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SIDE 1 

Velkommen til kursus i faget almen medicin 
 

Fagområdet almen medicin skal give den medicinstuderende en forståelse for fagets karakteristika, 
samt færdigheder til at håndtere såvel de uvisiterede helbredsproblemer, som planlagt kontrol af 
kroniske sygdomsforløb, som patienter kontakter den praktiserende læge med.  

Formålet med blok Almen Medicin er at bibringe den medicinstuderende grundlæggende kliniske 
færdigheder og viden relevant i en almen medicinsk kontekst. Den studerende skal kunne 
gennemføre en konsultation med teoretisk fundament i patientcentret medicin og integrere tidligere 
lært viden, for dermed at være i stand til at virke i klinisk basisuddannelsesstilling samt i en 
efterfølgende introduktionsstilling/uddannelsesstilling i almen medicin. 

Kurset strækker sig over to uger, fordelt med fem dage i klinik hos en praktiserende læge og fem 
dage med undervisning i Forskningens Hus. Herudover vil almen medicin indgå i flere forskellige 
symposier med socialmedicin, arbejds- og miljømedicin og samfundsmedicin. Det kliniske ophold er 
obligatorisk, og der vil være mundtlig eksamen i en almen praksis i Region Nordjylland. Bedømmelse 
efter 7-trins-skalaen, med ekstern censur. 

 

Modul- og kursusansvarlig: 
Professor, Praktiserende læge, ph.d. Jette Kolding Kristensen. Klinisk Institut, AAU.    
E-mail: jkk@dcm.aau.dk  
 
Praktiserende læge Annette Engsig. Klinisk Institut, AAU.  
E-mail:  a.engsig@rn.dk   
 
 
Kursuskoordinator: 
Kontakt til undervisere og praksislærere: Lise Vammen Brinkmann. CAM AAU. 
E-mail: lvb@dcm.aau.dk  
 
Kontakt til studerende: Kristine Uldal Knudsen. Klinisk Institut, AAU.  
E-mail: kristine.knudsen@rn.dk  
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SIDE 2 

Læringsmål - Efter modulet forventes den studerende at kunne: 
 
Viden 

• redegøre for grundlaget for diagnoseprocessen 
• redegøre for begreberne sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, tidlig sygdomsopsporing og 

rehabilitering 
• kende sundheds- og socialvæsenets organisering, funktion, placering af opgaver og 

kommunikation samt henvisningspraksis 
• redegøre for samspillet mellem biomedicinske, psykiske og sociale processer i udviklingen af 

sygdomme og funktionsnedsættelser blandt børn, voksne og ældre 
• redegøre for betydningen af inddragelse af patienter i udredning og behandling    
• kende til den praktiserende læge som primær, personlig, kontinuerlig og koordinerende 

fagperson for den enkelte patient og dennes familie og som lægelig samarbejdspartner med 
det øvrige social-og sundhedsvæsen i lokalsamfundet, samt det specialiserede 
sundhedsvæsen 

• beskrive læge-patientforholdets betydning for effekten af den praktiserende læges arbejde 
• genkende de problemer af fysisk, psykisk og social art, som befolkningen søger den 

praktiserende læge for. 
 
Færdigheder  

• demonstrere lægeligt samarbejde med relevante samarbejdspartnere i sundheds-
socialsektoren 

• inddrage patienten i relevant erhvervsvejledning 
• formidle forebyggelses-og rehabiliteringstiltag til patient, sundhedsfagligt personale og andre 

samarbejdspartnere 
• analysere og vurdere den uvisiterede patients symptomer, patienten med kronisk sygdom og 

patienter med uforklarede symptomer 
• demonstrere færdigheder i kommunikation, klinisk samtale, klinisk undersøgelse, kliniske 

beslutninger, klinisk behandling, omsorg og støtte patientens motivation 
 
Kompetencer  

• reflektere over hvorledes forskelle i prævalens og incidens af sygdomme og symptomer i 
befolkningen, almen praksis og sygehus har betydning for diagnostik og behandling  

• integrere behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i arbejdet som læge 
• vurdere lægens roller og kliniske opgaver i det samlede sundheds-og socialvæsen i fagligt, 

tværfagligt, interprofessionelt og tværsektorielt samspil 
• integrere viden, færdigheder og kompetencer fra forskellige specialer  
• udrede, diagnosticere, behandle og rehabilitere patienter med almindeligt forekommende 

akutte og kroniske sygdomme samt livstruende sygdomme  
• inddrage patienten i beslutningsprocessen og handle ud fra patientens hele livssituation og 

forudsætninger 
• inddrage etiske overvejelser i håndtering af den enkelte og grupper af patienter 
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• bruge konsultationsprocessen som et kommunikativt redskab 
• udarbejde behandlingsplaner og individuelle målsætninger med behandling for hyppige 

lidelser. 

