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Videooptagelse 
2. modul, medicinsk kandidat 

 
Hver dag skal du optage mindst 1-2 konsultationer af dig alene sammen med en patient.  
 
Sæt kameraet et sted, hvor både du og patienten er synlige i billedet. Det er dit ansvar, at lyd og billede er 
i orden. Undgå om muligt modlys. Vær opmærksom på baggrundsstøj, sæt ikke kameraet lige op ad en 
ventilator, computer eller andet, der kan forstyrre lyden. Lav en test af lyd og billedkvalitet på forhånd, 
det er ærgerligt at måtte kassere en god video pga. dårlig lyd. 
 
Du må ikke redigere i videoen. 
 
Patienterne skal altid spørges, om de vil være med til en optagelse. De fleste patienter har intet imod at 
medvirke, og det er sjældent, man får et nej. Du kan f.eks. sige: “Jeg deltager i øjeblikket i et 
undervisningsforløb, hvor jeg skal optage en video af mine konsultationer. Kameraet filmer først og 
fremmest mig, da det handler om, at jeg skal blive god til at holde konsultationer. Formålet er, at jeg skal 
have noget feedback på mit arbejde. Det er udelukkende lægestuderende, der deltager i kurset, og vi har 
naturligvis alle tavshedspligt. Båndet bliver slettet, så snart jeg er færdig med kurset. Vil du have noget 
imod, at jeg optager vores konsultation?”. Det er en god idé at forsøge at optage flere patienter i løbet af 
en dag. 
 
De fleste synes, at det kan være lidt vanskeligt i starten, men man vænner sig hurtigt til det. Og tænk på, at 
den mest kritiske ofte er dig selv - IKKE dine medstuderende. 
 
Patientens del 
Prøv at vente med at tænke på mulige diagnoser. Find ud af hvorfor patienten kommer. Hvem er han/hun? 
Brug de 4 F’er (forestilling, forventning, frygt og funktion). Øv dig i at lave resume af det, patienten 
fortæller dig, når du går fra patientdel til lægedel.  

Lægens del  
Her kan du stille diagnostiske spørgsmål - om det specifikke problem som pt. har præsenteret for dig, og 
som du gerne vil vide mere om. Det kan f.eks. være: ”Er der blod i afføringen? Har du hostet? Hvor meget 
ryger du? Har du haft hævede ankler?”. Prøv at stille et spørgsmål ad gangen, og vent på svaret, inden du 
stiller det næste! Undgå ledende spørgsmål – de hører ikke hjemme her.  

Lav en fokuseret objektiv undersøgelse, der tager udgangspunkt i pt’s problem. Gør det så godt du kan, det 
er her, du har meget at lære af din praksislærer! Lav et resume, hvor du siger, hvad du nu har hørt og 
fundet.  

Fælles delen  
Overvej, om der skal laves øvrige undersøgelser, evt. hvornår? Nu må du gerne overveje en diagnose. 
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Fortæl patienten om dine observationer og overvejelser i et sprog, patienten forstår. Lad være med at lade 
fantasien løbe af med dig! Dine bekymringer og alvorlige mistanker skal du ikke lufte for patienten, vent 
med dem til patienten er gået, og du kan vende dem med din praksislærer.  

Diskuter, hvad en videre plan evt. kunne indeholde, men læg dig ikke fast på noget, for det skal først gøres, 
når din praksislærer kommer og er med til afslutningen af konsultationen! Tænk over hvilket 
”sikkerhedsnet”, patienten skal gå hjem med. Tænk over, hvordan patienten får ”ABEN” med sig. Hvad har 
patienten lært af mødet med dig i dag? Hvad har du lært af patienten? 

Når konsultationen er slut, skal du formulere et PSOAP journalnotat og medbringe det til undervisningen.  

Du skal medbringe 2 videoer til brug i undervisningen. Derudover skal du også lave 2 videoer, som skal 
bruges til gruppeprøven, og som ikke har været vist til undervisning. 

Juridisk er det tilladt at optage konsultationen, når patienten har givet tilladelse. Så husk altid at spørge. 
Sig, at det kun skal bruges, for at I kan blive dygtigere, og at det vil blive slettet, når det er brugt. Tøver 
patienten, så frafald ønsket med det samme. Vær opmærksom på tavshedspligten. Den må kun vises til 
sundhedspersonale, der er omfattet af tavshedspligt, og optagelsen skal slettes efter brug. Dette er meget 
vigtigt! 

Når undervisningen er afsluttet den sidste fredag, skal du slette alle dine videoer, bortset fra 2 du skal 
bruge til gruppeprøven. Du skal gemme videoerne sammen med det tilhørende PSOAP notat på et usb stik 
og opbevare det sikkert indtil gruppeprøven. Du vælger selv hvilken en af de 2 videoer, du vil anvende til 
det gruppeprøven – og hvilken du vil reservere i tilfælde af, at du ikke består og skal op gruppeprøve igen. 

Udstyr til videooptagelser, videokamera og USB-stik stilles til rådighed af Klinisk Institut. Udstyret 
udleveres ugen før det klinisk kursus i almen medicin starter, og skal tilbageleveres den sidste fredag i det 
kliniske kursus. Såfremt du benytter egen computer til at overføre optagelserne fra videokamera til USB 
stik, skal du være opmærksom på IKKE at gemme data på egen computer. 

I forbindelse med udlån af udstyr og opbevaring af USB er det et krav, at der underskrives en 
Databehandleraftale. Aftalen kan virke lang og omfattende, men bemærk, at det i høj grad er AAU, der 
pålægges forpligtelser i forbindelse med databehandlingen. Aftalens sidste side udfyldes og underskrives. 

 

 

 

 

 

 

 


