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Klinisk eksamen i almen medicin 2020 
 

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), 
hvordan de får netadgang, lægehåndbogen og medicin.dk samt hvilke bøger, 
der er tilgængelige (de kan medbringe deres egne bøger, telefon eller tablet). 
Den elektroniske journal skal ikke bruges. Den studerende får udleveret en kort 
sygehistorie om patienten, som er relevant i forbindelse med dagens 
konsultation. Hvis der er en helt aktuel indlæggelse, kan det være relevant med 
epikrisen, men der skal ikke være for meget at læse. 

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 alene 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 m.m. 

Kl. 00.30 – 00.50  Gennemføres eksaminationen med fokus på patienten og dennes medicinske 
problem. Denne del af eksamen er offentlig og må i princippet 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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Dagsprogrammet ser ud som følger:  
 
Kl. 09.00 – 10.00  Studerende 1 
Kl. 10.00 – 11.00  Studerende 2 
Kl. 11.00 – 12.00  Studerende 3 
Kl. 12.00 – 13.00  Frokost  
Kl. 13.00 – 14.00  Studerende 4 
Kl. 14.00 – 15.00 Studerende 5 
Kl. 15.00 – 16.00  Studerende 6 

---------------------- 

Kl. 16.00 - 17.00  Evt. Studerende 7 
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