 

Liste over tilstande og sygdomme, som den studerende forventes at stiftet bekendtskab med 
enten som led i den teoretiske undervisning, klinik opholdet eller selvstudium 

Almen praksis som klinisk fag 

o Henvendelsesårsager for patienter i almen praksis 
o Den diagnostiske proces i almen praksis 
o Forslag til kontrol og behandling af patienter i almen praksis 
o Konsultationsprocessen i almen praksis 
o Organisation og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen  
o Apparatur i praksis - anvendelse og kvalitetssikring (EKG, LF, Strep A, CRP, Hgb, BS, Urinstix, 

Mikroskopi, Tympanometri, BT, etc.) 
o Sundhedsfremmende forebyggelse i almen praksis  

 

Vigtige symptomer som patienter præsenterer i almen praksis 

o Træthed  
o Vægttab/overvægt 
o Feber 
o Svimmelhed og synkope  
o Fald og faldtendens hos gamle 
o Åndenød 
o Hoste 
o Ondt i halsen 
o Smerter i brystet 
o Hovedpine 
o Hævede ben 
o Hjertebanken 
o Hukommelsesproblemer  
o Søvnproblemer 
o Mavesmerter (øvre og nedre) 
o Blod i afføringen 
o Afføringsproblemer (obstipation/diarré/vekslende afføringsmønster/smerter) 
o Kvalme og opkastning 
o Synkebesvær 
o Knude i bryst 
o Rygsmerter (akutte og kroniske) 
o Klager fra hånd, knæ, skulder, albue 
o Hævet led 
o Overbelastningsgener og skader 
o En knude/hævet lymfeknude 
o Svie ved vandladning 
o Blod i urinen 
o Vandladningsgener ved ældre. 
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o Smerter og hævelse/udfyldning i pungen 
o Hudinfektioner  
o Acne 
o Udslæt med eller uden feber 
o Hudtumores, pigmentforandringer 
o Rødt øje 
o Øresmerter/øresekretion/øresusen 
o blødningsforstyrrelse 

 
Hyppige kroniske lidelser i almen praksis 
o Hjertekarsygdomme 

• Forebyggelse af CVD – herunder risikofaktorerne: hypertension, hyperlipidæmi,  
• Patienter som har haft et AMI 
• Patienter som har haft en apopleksi 
• Patienter med hjerteinsufficiens 
• AFLI 

o Type2 diabetes/metabolisk syndrom  
o Stofskiftsygdom 
o KOL 
o Astma 
o Cancer 
o Allergi- luftveje, hud 
o Kroniske gener fra muskel og skeletsystemet 

 
Særlige patientgrupper i almen praksis 
o Sundhedsoplysning i konsultationen - forebyggelse 
o Screening i almen praksis –livmoderhalskræft, gestationel diabetes 
o Polyfarmaci og bivirkningsproblemer 
o Vanedannende medikamenter og afhængighedsproblemer 

Anbefalet litteratur 
Det anbefales at være godt forberedt til kursusugerne efter devisen: ”Jo bedre forberedt man er, jo 
mere får man ud af et kursus”. Påbegynd derfor læsningen/forberedelsen i god tid og læs imellem 
ugerne.  

Følgende strategier kan foreslås: 
 

1. Almen Medicin 1 udg. Munksgaard. 

Fordele: Bogen er et dansksproget værk rettet mod undervisningen af lægestuderende i almen 
medicin. Giver et godt overblik over den teoretiske ramme for specialet almen medicin. Den er 
udarbejdet i overensstemmelse med traditionel håndtering af kliniske problemstillinger. Detaljeret 
Indeks. 

Ulemper: Dækker ikke alle kliniske problemstillinger. 
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2. Lægehåndbogen.dk  

Fordele: Dansksproget, dansk tradition. Indeholder lige akkurat tilstrækkeligt til at dække 
minimumskravene. Kan anvendes som introduktion og/eller repetitionsstøtte i kombination med 
mere generel lærebog. Anvendes også på flere semestre.  

