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Ophold i Almen Praksis, medicinsk kandidat 6. semester.  
Fællesdokument til studerende og praksis  
 
 
 
 
 
Velkommen til kursus i faget almen medicin på 6. semester. 
 
Kurset er fordelt på 5 dage i klinik hos en praktiserende læge og 5 dage med undervisning i Forskningens 
hus. Faget er obligatorisk og afsluttes med en mundligt eksamen i en almen praksis i Region Nordjylland.  
 

Forventninger til opholdet 
I god tid inden opholdets start informeres praksislæren 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 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. Der er udarbejdet forskelligt materiale til at understøtte læringsmålene 
i det kliniske ophold. Dette materiale kan den studerende finde på moodle eller via vores hjemmeside. 

Mødetider i praksis er fra kl. 8-16 medmindre andet er aftalt med praksislæreren. Ligesom på enhver anden 
arbejdsplads forventes det, at den studerende møder til tiden. 
 
Ved sygdom skal den studerende ringe og give praksis besked om, at han/hun ikke kommer. Husk at aftale 
med praksis hvilket telefonnr., den studerende skal gøre brug af. 
 
Den studerende vil i nogen tilfælde komme i en klinik sammen med en medstuderende. Erfaringen er, at 
dette øger fokus på refleksion og opleves meget lærerigt af de studerende. Der er udarbejdet en instruktion 
inkl. et observationsark, som kan anvendes. Dette materiale kan den studerende finde på moodle.  Den 
studerende skal herudover i løbet af de fem dage have mulighed for at have "egne" konsultationer alene 
sammen med en patient.  
 
Det vil ikke altid være muligt, at den studerende har sit ”eget” konsultationsrum, men praksis bør være 
opmærksom på, at den studerende gerne vil træne så meget som muligt. Det anbefales, at den studerende 
og praksislæren selv aftaler, 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 se, føle 
og fornemme, alt hvad der foregår i praksis. Ud over konsultationer, skal den studerende også 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, anbefales det at den studerende følger op 
på patienter eller problemstillinger, de har set eller skal se næste gang, eller måske gå med en læge som 
"flue på væggen". 
 
Praksislæreren og personalet i praksis vil være behjælpelig med at finde egnede patienter. Den studerende 
skal således gerne 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.  
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Praksispersonalet i klinikken har mange kompetencer og viden om mange problemstillinger af relevans for 
den studerende. Den studerende kan lærer meget af at følges med sygeplejersken en dag. Almen praksis er 
et arbejdsfælleskab, der fungerer fordi man har en fælles opgave ift. klinikkens drift, men også fordi man 
interesserer sig for hinanden. Den studerende opfordres til at deltage i snakken i frokostpausen: der kan 
man være nysgerrig på, hvordan man får arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, når man arbejder i 
praksis. Nogen praksis har en fælles kaffe og/eller frokostordning.  
 
Den studerende medbringer eget stetoskop. Andre redskaber forventes at være til rådighed i praksis. 
 
Vi håber det bliver et godt og lærerigt ophold. 
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