
Läkarstudent i
vårdverksamhet

Den här broschyren innehåller praktiska råd och 
tips riktade till dig som är läkarstudent och är 
på väg, eller nyligen har börjat, att ha kliniska 
placeringar i olika vårdverksamheter.
 Dessa råd och tips har tagits fram av Sveri-
ges läkarförbund Student och bearbetats i di-
alog med studentrepresentanter från Sveriges 
samtliga lärosäten.
 Vår förhoppning är att du under din kliniska 
praktik får växa in i läkarrollen och under trygga 
förhållanden upptäcka vilken fantastisk yrkes-
bana du har valt.
  Vi önskar dig många lärorika och fina möten 
med dina första patienter i rollen som blivande 
läkare!



Tips och råd för en
lärorik praktik

Innan eller tidigt under praktiken

• Se till att du innan den kliniska placeringen börjar känner 
till vilka lärandemål som du förväntas uppnå under den tid 
som finns till förfogande.

• Kom i tid och presentera dig för personalen. Ställ frågor 
om verksamhetens olika rutiner. 

• Om du kommer till en placering och är osäker på vem du 
ska ha som handledare, fråga då vem som är tänkt att 
handleda dig. 

• Sätt upp så konkreta mål som möjligt för de olika dagarna 
tillsammans med din handledare. Berätta om det finns nå-
got särskilt som du vill fokusera på, t.ex. någon diagnos, 
statusmoment eller annan färdighet.

Under praktiken

• Var delaktig, visa intresse och ta egna initiativ.

• Be aktivt och kontinuerligt om specifik återkoppling på allt 



• Be om att få fördjupa dig i ett färre antal patienter och att 
få vara delaktig i så många delar av vårdförloppet som 
möjligt. 

• Be om att få vara den första som träffar patienten. Gå se-
dan igenom hur du tagit anamnes, utfört status och reso-
nerat, först för dig själv och sedan tillsammans med din 
handledare. Presentera då även dina tankar kring differen-
tialdiagnostik, bedömning och åtgärd.

• Om du är på avdelning och kommer på att du har glömt 
något i status eller anamnes så kan du ofta gå tillbaka till 
patienten för att komplettera.

• Passa på att fördjupa dig även teoretiskt i de patientfall 
som du stöter på. Att koppla inlärningen till specifika pa-
tienter som du har träffat är en bra metod för att få kun-
skapen att fastna.

• Om det är första gången du utför ett praktiskt moment får 
du förklara det för handledaren och se till att du utför det 
under lugna omständigheter. Ta den tid som du behöver 
för att utföra momentet på ett korrekt och patientsäkert 
sätt.

• När du träffar patienter tillsammans med andra läkarstu-
denter, tänk på att inte tala sinsemellan och utesluta pa-
tienten från samtalet. Fokus ska alltid ligga på patienten.

det arbete som du utför, från patientsamtal till olika prak-
tiska moment eller journalanteckningar. Om en handleda-
re säger att du gjorde något bra, be då handledaren att 
förklara varför hen tycker så.



• Be om att få gå tillsammans med personal eller studenter 
från de andra yrkeskategorierna för att bättre förstå hur 
lagarbetet i sjukvården går till. Du kan till exempel be en 
sjuksköterska att visa ett praktiskt moment eller vara med 
när en fysioterapeut tränar eller lägger upp ett tränings-
program tillsammans med en patient.

• Även till synes tråkiga uppgifter kan vara givande för ditt 
lärande.

• Ge gärna kontinuerlig och konstruktiv återkoppling på den 
handledning du får. På så vis kan du påverka den hand-
ledning du får och även bidra till att andra studenter får 
bättre handledning i framtiden. 

Mot slutet av praktiken

• Försök att avsätta tid för att reflektera över ditt lärande. Du 
kan göra det själv, tillsammans med din handledare eller 
ihop med andra studenter. Vad har du lärt dig? Hur gick 
det till? Vilka kunskaps- eller färdighetsluckor har du kvar? 
Skriv gärna ner dina tankar!