Ulemper: Komprimeret stil, der er vanskeligere at læse flydende/hurtigt. Indeks langt mindre 
detaljeret. På områder hvor man søger uddybende forklaringer, skal der vælges andre kilder. 

 

3. Nationale kliniske vejledninger fra videnskabelige selskaber; Sundhedsstyrelsen, IRF ol. 

Fordele: opdateret evidensbaseret viden. Repræsenterer en væsentlig kilde til faglig opdatering efter 
studiet. Således et redskab de studerende bør være fortrolige med at anvende. 

Ulempe: Dækker ikke alle kliniske problemstillinger. 
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Teoretisk undervisning 
Den teoretiske undervisning består af en vekselvirkning mellem cases i grupper og 
plenarundervisning for hele holdet. 

Undervisningen dækker en lang række overordnede emner, der er karakteriseret ved at være hyppigt 
forekomne i almen praksis. For hvert emne sikrer underviseren at følgende kommer på bane: 

• Kommunikationsudfordringer på området 
• Relevante undersøgelser i almen praksis 
• Behandlingsmuligheder i almen praksis 
• Henvisningsmuligheder/samarbejdspartnere for almen praksis 
• Etiske dilemmaer 
• Hvordan er det at være patient i denne situation 
• Hvordan er det at være læge i denne situation. 

 

Udover den teoretiske almen medicinsk undervisning er der en række tværfaglige symposier med 
emnerne: 

 
• Lægen i samfundet – mødet med familien Jensen  
• Socialt udsatte  
• Det truede barn  
• Når virkeligheden rammer - Lægen med stress   
• Funktionelle lidelser 
• Nu – om et øjeblik er du læge og hvad så? (afsluttende symposie) 
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PROGRAM TEORETISK UNDERVISNING 
6.sem Fælles opstart Teoretisk undervisning Almen medicin (5 dage a 5 timer) + klinisk ophold (5 dage á 8 timer) 
Dag Dag 1 –  Dag 1 –  Dag 2 –  Dag 3 - Dag 4 -   Dag 5-   
Emner Familien Jensen 

møder lægen i 
samfundet (2 timer) 
 
 
- 
 
ALMEN MEDICIN  
(2 timer) 
Introduktion til kurset 
 
Repeter konsultations- 
processen og PSOAP 
 
Dyade-feedback 
 
 

Mødet med den 
uvisiterede patient.  
 
Udgangspunkt i 
symptomer som 
træthed, åndenød, 
svimmelhed.   
 
Den akut syge patient- 
håndtering 
 
- 
 
Forebyggende 
undersøgelser. 
 
Udgangspunkt i  
svangre og 
børneundersøgelser. 
 

Mødet med patienten 
med kronisk sygdom, 
herunder den 
praktiserende læge 
som den 
gennemgående læge. 
   
Udgangspunkt i; 
diabetes, KOL, 
hjerteinsufficiens 
 
- 
 
Den ældre patient og 
polyfarmaci 
  
 

Bevægeapparats-
problemstillinger hos 
pt. i almen praksis.  
 
Udgangspunkt i de 
store led (skuldre, 
hofte, knæ). 
 
Workshop hvor de 
studerende skal være 
klædt på til at kunne 
undersøge hinanden. 

Psykiatri i almen 
praksis. 
 
Udgangspunkt i stress, 
angst og depression. 
 
 
 
- 
 
Empati og Compassion 
i arbejdet som læge. 

Patienter med cancer, 
udredning/pakker. 
 
Udgangspunkt i 
symptomer: vægttab, 
Blod i afføringen, 
hæmaturi, knuden i 
brystet. 
 
Mødet med patient 
og/eller pårørende når 
vi lindrer  
og trøster fremfor 
udøver behandling ved 
livets afslutning. 
  
Social ulighed. 
 

Timer 2+2 2 + 3 3+2  5 3 + 2 5  
Anbefalet 
læsning 

Almen Medicin. 
Munksgaard, 
København 2014.  

Almen Medicin. 
Munksgaard, 
København 2014. Kap. 
1.2, 1.3, 1.5,. Fagan’s 
nomogram s. 96. 
 
