
 
 
 

LOGBOG  
 
 

For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk 
kurset 

 
 

 
 

 
________________________________________________ 

Stud.med. 
 
 

________________________________________________ 
Studienummer 

 
 

________________________________________________ 
Sygehus 

 
 

________________________________________________ 
Afdeling 



Kære studerende 
 
Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis 
 
Alle studerende skal i klinikophold 5 uger på en geriatrisk afdeling, medicinsk endokrinologisk 
afdeling eller en ortopædkirurgisk afdeling i forbindelse med akut-kronisk semesteret. Desuden 
skal alle studerende i klinikophold i almen praksis i 3 uger. Denne logbog er et værktøj, du skal 
anvende i samarbejde med din kliniske vejleder på hospitalsafdelingen og din tutorlæge i almen 
praksis for at sikre, at du opnår en række basale kliniske færdigheder under klinikopholdet, som 
er nødvendige for lægeligt arbejde. 
 
Logbogen omfatter for hospitalsdelen 
 
Funktioner og færdigheder  
Du skal i logbogen indføre dato for deltagelse i funktioner og opnåelse af færdigheder, som 
herefter attesteres/godkendes af en supervisor (medstuderende, sygeplejerske, læge). 
 
Bedside-undervisning og eksaminatoriske klinikker  
Du skal i logbogen selv bogføre dato for deltagelse i undervisningen med angivelse af tema.     
 
Logbogen omfatter almen praksis delen 
 
Kompetencer 
Du skal i logbogen havde godkendt 5 selvstændige konsultationer, med tilhørende Journalnotat 
udført efter PSOAP princippet. De 5 Journal notater godkendes af tutorlægen. Herudover skal 
du have optaget 3 selvstændige konsultationer på DVD, med tilhørende udfyldelse af 
analyseskema, som også inkludere journalnotatet og analyse/diskussion af dette. De 3 
analyseskemaer godkendes af supervisor ved supervisionsundervisningen på afdeling for almen 
medicin. Endelig skal 2 DVD-optagelser med tilhørende analyseskema reserveres til anvendelse 
ved eksamen. 
 
Opgaver 
Du skal 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 medicin. 
 
Klinikopholdet på hospitalsafdeling og klinikopholdet i almen praksis godkendes, hvis du har 
været til stede mindst 80 % af tiden og fået udfyldt logbogen.  
 
 
NB!  Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at klinikopholdet er godkendt. 
Logbogen skal medbringes til eksamen sammen med studiekortet.             



Funktioner 
 

Stuegang 
Aktiv deltagelse i stuegang godkendes af superviserende læge ved underskrift 
 
 
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift  
 

2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 

Ambulatorium 
Aktiv deltagelse i ambulatoriekonsultation godkendes af superviserende læge 
ved underskrift 
 
 
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift  
 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 

 

Konference 
Fremlæggelse ved konference godkendes af superviserende læge ved 
underskrift 
 
 
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift  
 
 



Vagter 
Aktiv deltagelse i aftenvagt godkendes af vagthavende læge ved underskrift 
 
  
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift  
 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 

 

Andet 
Derudover har jeg under klinikopholdet deltaget i følgende funktioner og lært 
(beskriv): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Færdigheder 
 
Optagelse af anamnese 
Attesteres ved underskrift af medstudent efter gennemført kollegial feedback 
 
 
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift  
 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
3._________________________________________________ 
 Dato/underskrift  
 
 
4._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
Velgennemført anamneseoptagelse godkendes af superviserende læge ved 
underskrift 
 
  
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 



Udførelse af objektiv undersøgelse 
Attesteres ved underskrift af medstudent efter gennemført kollegial feedback 
 
 
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift  
 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
3._________________________________________________ 
 Dato/underskrift  
 
 
4._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
 
Velgennemført objektiv undersøgelse godkendes af superviserende læge ved 
underskrift 
 
  
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 



Journalskrivning 
Godkendes af superviserende læge ved underskrift  
 

 
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
3._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
4._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
5._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
6._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
Samtale med patient om udredning, behandling eller 
prognose samt indhentelse af samtykke 
Aktiv deltagelse i samtalen med patienten godkendes af superviserende læge 
ved underskrift 
 
