
 

Bilaga 1 c 
Underlag för konsultationsberättelsen samt värdering av ST-
läkarens kompetens 
 
1. Underlag för konsultationsberättelsen 
 
Förutsättningar för besöket: 
 
Patientens del  
 
Patienten  Vad berättar patienten?  
ST-Läkaren Gensvaren (lyssnande/inte lyssnande, utforskande/avgränsande, 

kognitiva/affektiva, öppet ärliga/överslätande) Något/några 
gensvar som dominerar? Som saknas?  

Patienten Hur påverkas patientens berättande av ST-läkarens gensvar? 
Underförstått Finns outtalade budskap? Problem som förbigås? 
Pauser   Vems? Vad hände efter pausen/pauserna? 
Nyckelsituationer  Vad handlade den/de om? Följder för förloppet? 
    
Läkarens del  
Läkaren Hur sammanfattar ST-läkaren sin uppfattning och tolkning av det 

patienten berättat?  
Frågorna Finna sjukdom? Vilka diagnoser håller ST-läkaren aktuella? 

Avfärda sjukdom? 
Vad får ST-läkaren veta?  

Kroppsundersökning: Vad ingår? Viken är planen? Vad ger den? Patientens gensvar? 
Medicinska kunskaper Vilka kunskaper aktualiseras? 
Medicinsk service Vilken nyttjas?   
Nyckelsituationer Vad handlar de om? Följder för förloppet? 
 
Gemensam del 
ST-läkaren Hur presenterar ST-läkaren sin uppfattning om 
 problemet och sina förslag? 
Patienten Hur svarar patienten? 
Båda Överenskommelser 
Outtalat Underförstådda budskap? Ouppklarade problem? 
Nyckelsituationer Vad handlar de om? Följder för förloppet? 
 
Övergripande 
Strukturen  Hur disponerar ST-läkaren konsultationen som helhet?  
 
Relationens bärkraft Ömsesidighet, engagemang, tillit, uppriktighet, utrymme för 

känslor: Finns något av detta? Om ja, försök beskriva hur det 
framträder 
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Patientens utbyte Bot, lindring, förståelse av problemet, bekräftelse, tillförsikt, hjälp 
anpassa självbilden, 
nöjdhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Bästa möjliga enligt värderarens uppfattning  
- Som värderaren uppfattade att det blev  

 
 
2. Värderingen 
 
Sjukdomskompetensen 
Kunskaperna 
Adekvata i förhållande till patientens fall? 
Förhållandet mellan bredd och djup 
Primärvårdsepidemiologiska insikter 
 
Tillämpningen 
Omdöme och färdigheter 
Beredskap för det oväntade 
Biomedicinsk helhetssyn 
 
Sammanfattande bedömning av sjukdomskompetensen: 
 
Relationskompetensen 
Patientens roll i relationen 
Engagemang/förmåga 
Uppriktighet 
Känslouttryck 
Tillit 
Underlättar/komplicerar konsultationen? 
 
ST-läkarens relationskompetens 
Erfarenhet från tidigare patientmöten 
Uppmärksamhet  
Dialogförmåga   
Ansvar  
Självkännedom  
 
Sammanfattande bedömning av relationskompetensen 
 
Den allmänmedicinska kompetensen i konsultationen  
Värderaren beskriver för sig själv den kompetens som framträder samt vilka hinder som kan 
finnas för utveckling och förbättring och har det som underlag för att ge tips och råd till ST-
läkaren. 
 