Nationale 
behandlings- 
vejledninger  
 
Lægehåndbogen 
 

Lærebogen i almen 
medicin, kap 3.5, 3.9, 
3.11, 4.3, 4.4, 5.2 
 
Nationale 
behandlings-
vejledninger  
 
Lægehåndbogen 
 

Nationale 
behandlings-
vejledninger  
 
Lægehåndbogen 
 

Lærebogen i almen 
medicin, kap 3,8 
 
Nationale behandlings 
vejledninger:  
 
Lægehåndbogen 
 

Lærebogen i almen 
medicin, kap 1.5, 2.1, 
4.5 
 
Nationale behandlings 
vejledninger : 
https://vejledninger.ds
am.dk/cancer/, 
https://vejledninger.ds
am.dk/palliation/ 
 
Lægehåndbogen 

https://vejledninger.dsam.dk/cancer/
https://vejledninger.dsam.dk/cancer/
https://vejledninger.dsam.dk/palliation/
https://vejledninger.dsam.dk/palliation/
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Klinisk ophold i Almen Praksis 
Den studerende skal træne mødet med patienten, den diagnostiske proces og (be)handlings-
muligheder med udgangspunkt i den kliniske hverdag i almen praksis. 
 
I PRAKSISOPHOLDET SKAL DEN STUDERENDE: 

• forsøge at gennemføre så mange egne konsultationer som muligt med øje for både processens 
delelementer og tiden 

• skrive notater i journalen efter PSOAP modellen. 
 

Udover at træne konsultationen anbefales at lade studerende: 

• lytte med ved telefonkonsultationer og få mulighed for at visitere patienterne i telefonen 
• komme med forslag til svar på mails fra patienter 
• komme med forslag til svar på korrespondancer fra hjemmesygepleje/SOSU-

assistent 
• læse epikriser der har relevans for patienter, der ses i konsultationen 
• formulere en henvisning, så det relevante kommer med (anvend principper fra ”den gode 

henvisning”) 
• deltage ved evt. sygebesøg og lignende. 

 
Ud over indsigt i det kliniske arbejde opfordres også til at lade den studerende få en fornemmelse 
af, hvad det betyder, at praksis er en virksomhed ved at: 

 
• give indblik i honorarsystemet i almen praksis 
• få indblik i brugen af personalet (ansvarsområder) 
• fortælle hvad der giver arbejdsglæde i dagligdagen – husk det er den gode historie, der skal 

”sælge” vores fag. 
 

Færdigheder de studerende forventes at opnå: 
• Grundighed ved alle relevante undersøgelser 
• Otoskopi, tympanometri 
• Strep A 
• Tage blodprøver og undersøge kapillærprøver 
• EKG, måling af BT. 
• Lungefunktionstest. peakflow 
• Urinundersøgelser. 

 

FORVENTNINGER TIL KLINIKOPHOLDET 

I god tid inden opholdets start informeres praksislæreren og den studerende af studiesekretæren om 
det forestående kliniske ophold. Praksislæreren sender velkomstmail til den studerende med 
information om mødetidspunkt, hvordan de forventer den studerende skal kontakte dem ved 
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sygdom ol. Praksis kan med fordel i denne mail vedhæfte en beskrivelse af praksis. Det forventes at 
den studerende svarer på mailen, så praksislæren ved, der er kontakt. Formålet med denne mail er, 
at det ikke alene vil bidrage til, at den studerende føler sig velkommen og kan reflektere over hvad 
han/hun kan forvente, men det kan også betyde, at praksis reflekterer over, hvad praksis forventer, 
hvilket kan bidrage til, at opholdet bliver bedre. 

Mødetider i praksis er fra kl. 8-16 medmindre andet er aftalt med praksislæreren. Ligesom på enhver 
anden arbejdsplads forventes det, at man møder til tiden. Ved sygdom skal den studerende ringe og 
give praksis besked.   

Den studerende skal i løbet af de 5 dage have mulighed for at have "egne" konsultationer alene 
sammen med en patient. Det vil ikke altid være muligt, at den studerende har ”eget” 
konsultationsrum, men praksis er opmærksom på, at den studerende gerne vil træne så meget som 
muligt. Den studerende aftaler med praksis, hvordan de gør det mest hensigtsmæssigt - men 
udgangspunktet er, at den studerende arbejder ligeså selvstændigt, som hvis det var den første dag i 
KBU. Den studerende skal også se, føle og fornemme, alt hvad der foregår i praksis. Ud over 
konsultationer, skal den studerende træne, hvor man kan slå relevante problemstillinger op, 
se hvordan arbejdsgangen er i en almen praksis, hvilke samarbejdspartnere der med fordel kommer i 
spil, hvor og hvordan vi kan søge hjælp, hvad der findes af patientvejledninger mm. Hvis den 
studerende ikke har patienter, kan den studerende opfordres til at gå med en læge som "flue på 
væggen". 

