
• Kom i tid! Respekt för andras tider gör att du respekteras.
• Undvik utmanande och provocerande klädsel och 

accessoarer. Tänk även på hygienaspekten gällande klockor 
och smycken. Parfymer och parfymerade produkter hör inte 
hemma i vården. Se resp. landstings hygienregler.

• Fokus på patienten – När du träffar patienter tillsammans 
med andra studenter, tänk på att inte tala sinsemellan.

• Bär din namnskylt väl synlig så att andra vet vem du är.

       Allmänt
• Förbered din lärandeplan och gå igenom den med din 

handledare.
• Välj ämne för din fältstudie, ta gärna hjälp av din handledare.
• Se dig som en del i verksamheten och ta på dig egna uppgifter.
• Planera tiden tillsammans med handledaren och begär 

kontinuerlig återkoppling.
• Ge återkoppling även till handledaren. Använd din förmåga 

till gott bemötande med samtliga personalgrupper
• Tänk på att patientarbetet utvecklar dina kliniska kunskaper 

och ger dig välbehövlig säkerhet inför ditt framtida yrke.

       Arbetssätt
• Be handledaren presentera dig som en blivande kollega.
• Om det är stressigt under ronder/mottagningar, be din 

handledare att avsätta tid efteråt för frågor.
• Be din handledare tänka högt och gör detsamma själv.
• Efter att du träffat patienter på mott/avd. försök tänka ut en 

handläggningsplan själv innan du rådgör med handledaren, 
be om återkoppling på denna.

• Diskutera den kliniska tankeprocessen och 
undersökningstekniken.

Lathund för 
läkarstudenter



Denna lathund är tänkt att vara ett stöd för alla oss läkar-
studenter på Linköpings universitet.
Den är utvecklad av studenter i samarbete med Medicinska 
Föreningen i Linköping, med förlaga från Karolinska institutet 
och Uppsala universitet. Innehållet har granskats och godkänts 
av pedagoger och erfarna handledare.

Primum non nocere

   På avdelningen
• Ta ansvar för ett antal "egna" patienter, begär återkoppling.
• När du leder rond, be att handledaren inte griper in för tidigt.
• Be om konstruktiv återkoppling på inskrivningar och 

epikriser.
• Be om återkoppling även beträffande patient/

läkarkommunikationen.
• Våga ta för dig av de praktiska moment som utförs på 

avdelningen.
• Om du blir sysslolös, be handledaren om förslag på vad du 

kan göra ex: gå på mottagning, gå egna "statusronder" mm.

   På mottagning eller akuten
• Be att få tillgång till journaler i förväg om möjligt.
• Be om medsittning i mån av tid.
• Försök träffa patienten först för att sedan lämna rapport.
• Var så självständig som möjligt gällande handläggningen av 

patienten: bedöm undersökningssvar, diktera, fyll i papper 
och ring samtal om lämpligt. Försök att följa upp din patient.

   Praktiska moment
• Be handledaren visa detaljerat hur de brukar göra innan ni 

går in till patienten.
• Be att få utföra momenten själv, men med handledaren 

närvarande.
• Be om återkoppling.

Hippokrates