 
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 



Udfærdigelse af epikrise 
Underskrives af den læge, der godkender epikrisen  
  
 
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 



Afdelingsspecifikke procedurer   
Set og/eller deltaget i proceduren.  Godkendes af superviserende læge ved 
underskrift 
 
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
3._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
4._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 
5._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
   
 
 



Formaliseret undervisning 
 

Deltagelse i bedside-undervisning 
Bogføring ved student med angivelse af tema 
 
 
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
3._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
4._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
5._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
6._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
7._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
8._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
9._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
10.________________________________________________ 
 Dato/underskrift 



Deltagelse i eksaminatoriske klinikker 
Bogført ved student med angivelse af tema 
 
 
1._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
2._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
3._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
4._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
5._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
6._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
7._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
8._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
9._________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
10.________________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
                       



Samlet godkendelse af klinisk praktik og undervisning på 
klinikafdelingen 
 
Praktik og undervisningsdeltagelse godkendes, hvis den studerende har været 
til stede i mindst 80% af tiden og har fået udfyldt sin logbog (med ingen eller 
få mangler). 

 
 
 
Deltagelse i klinisk praktik og undervisning godkendt og underskrevet af 
klinisk lektor: 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Dato Sygehus og afdeling 
  Underskrift og stempel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Klinikophold i Almen Praksis 
 
 
 

_______________________________________ 
Almen praksis 

 
 



Tema 
DVD-optagelse af konsultation 

• Akut lidelse 
• Kronisk lidelse 
• Barn 
• Ældre 
• Anden etnisk baggrund 
• Psykiatrisk lidelse 
• Sundhedsfremme 

 
 
Læringsmål 
• Anvende teorier for den patientcentrerede konsultationsproces, herunder at anvende 

forskellige kommunikationsformer til at vurdere patientens forestillinger, frygt og 
forventninger 

• Udføre korrekt og sufficient objektiv undersøgelse af patienten 
• Planlægge og udføre et initialt undersøgelses- og behandlingsprogram 
• Ordinere nødvendige parakliniske undersøgelser 
• Diagnosticere og iværksætte relevant behandling af sygdomme i almen praksis   

 

Bemærkninger 
Den studerende skal i alt optage minimum 10 selvstændige konsultationer. Heraf 5 med 
tilhørende journalnotat udført efter PSOAP princippet. 3 optagelser med tilhørende 
analyseskema skal anvendes ved supervisionsundervisningen. 
Endelig skal 2 af DVD-optagelserne reserveres til anvendelse ved eksamen. 

• Det forventes at den studerende har en bred variation af forskelligartede 
konsultationer, således skal der dokumenteres min. 3 ud af de 7 mulige forskellige 
kategorier af konsultationer 

• Det forventes at mindst to af DVD-optagelserne gennemgås ved 
holdundervisning/supervision. Underviseren vælger hvilke optagelser der skal 
anvendes, så forskellige faglige emner kommer frem i undervisningen 



1. KONSULTATION  
EMNE: _____________________________________________________ 
 
JOURNALNOTAT GODKENDT: 
 __________________________________________________________ 
Dato/Tutorlæge underskrift 
 
2. KONSULTATION  
EMNE: _____________________________________________________ 
 
JOURNALNOTAT GODKENDT: 
 __________________________________________________________ 
Dato/Tutorlæge underskrift 
 
3. KONSULTATION  
EMNE: _____________________________________________________ 
 
JOURNALNOTAT GODKENDT: 
 __________________________________________________________ 
Dato/Tutorlæge underskrift 
 
4. KONSULTATION  
EMNE: _____________________________________________________ 
 
JOURNALNOTAT GODKENDT: 
 __________________________________________________________ 
Dato/Tutorlæge underskrift 
 
5. KONSULTATION  
EMNE: _____________________________________________________ 
 
JOURNALNOTAT GODKENDT: 
 __________________________________________________________ 
Dato/Tutorlæge underskrift 



Tema 
Udarbejdelse af henvisning  

• Sygehus 
• Kommunalt tilbud 
• Fysioterapeut 
• Psykolog 
• Praktiserende speciallæge 

 
Læringsmål 
• 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 f.eks. 
kommunen eller privat praktiserende fysioterapeuter. 