Det er en fordel at medbringe eget stetoskop. Andre redskaber kan man forvente er til rådighed i 
praksis. 

Man arbejder i praksis i eget tøj. Husk, det skal være rent og praktisk i forhold til de funktioner, man 
har. Shorts, lårkort nederdel og lignende er ikke acceptabelt. Ligeledes må håndsmykker, 
armbåndsure, lange negle og neglelak på hænderne ikke anvendes. 

 
STUDERENDE I DYADER 

Praksis har mulighed for at modtage 2 studerende ad gangen fremfor kun en enkelt studerende. 
Erfaringen er, at dette øger de studerendes fokus på refleksion. 

Fælles konsultation  

Hvis muligt har de studerende emnet for konsultationen, så de kan sidde sammen og læse op på 
emnet – gerne 10-20 minutter inden patienten kommer.  

Stud. A gennemfører så meget som muligt af konsultationen, mens Stud. B sidder som en flue på 
væggen. Der gennemføres en observationsøvelse med foruddefinerede mål. Der er udarbejdes et 
observationsark, som kan anvendes, så der ikke er tale om en passiv observation. Dette ark kan den 
studerende finde på moodle. 

Efter konsultationen er det Stud. Bs opgave at give efterfølgende konstruktiv kritik af 
kommunikationen og konsultationsprocessen (peersupervision). Denne del kan foregå uden for 
konsultationsrummet (f.eks. i kaffestuen).  
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De studerende skal på vanlig vis træne udarbejdelse af PSOAP-notatet efter endt konsultation.  

Egne konsultationer 

Herudover kan de studerende gennemføre konsultationer alene på samme måde, som praksis kender 
fra nuværende. Målet er, at hver studerende gennemfører 1-2 konsultationer om dagen – enten alene 
eller med den medstuderende som flue på væggen.  

 

PRAKSISLÆGENS OPGAVE  

Praksislægens opgave er at vise den studerende livet i almen praksis og give vejledning i forbindelse 
med konsultationen som vanligt, så det sikres, at patienten har fået en adækvat konsultation og trygt 
kan sendes hjem. 

En god start danner basis for et godt ophold for alle parter. Elementer, der kan være gode at 
introducere den første dag, er: 

• Rundvisning i klinikken, herunder hvordan apparaturet i jeres laboratorie fungerer 
• Beskrivelse af en typisk dag/struktur i praksis  
• Præsentation af læger og personale i klinikken 
• Introduktion til patientjournalen, hvordan de finder informationer som laboratoriedata og 

medicin i journalsystemet, og hvordan de finder forløbsbeskrivelser, herunder kræftpakker. 

Det anbefales, at der den første dag afsættes tid til en introduktionssamtale, hvor det aftales, 
hvordan supervision kommer til at foregå (skal den studerende ringe ind, banke på eller hvordan?).  
Det kan være fint at tale om, hvor lang tid der er afsat til hver patient – på lægens program og på den 
studerendes program. Husk at træne, at den studerende kun har 15 min til konsultation (ligesom til 
eksamen). Tænk over og snak sammen om alle de ting, som kan gå galt og skævt - og hvordan det 
kan håndteres. Særligt om den studerende selv må sende patienten hjem, uden patienten er set af 
praksislæreren. Som praksislærer skal man være opmærksom på og tale med den studerende om, 
hvem den studerende er. Hvad drømmer de om, hvad ønsker de at lære i praksis, hvilke 
forudsætninger har de for at være i praksis (mange har haft studiejobs før klinikopholdet) osv.  

Når den studerendes konsultation superviseres, er det en god ide at diskutere de patienter og 
familier, der er særligt sårbare. Praksis skal ikke involvere sig i refleksionen mellem de to studerende, 
når der har være fælles konsultation.  

Praksislæreren og personalet i praksis vil være behjælpelig med at finde egnede patienter, med fokus 
på, at den studerende gerne skal få en fornemmelse af den store variation, der ses i almen praksis. 
Den studerende skal således både møde patienten med et nyopstået symptom eller gene, patienten 
med akut eller kronisk somatisk sygdom, patienten med psykisk sygdom, og patienten der kommer 
til forbyggende undersøgelse. 

