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Bedömningsunderlag för läkarstudent vid medsittning 
 

Läkarstudent:____________________________________Kurs:___________________Datum:________________ 

VFU-klinik:_______________________________________Sjukhus/VC:_______________________________________ 

 
Fylls av VFU-handledare vid medsittning. OBS! 2 medsittningar är obligatoriska på varje kurs. Fler 
medsittningar kan med fördel genomföras. Typ av patient kan vara akut eller elektiv. Målet är att medsittningen 
genomförs av specialistläkare eller ST-läkare. 
 
VFU-handledaren ska informera läkarstudenten om hur lång tid, som står till förfogande för anamnes och 
status. Tiden bör hållas relativt kort och avspegla vad som är rimligt i klinisk praxis. Hänsyn ska tas till fallets 
art och studenten ska rätt kunna bedöma aktuell situation, behov av utredning och eventuell behandling. VFU-
handledaren ska ha förklarat för patienten att medsittning av blivande kollega (läkarstudent) sker.  
 
När läkarstudenten är färdig i undersökningsrummet och lämnat detta, frågar VFU-handledaren patienten i 
enrum om patientens bedömning av hur läkarstudenten uppfattas, ex hur läkarstudenten genomfört 
genomgången av sjukhistoria och undersökning. Läkarstudenten får sedan redogöra för VFU-handledaren sin 
tolkning av anamnes och statusfynd. Läkarstudenten ska också föreslå fortsatt utredning och behandling. 
Läkarstudenten kan sedan redogöra för VFU-handledaren sin tolkning av anamnes och statusfynd, föreslå 
fortsatt utredning och behandling och slutligen lämna besked till patienten. Därefter ger VFU-handledaren en 
adekvat återkoppling.  
 
Bedömningen har en 4-gradig skala enl. följande: Ej acceptabelt (1) Acceptabelt (2) Bra (3) 
Utmärkt (4).  
Sätt ett kryss i lämplig ruta!  
 
 
Medsittande läkares bedömning av hur läkarstudenten handlagt patienten 
 

ANAMNES 1 2 3 4 
Presenterar sig för patienten     
Tar upp sjukhistoria med omsorg och empati     
Värderar den aktuella situationen     
Värderar tidigare sjukdomsanamnes     
Beaktar patientens sociala situation i behövlig omfattning     
Har adekvat riskfaktorgenomgång (t ex alkohol, tobak, överkänslighet, 
hereditet) 

    

Använder enkla, öppna frågor och undviker ledande frågor     
Ger patienten möjlighet att själv tala om sina besvär     
Fullföljer viktiga anamnestiska frågor     
Leder samtalet in på ett rimligt spår     

 
STATUS (somatisk undersökning)  1 2 3 4 
Undersöker patienten vänligt och med respekt och erbjuder god formell och  
känslomässig kontakt med patienten 

    

Har en systematisk undersökningsteknik och kan kompetent urskilja  
normala från patologiska fynd 

    

Psykiatrisk undersökning (om relevant) Balanserar empati och 
målmedvetet  
inringande av eventuell psykisk störning 
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DIAGNOSTISK OCH TERAPEUTISK FÖRMÅGA 1 2 3 4 
Sammanväger anamnestiska uppgifter och undersökningsresultat till 
rimliga  
diagnosförslag 

    

Föreslår adekvat utredningsgång och ändamålsenlig behandling     
Uppvisar goda kunskaper i ämnet     
Förmåga att informera patienten på ett tydligt sätt och förvissa sig om att  
patienten uppfattat budskapet 

    

Läkarstudentens egen bedömning av hela sin prestation     
Patientens uppfattning om läkarstudentens prestation     

 
 
 

 1 2 3 4 
VFU-handledarens totala bedömning av läkarstudentens prestation  
under medsittningen 

    

 
 
Kommentarer:

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
VFU-handledaren bör ge studenten återkoppling genom att gå igenom sin bedömning av alla ovanstående 
punkter.  
 

Medsittande läkares namnteckning:  ____________________________________  

Namnförtydligande: _____________________________________________  

Bedömningsunderlaget lämnas så fort som möjligt efter slutförd placering till 
kurssekreterare/studieortsadministratör. 

 

 Godkänd Ej godkänd Signatur 

Examinators 
bedömning: 

   

 


