på. P: Ja, det låter jättebra. L: Då bestämmer vi det, men vi har pratat om 
många saker idag, så jag vill gärna att du innan vi skiljs åt berättar vad du uppfattat att vi kommit överens om idag. 

 
 