Praksispersonalet i klinikken har mange kompetencer og viden om mange problemstillinger af 
relevans for den studerende. Snak om, at den studerende med fordel kan koble sig på 
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praksispersonalet i nogle situationer. Det er selvfølgelig vigtig at dette er aftalt med 
praksispersonalet, og at de er indforstået med dette. 

Almen praksis er et arbejdsfælleskab, der fungerer, fordi man har en fælles opgave ift. klinikkens 
drift, men også fordi man interesserer sig for hinanden. Som praksislæge fungere man som 
rollemodel. Lad den studerende få lidt tid med andre end praksislæreren – det kan være læger eller 
personale. På den måde bliver der lidt relation at bygge på, og den studerende bliver lidt mere en del 
af et fællesskab, hvilket også er befordrende for læring og sænker tærsklen for at stille spørgsmål - 
begge veje. 

For nogle studerende kan det virke overvældende at deltage i frokosten og være del i klinikkens snak 
om private oplevelser som konfirmationer og lign. De kan have brug for en timeout mellem 
patienterne, men skal som udgangspunkt være klar til at deltage socialt i pauser.  

 

FORDELING AF PRAKSISPLADSER  

Kort før studiestart vil studiesekretæren sende en forespørgsel til den studerende, om evt. ønsker til 
geografisk placering* (ikke konkret lægehus, ingen egen-aftaler). Dette er muligt hvis: 

1. Den studerende har børn, der skal hentes på et bestemt tidspunkt, kan der frit ønskes 
geografisk placering, som vil blive imødekommet hvis muligt. 

2. Den studerende har ønske om en praksisplacering mindst 20 km. fra Aalborg centrum.  

Pladserne fordeles efter følgende system af studiesekretæren og undervisningssekretæren: 

1. Studerende med børn.  
2. Andre ønsker om ophold mindst 20 km. fra Aalborg.  
3. Studerende uden angivne præferencer. 

Derudover forsøger vi så vidt muligt at fordele pladserne sådan at dem, der har været i en praksis i 
langt fra  Ålborg på 1. semester, kommer i en praksis tættere på Aalborg på 6. semester.  

 

BYTTE PRAKSISPLADS 

Man må ikke selv arrangere et ophold ved en praksis, og pladsfordelingen kan som udgangspunkt 
ikke ændres. Det er dog muligt, at bytte praksis med en anden studerende på samme hold som en 
selv, hvis det f.eks. giver mening ift. transport. I så fald SKAL studiesekretæren informeres senest 10 
dage før, så praksis ved, at der kommer en anden. Det er vigtigt, at begge bekræfter byttet, f.eks. 
gennem to separate mails. 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE TRANSPORT OG OVERNATNING 

Vær opmærksom på, at den kliniske del af kurset foregår hos en praktiserende læge. Det betyder, at 
visse studerende må påregne en rejsetid på op til ca. 2 timer hver vej eller overnatning i forbindelse 
med klinikopholdet.  
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Det er op til dig selv at arrangere transporten til og fra klinikstedet. Reglerne for studerendes 
transportomkostninger kan læses her: http://www.klinisk.aau.dk/digitalAssets/353/353035_regler-
vedroerende-studerendes-transportomkostninger.pdf.  Vi opfordrer jer til at søge ungdomskortet i 
god tid. Der findes flere informationer på denne hjemmeside: http://www.ungdomskort.dk/om-
ungdomskort/praktikforlagt-undervisning/. Som en del af denne ordning er der beskrevet mulighed 
for at få kilometerpenge, hvis den studerende opfylder vilkårene for dette.  

Ydermere er der lavet aftale med Regionshospital Nordjylland om gratis overnatning på vagtværelser 
på sygehusene i Thisted og Hjørring. Denne mulighed kan benyttes, hvis offentlig transport i 
forbindelse med klinikophold og ophold hos praktiserende læger er uhensigtsmæssig i forhold til 
mødetider.  

Vi er klar over, at det for nogle ikke er optimalt, men det kan være en rigtig god mulighed for at 
opleve noget andet end forventet. 

 

FRAVÆR  

Der accepteres maksimalt i alt 1 fraværsdage fra praksis i hele kursets forløb. Kontakt Annette Engsig 
(e-mail: a.engsig@rn.dk) hvis du får problemer. 