Titta gärna på den andra delen av dokumentet för att se 
vilka råd vi ger till dina handledare!
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Att handleda
en läkarstudent

Kvaliteten på handledningen är avgörande för 
ett gott lärande under den kliniska praktiken 
på läkarutbildningen. Som ett stöd i ditt hand-
ledaruppdrag har Sveriges läkarförbund Stu-
dent därför sammanställt ett antal råd som är 
att betrakta som god handledningspraxis ur ett 
studentperspektiv. Råden och tipsen har tagits 
fram av Sveriges läkarförbund Student i dialog 
med studentrepresentanter från Sveriges samt-
liga lärosäten.
 Vi önskar dig lycka till och mycket nöje i ditt 
arbete som handledare av framtidens läkare!



Tips och råd för ett gott
handledarskap

Innan eller tidigt under praktiken

• Förvissa dig om att du är införstådd i var studenten befin-
ner sig i utbildningen och vilka lärandemål som studenten 
har kopplat till den aktuella kliniska praktiken. Undersök 
om det finns några instruktioner från kursledningen kopp-
lat till bedömningen av studentens kompetens.

• Presentera studenten för personalen. Visa personalrum-
met, personaltoaletten, vilken dator som studenten kan 
använda i sitt arbete, vem man ringer ifall man skulle bli 
sjuk m.m.. Informera om rutiner som är bra att känna till. 
Sträva efter att skapa så goda förutsättningar som möjligt 
för studenten att bli en del av verksamheten.

• Planera tillsammans med studenten vad denne ska arbeta 
med och sätt konkreta mål. Finns det något särskilt som 
studenten vill fokusera på under denna placering? Någon 
diagnos, statusmoment eller annan färdighet?

• Säkerställ att studenten har förstått vilka förväntningar du 
har på denne, och vice versa.



Under praktiken

• Avsätt  tid  för  kontinuerlig  återkoppling.  En  specifik  och 
konstruktiv återkoppling bör ske på allt arbete som stu-
denten utför, såväl praktiska moment som patientkontakt 
och journalanteckningar. Om studenten gjort något bra, 
berätta för studenten exakt vad det var denne gjorde bra 
och varför.

• Låt studenten få i uppgift att fördjupa sig i ett färre antal 
patienter och vara delaktig i så många delar av vårdför-
loppet som möjligt, från anamnes till behandling. I de fall 
studenten självständigt får leda samtal och undersökning, 
kontrollera och komplettera alltid så att studenten har fång-
at det väsentliga i anamnesen och utfört ett korrekt status. 
En student kan mycket väl, under handledning, fungera 
som underläkare för några få patienter.

• Försök att bereda studenten möjlighet att få träffa patien-
ter, inleda samtal eller presentera sig själv innan du själv 
gör det. Detta gör att studenten blir mer delaktig och lär 
sig mer. 

• Diskutera så ofta som möjligt differentialdiagnoser, be-
dömning, behandling och eventuella åtgärder med stu-
denten. Det kan finnas ett pedagogiskt värde i att du först 
ger studenten tid att resonera själv kring anamnes, un-
dersökningsresultat och tänkbara åtgärder, innan ni börjar 
diskutera dessa tillsammans.

• Planera situationer då det finns tillfälle att observera stu-
denten i kontakt med patienter (t.ex. anamnes och/eller 
status).



• Försök att hålla dig i bakgrunden och inte ta över samtalet 
när studenten ska leda ett patientsamtal. Ibland behöver 
studenten tid för att komma ihåg till exempel vilka frågor 
som ska ställas eller vilka undersökningar som bör göras. 

• Studenten ska få träning i att utföra praktiska moment. 
Fråga studenten om har utfört momentet tidigare och kän-
ner sig trygg i förfarandet. Visa annars detaljerat hur du 
brukar göra. Låt sedan studenten försöka själv samtidigt 
som du kommenterar och korrigerar när det behövs.

• Tänk högt och uppmuntra studenten att göra detsamma.

• Om tillämpbart, låt gärna studenten vara aktiv under ron-
den, t.ex. genom att få sammanfatta ”sina” patienter.

Mot slutet av praktiken

• Uppmuntra gärna studenten till att reflektera över sitt  lä-
rande under och efter den kliniska placeringen. Studenten 
kan göra det själv, tillsammans med dig eller ihop med 
andra studenter. Vad har studenten lärt sig? Hur gick det 
till? Vilka kunskapsluckor har hen kvar? Uppmuntra gärna 
studenten att skriva ner sina tankar!

Titta gärna på den andra delen av dokumentet för att se 
vilka råd vi ger till dina studenter!
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