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

Bemærkninger 
Den studerende skal have mulighed for at udarbejde en henvisning til 2 ud af de 5 
mulige forskellige kategorier af modtager. Henvisningerne godkendes af tutorlæge før 
afsendelse. 
 

HENVISNINGER GODKENDT:  
 __________________________________________________________ 
Dato/Tutorlæge underskrift 



Tema 
Opfølgning på indlæggelse – gennemgang af epikrise fra 

• Kirurgisk afdeling 
• Medicinsk afdeling 
• Psykiatrisk afdeling 

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

samarbejdspartnere i social og sundhedssektoren 
 
Bemærkninger 
Den studerende skal have vurderet epikriser fra 2 ud af 3 mulige forskellige specialer i 
henhold til tjeklisten og medbringe dette til fællesundervisningen.  
 
Den studerende skal ved gennemgangen forholde sig til: 

• Hvad var godt 
• Hvad kunne være anderledes 
• Hvad manglede 

 

 

DELTAGELSE I ANALYSE AF EPIKRISE GODKENDT: 
 
 __________________________________________________________ 
Dato/Underviser underskrift 



Tema 
Medicin gennemgang blandt ældre 
 
Læringsmål 
• Reflektere over betydningen af polyfarmaci blandt ældre 
• Reflektere over fordele/ulemper ved medicinadministration via hjemmeplejen eller 

dosispakket medicin 
 
Bemærkninger 
Den studerende skal foretage gennemgang af mindst tre polyfarmaci-patienters medicin. 
Polyfarmaci defineres som indtagelse af mere end 5 præparater dagligt. 
 
 
MEDICIN GENNEMGANG GODKENDT: 
 
 __________________________________________________________ 
Dato/Tutorlæge underskrift 
 
 

Tema 
Deltage i opsøgende hjemmebesøg 
 
Læringsmål 
• Beskrive teorien og principperne for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og 

rehabilitering i almen praksis 
 
Bemærkninger 
Det bestræbes at den studerende deltager i et opsøgende hjemmebesøg, og sammen 
med tutorlæge definerer mål med allerede iværksat behandling og eventuelle nye tiltag. 

 



Tema 
Lægevagt 
 
Læringsmål 
Vurdere hvilke symptomer og sygdomme, der kan behandles akut i 
lægevagtskonsultationen/patientens hjem og hvilke der kræver udredning og behandling 
i det sekundære sundhedsvæsen  
 
Bemærkninger 
Det tilstræbes at den studerende deltager i en lægevagt i løbet af klinikopholdet i almen 
praksis  

 
 
 

Tema 
Telefonkonsultationer 
 
Læringsmål 

• 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. 

Bemærkninger 
Den studerende skal gennemføre 5 telefonkonsultationer under supervision af tutorlæge 
eller praksis personale  

 
GENNEMFØRT TELEFONKONSULTATIONER: 
 
 __________________________________________________________ 
Dato/Tutorlæge eller Personale underskrift



Tema 

Laboratoriet i almen praksis 
• EKG 
• LF 
• Strep A 
• CRP 
• Hgb 
• BS 
• Urinstix 
• Mikroskopi 
• Tympanometri 
• BT 

 

Læringsmål 
• 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 
• Viden om korrekt anvendelse af patientnært apparatur i praksis  
 
Bemærkninger 
Den studerende introduceres i anvendelse af det tilgængelige apparatur i praksis af 
tutorlægen eller praksispersonalet. 
 
Den studerende skal demonstrere disse kompetencer i forbindelse med de selvstændige 
konsultationer og udfærdigelse af journalnotatet samt analyseskemaerne. 
 
 
INTRODUCERET I ANVENDELSE AF LABORATORIET:  
 
 __________________________________________________________ 
Dato/Tutorlæge eller Personale underskrift 



Samlet godkendelse af klinisk ophold i almen Praksis 
 
Det kliniske ophold godkendes, hvis den studerende har været til stede i mindst 80 % af 
tiden og har fået udfyldt sin logbog (med ingen eller få mangler). 

 
 
 
Deltagelse i klinisk praktik godkendt og underskrevet af tutorlæge: 
 
 
_____________________________________________________________ 
Dato Tutorlæge 
  Underskrift og stempel 
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