 
EVALUERING AF PRAKSISOPHOLDET 

Det er sjældent, men hvis tutorlægen eller den studerende oplever problemer med samarbejdet kan 
Annette Engsig e-mail: a.engsig@rn.dk kontaktes.  

Dette af særlig stor betydning hvis udfordringen for praksislæreren er, at den studerende ikke lever 
op til forventet kompetenceniveau og praksislæreren har brug for vejledning til, hvordan den 
studerende hjælpes videre.  

Det er desuden væsentligt, at den studerende kontakter Annette Engsig ved svære 
samarbejdsproblemer og ikke først ved evalueringen efter det kliniske ophold gør opmærksom på 
problemet, så der evt. vil være mulighed for at løse problemet. 

 

  

http://www.klinisk.aau.dk/digitalAssets/353/353035_regler-vedroerende-studerendes-transportomkostninger.pdf
http://www.klinisk.aau.dk/digitalAssets/353/353035_regler-vedroerende-studerendes-transportomkostninger.pdf
http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/praktikforlagt-undervisning/
http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/praktikforlagt-undervisning/
mailto:a.engsig@rn.dk
mailto:a.engsig@rn.dk
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Eksamen 
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen i en almen praksis i Region Nordjylland. Eksamen 
dækker blokken i almen medicin. En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af alle 
obligatoriske elementer i alle øvrige blokke (portfolio, se nedenfor). Bedømmelse efter 7-trins-
skalaen, med ekstern censur.  

Hver studerende eksamineres individuelt i forhold til en konsultation med en patient. Ingen 
forberedelse, afvikles indenfor 1 time. Den studerende har fri adgang til søgning af viden via 
internettet og bøger 

 

Klinisk eksamen i almen medicin vil foregå efter følgende skabelon: 

Den studerende, der skal til eksamen, møder i den praksis, de har fået oplyst, mindst 15 min. før det 
fastsatte eksamenstidspunkt. Dette for at den studerende kan falde lidt til ro inden selve eksamen.   

 

Kl. 00.00 –  00.05:  Studerende 1 introduceres til konsultationen, får vist hvad der er til rådighed – 
BT apparat, otoskop, spatler o.lign. (studerende medbringer eget stetoskop), 
hvilke bøger der er tilgængelige (de kan medbringe deres egne bøger, telefon 
eller tablet) og får vist, hvordan de får netadgang, så de kan slå op i 
Lægehåndbogen, Medicinfortegnelsen o.lign. Den elektroniske journal skal 
ikke bruges. Den studerende får udleveret en kort sygehistorie om patienten, 
som er relevante i forbindelse med dagens konsultation.  

Kl. 00.05 – 00.20: Den studerende henter patienten i venteværelset. De har sammen en 
konsultation, hvor den studerende spørger ind til årsagen til, hvorfor patienten 
kommer i dag og derefter gennemfører konsultationen, som de har lært i almen 
medicin. Eksaminator og censor sidder ’som fluer på væggen’, og henholdsvis 5 
min og 1 min før tiden er udløbet, giver eksaminator besked om tiden. Når tiden 
er udløbet, rejser eksaminator sig, og konsultationen slutter. Patienten forlader 
konsultationsrummet for at møde sin egen læge i et andet lokale. Denne del af 
eksamen er ikke offentlig. Egen læge må dog gerne overvære konsultationen. 

Kl. 00.20 – 00.30 Den studerende har nu 10 minutter til at skrive et PSOAP-notat og tænke over, 
hvordan han/hun vil gribe eksaminationen an. De må slå op i alle tilgængelige 
kilder - bøger, internettet mm. 

Kl. 00.30 – 00.50  Gennemføres eksaminationen med fokus på patienten og dennes medicinske 
problem. Denne del af eksamen er offentlig og må i princippes godt overværes 
af andre. Dog skal man være opmærksom på pladsforholdene. 

Kl. 00.50 – 00.55  Der voteres og den studerende gives karakter efter 7-trins skalaen. De får en 
begrundelsen for karakteren og der er mulighed for at kommentere forløbet.  

Kl. 01.00  Studerende 2 begynder. Eksamensmodellen gentages.  
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PRAKSIS, DER HUSER EKSAMEN 

Kursuskoordinator laver aftale med praksis der skal huse eksamen 4-5 måneder før eksamen. 
Eksamen afholdes som regel i slutningen af juni måned.  

