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Eksamen i almen medicin  
 
Mundtlig eksamen i almen medicin afholdes i slutningen af 6. semester. 
 
Eksamen består af 2 elementer: 

1) en videooptaget konsultation med ledsagende skriftlig rapport (udfyldt ana-
lyseskema) 

2) en mundtlig eksamination på baggrund af videoen og den kliniske problem-
stilling 

 
Der skal afleveres to optagelser af en konsultationssituation med tilhørende analy-
seskema, omhandlende både det biomedicinske aspekt og konsultationsforløbet. De 
to optagelser, en primær og en sekundær til evt. reeksamen, skal afleveres senest  
 

fredag før evalueringstimen i undervisningsuge 3 
 

 - sammen med kameraet. Dette gælder for alle seks hold og det er meget vigtigt at 
afleveringstidspunktet bliver overholdt.  
Afleveringssted er til undervisningen, samme sted og tid , som du afleverer dit ka-
mera og udstyr.  
 
Uddannelsesadministratoren opbevarer eksamensfilm fra hver studerendes kamera, 
samt analyseskema. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der skal eksamineres i al-
men medicin. 20 % af de studerende tilmeldt eksamen skal eksamineres i almen 
medicin. Dette offentliggøres to dage inden eksamen bliver afholdt. Offentliggørel-
sen finder sted kl. 9.00 på hjemmesiden:  
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/  
Kl. 10.00 samme dag, udleveres usb-stick med film og analyseskema til de stude-
rende, som skal til eksamen i almen medicin. De kan afhentes hos HE Studier, Vibe-
ke K. Larsen. Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C 
 
Til selve eksamen, er det vigtigt at huske sit studiekort og udfyldt logbog som skal 
forevises, samt usb-sticket til eksamen, da eksaminator skal have det udleveret, før 
at man kan få sit resultat tastet i systemet.  
 
Konsultationen skal være baseret på en optagelse af eksaminanden med patienten, 
der præsenterer sine reelle problemer. Tutorlægen bør til studenterkonsultationer 
fortrinsvis udvælge patienter med problemer, som er hyppigt forekommende i al-
men praksis, og undgå patienter som er meget svære at kommunikere med eller pa-
tienter med meget komplicerede problemer. En optagelse, der har været gennemgå-
et i undervisningen, må ikke anvendes til eksamen. 
 
Optagelsen skal indeholde såvel indledning som afslutning og den objektive under-
søgelse skal, så vidt det overhovedet er muligt, være med på optagelsen, men natur-
ligvis på en sådan måde at patientens blufærdighed ikke krænkes. Eventuel rekta-
leksploration eller GU må således ikke vises; det undgås ved enten at dreje kamera-
et væk fra undersøgelsessituationen eller tildække linsen, således at lydsiden – og 
dermed dialogen – kommer på båndet. Er studenten i mindste tvivl om hvorvidt en 
undersøgelsessituation kan optages, skal patienten forespørges og denne afgørelse 
ubetinget respekteres.  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/
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Optagelsen må ikke standses under konsultationen, ej heller såfremt lokalet forlades 
af studenten (f.eks. for at finde apparatur) eller af patienten (f.eks. toiletbesøg). Beg-
ge må ikke forlade rummet samtidig. Der må under ingen omstændigheder redige-
res i optagelsen. 
 
I øvrigt gælder naturligvis også her de ”Retningslinier for patientsamtykke og etik 
omkring studenternes videooptagelse af konsultationer i almen praksis”. 
  
Videooptagelsen af konsultationen bør ikke overskride 15 minutter, og vil blive 
afvist såfremt den varer mere end 20,00 minutter. Der vil ved eksamen maks. blive 
afspillet 15 min. af videoen efter eksaminators valg. 
 
I det ledsagende analyseskema skal hvert enkelt punkt være besvaret på computer. 
Analyseskemaet kan hentes på Blackboard. Gem skemaet på din pc, inden udfyldel-
se. Skemaet må højest fylde to A4-sider ved brug af skrifttype svarende til pitch 10. 
Indleveres analyseskemaet i håndskrevet stand kan man ikke gå til eksamen. 
 
Eksaminationen indledes med afspilning af videooptagelsen. Eksaminator har forud 
for eksaminationen gennemset videooptagelsen og gennemlæst det ledsagende ana-
lyseskema. Beskrivelsen inkl. egenvurdering forelægges censor ved eksaminatio-
nens start. Generelt søges at afdække studentens viden om almen medicin. Studen-
ten må medbringe kopi af det ledsagende analyseskema, men ikke yderligere skrift-
lige kommentarer. 
  
Efter afspilning af optagelsen foretages en mundtlig eksamination, som tager ud-
gangspunkt i den aktuelle problemstilling, men som desuden mere generelt søger at 
afdække studentens viden om faget almen medicin. Endelig eksamineres i et teore-
tisk emne fra pensum i almen medicin. Den samlede varighed af eksaminationen er 
60 min. (inkl. votering). 
 
Karaktergivning (7-trinsskalaen) 
Ved karaktergivningen lægges der vægt på:  
A) konsultationsprocessen med udgangspunkt i optagelsen og analyseskema 
B) håndteringen af den generelle kliniske problemstilling, som er udgangspunkt 

for optagelsen 
 
Ad A)  
Bedømmelsen omfatter: 

- Konsultationsforløbet med henblik på identifikation af patientens problem, en 
for dette relevant objektiv undersøgelse samt forslag til yderligere udredning, 
diagnose (måske tentativ) og eventuelt behandling. 

- Eksaminandens kontakt og kommunikation med patienten. 
 
Der lægges vægt på, at eksaminanden er i stand til at fremhæve relevante forhold af 
betydning for forståelse af patientens problem, at få patientens forestillinger, for-
ventninger og frygt fremstillet samt at få de helbredsmæssige problemer der frem-
kommer på optagelsen uddybet, undersøgt og behandlet på sufficient måde. 
 
Ad B)  
Ved den mundtlige eksamination bedømmes studentens generelle viden inden for 
faget almen medicin ud fra dels den biomedicinske/psykosociale problemstilling i 
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videoen, dels teoretiske viden om faget almen medicin. 
 
Det pointeres, at der som nævnt også eksamineres i den biomedicinske problemstil-
ling. Såfremt man under konsultationen ikke er på "hjemmebane" i den biomedicin-
ske problemstilling forventes det, at man inden det skriftlige materiale afleveres og 
eksaminationen gennemføres, har skaffet sig viden om den aktuelle problemstilling.  
 
Da de kliniske problemstillinger varierer fra det enkle til det komplicerede, må ek-
saminandens måde at løse et problem på bedømmes i forhold til, hvor kompliceret 
problemet er. 
 
Det skal bemærkes, at eksamen kun bestås såfremt delbedømmelse af hvert 
af punkterne A og B vurderes mindst til karakteren 02. 
 


