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Forslag til patienter til 6. semester kandidatstuderende i 
almen praksis 

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.  

Det opfordres til, at praksis hjælper med at finde egnede patienter. Der er udarbejdet en liste med forslag til 
patienter. Listen er ikke begrænsende for, hvilke patienter man kan møde til eksamen. Principielt kan den 
studerende til eksamen møde patienten, der komme med et hvilket som helst problem. Der vil dog ikke skulle 
udføres ’blufærdigheds-krænkende’ undersøgelser såsom GU eller rektal eksploration. 

• 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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Gode råd og vejledning til den praktiserende læge, der superviserer den 
studerende. Ved praksisopholdet er det hensigtsmæssigt at: 
 
Den studerende skal træne mødet med patienten, den diagnostiske proces og (be)handlingsmuligheder 
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 o.l. 

 
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). 
• Fortæl 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. 
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