Udover at lægge hus til er det praksis opgave at finde egnede patienter. Det kan dreje sig om 
patienter, der kommer til kontrol for kronisk sygdom, patienter der kommer til udredning for et 
symptom (træthed, smerte) eller akutte tilstande. Der vil dog ikke skulle udføres ’blufærdigheds-
krænkende’ undersøgelser såsom GU eller rektal eksploration. 

Der er udarbejdet en liste med forslag til patienter. Listen er ikke begrænsende for, hvilke patienter 
man kan møde til eksamen. Principielt kan patienten komme med et hvilket som helst problem.  

• En patient hvor man skal overveje kræftpakkeforløb, eks. ”blod i afføringen”, ”blod i 
urinen”, ”knude i brystet”, ”modermærke”, ”vægttab”. 

• En patient, der er bange for, at det symptom han/hun har kan skyldes kræft. 

• En patient der er i gang med cancerudredning. 

• En patient med stress-symptomer. 

• En patient hvor man skal overveje depression/angst. 

• En patient med mulige funktionelle symptomer. 

• En patient med ondt i brystkassen, hvor man ikke umiddelbart tænker AMI. 

• En patient med ondt i ryggen. 

• En patient med smerter i underekstremiteten. 

• En patient med smerter i overekstremiteten. 

• En konsultation med barn og forældre. 

• En konsultation hvor barnet har psykiske/formodede psykosomatiske klager. 

• Konsultationer med børn. 

• Konsultationer med unge. 

• En patient der kommer til kontrol for en kronisk lidelse (eks. Diabetes, KOL, Hypertension, Mb. 
Cordis). 

• En patient der har en nyopdaget kronisk lidelse eller er i udredning for dette. 

• En patient med en formodet akut infektion. 

• En patient med et mindre traume (ankel, håndled o. lign.). 

• En patient med gentagne infektioner, hvor yderligere udredning evt. er nødvendig. 

• En børneundersøgelse.  

• En svangreundersøgelse. 
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Derudover udarbejdes et kort oplæg (maks. ½ A4 side) til den studerende om: 

1. tidligere sygdomme og lidt om aktuelle. EKS.: DM siden… Behandlet med… værdier: … skiftet 
medicin… 

2. kopi af medicinliste 
3. lab-svar-kopi hvis de skal inddrages (f.eks. kontrol af kronisk sygdom) 
4. Epikrise-kopi hvis det er aktuelt (hvis f.eks. lige udskrevet) 

Der må ikke fremgå noget personligt eller socialt (det skal de testes i at finde ud af selv…). 

Den studerende skal ikke have adgang til journalen, men skal have netadgang (lægehåndbogen, pro 
medicin o. lign) 

I konsultationslokalet skal der stå et leje, BT-apparat, otoskop, øretragte, spatler o.a. almindelige 
undersøgelsesredskaber. Hvis der skal laves f.eks. CRP, har vi lovet at hjælpe dem derhen, da de jo 
ikke er kendt hos jer. 
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Undervisere 
Underviserne på den teoretiske undervisning består af 

• Erfarne praktiserende læger  
• Forskere med relevant videns felt-tværfaglighed 

Gruppen af undervisere udarbejder i fællesskab plan for den enkelte session og undervisnings-
materiale.  

Undervisning tager udgangspunkt i PBL.  

Alle undervisere har mulighed for at deltage i lokale kurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Velkommen til kursus i faget almen medicin
	Læringsmål - Efter modulet forventes den studerende at kunne:
	Liste over tilstande og sygdomme, som den studerende forventes at stiftet bekendtskab med enten som led i den teoretiske undervisning, klinik opholdet eller selvstudium

	Anbefalet litteratur
	Teoretisk undervisning
	Program teoretisk undervisning

	Klinisk ophold i Almen Praksis
	Udover at træne konsultationen anbefales at lade studerende:
	 Grundighed ved alle relevante undersøgelser
	Forventninger til klinikopholdet
	Studerende i Dyader
	Fælles konsultation
	Egne konsultationer

	FORDELING AF PRAKSISPLADSER
	BYTTE PRAKSISPLADS
	PRAKTISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE TRANSPORT OG OVERNATNING
	FRAVÆR
	EVALUERING AF PRAKSISOPHOLDET

	Eksamen
	Klinisk eksamen i almen medicin vil foregå efter følgende skabelon:
	PRAKSIS, DER HUSER EKSAMEN

	Undervisere

