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HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 

• · Opleve at du som tutorlæge demonstrerer ”Sådan gør jeg”, så din  glæde og dit 
engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. 

•   
• · Den studerende skal have selvstændige konsultationer med dine patienter  i 

konsultation, før du selv ser dem. 
•   
• · Den  studerende skal have mulighed for at  optage egne konsultationer med sit 

medbragte kamera. Der stilles ikke krav om særligt lokale til studenten. 
 

• Derudover skal den studerende i løbet af det kliniske ophold i almen praksis løse 
flere forskellige opgaver, der dels skal underskrives af tutorlægen i klinikken og 
dels skal godkendes af underviseren når opgaven bliver gennemgået på 
afdeling for almen mediciner . Dette fremgår af den Logbog den studerende 
medbringer 
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LÆRINGSMÅL 

1. Redegøre for almen praksis placering og funktion i 
sundhedsvæsenet 

2. Demonstrere professionel medicinsk kommunikation 
3. Forebygge, opspore, udrede, diagnosticere, visitere og 

behandle problemer som lægen møder i almen praksis. 
4. Analysere konsultationsprocessens forløb 
5. Reflektere over og diskutere udredning, diagnose, 

behandling og kontrol, samt mulighederne for at 
forebygge og opspore sygdom i et tidligt stadium. 
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LOGBOG – MEDBRINGES AF DEN 
STUDERENDE 
Kompetencer 
Den studerende  opfordres til at optage svarende til mindst én videokonsultationen 
dagligt, inkluderende udfyldelse af analyseskema med journalnotatet  

 
• 5 selvstændige konsultationer, med tilhørende Journalnotat udført efter PSOAP 

princippet.  
 

• 3 selvstændige konsultationer på DVD, med tilhørende udfyldelse af 
analyseskema, som også inkludere journalnotatet og analyse/diskussion af dette 
til brug i undervisningen 
 

• 2 DVD-optagelser med tilhørende analyses skema, som også inkludere 
journalnotatet reserveres til anvendelse ved eksamen. 
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LOGBOG 

 
DVD optagelse af konsultation 
 
• Akut lidelse 
• Kronisk lidelse 
• Barn 
• Ældre 
• Anden etniske baggrund 
• Psykiatrisk lidelse 
• Sundhedsfremme 
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Logbog Tema Læringsmål 
Udarbejdelse af henvisning 
• Sygehus 
• Kommunalt tilbud 
• fysioterapeut 

• Vurdere hvilke symptomer og sygdomme, der kan behandles i 
praksis, hvilke der kræver udredning og behandling i det 
sekundære sundhedsvæsen og hvilke der kræver rehabiliterende 
indsatser ved inddragelse af andre sektorer som social-, 
arbejdsmarkeds- og uddannelsessektoren 

• Udfører og reflektere over udarbejdelse af den ”gode” henvisning 

Opfølgning på indlæggelse – 
gennemgang af epikrise 

• Reflektere over den ”gode” epikrise 
• Diskutere hvorledes patienten får det bedste forløb ud fra 

kendskab til samarbejdspartnere i social og sundhedssektoren 

Bilag: tjekliste til den gode henvisning + epikrise findes i intromappen 
til den studerende 
 
OBS Den studerende skal medbring epikriser til undervisningen 
mandag i uge 3 
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Logbog Tema Læringsmål 

Medicin gennemgang  • Reflektere over betydningen af polyfarmaci blandt ældre 
• Reflektere over fordele/ulemper ved medicin administration via 

hjemmeplejen eller dosispakket medicin 

Bilag: skema til medicin gennemgang findes i intromappen til den 
studerende 
 
 
OBS  Den studerende skal medbring cases til undervisningen mandag i 
uge 3 
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Tema Læringsmål 
Laboratoriet i almen praksis 
• EKG 
• LF 
• Strep A 
•  CRP 
•  Hgb 
• BS 
•  Urinstix 
•  Mikroskopi 
• Tympanometri 
• BT 
  

• Beskrive indikation for og tolke almindelige klinisk biokemiske 
analyser, almindelige klinisk immunologiske analyser og tolke 
almindelige klinisk mikrobiologiske analyser i relation til almen 
praksis 

• Informere patienten om ovenstående i et for patienten forståeligt 
sprog 

• Sikre korrekt anvendelse af  patientnært apparatur i praksis  

Dette må rigtig gerne foregå i samarbejde med praksispersonalet 
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Logbog Tema Læringsmål 
Deltage i lægevagten • Vurdere hvilke symptomer og sygdomme, der kan behandles i 

lægevagten, hvilke der kræver udredning og behandling i det 
sekundære sundhedsvæsen 

• Reflektere over  den sociale og kulturelle baggrunds indflydelse på 
symptomoplevelse, symptompræsentation og forventninger til 
behandling  

Deltage i opsøgende 
hjemmebesøg 

• Beskrive teorien og principperne for sundhedsfremme, 
sygdomsforebyggelse og rehabilitering i almen praksis 

Hvis det er muligt opfordres til at den studerende kommer med på 
sygebesøg  og vagt 
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Logbog Tema Læringsmål 
Telefonkonsultationer 
  
  

• Vurdere hvilke symptomer og sygdomme, der kræver akut tid i 
praksis og hvilke der kan afsluttes i telefonen eller vente til en 
anden dag. 

• Reflektere over den sociale og kulturelle baggrunds indflydelse på 
symptomoplevelse og symptompræsentation. 
 

Den studerende skal gennemføre 5 telefonkonsultationer under 
supervision af tutor læge eller praksis personale  
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