Og alt det praktiske...

Hvem kan jeg kontakte?

Det er studenten, der skal til eksamen
Den studerende skal ved eksamen kunne demonstrere de færdigheder, de har tilegnet sig i løbet af det teoretiske forløb og
kliniske ophold. Herunder de færdigheder,
der er trænet som led i supervisionen af
egne konsultationer.

Vi har brug for din hjælp
Institutsekretær Pernille Kiss Hansen
mail: pkh@ph.au.dk Tlf.: 87 16 79 73

Formaliteter og honorar

Kursusleder Jette Kolding Kristensen

Du bliver ansat ved Aarhus Universitet
som klinisk lærer i almen medicin, i henhold
til “Cirkulære om Stillingsstruktur ved højere
Uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet”.

mail: jkk@alm.au.dk Tlf.: 87 16 79 27

Honorar for at have en student i sin
praksis i 10 dage udgør i alt ca. 8.300 kr., i
henhold til overenskomst mellem PLO og
undervisningsministeriet.
Du bestemmer selv, hvor ofte du vil have
en student.

Yderligere praktisk information om kurset i almen medicin,
eksamen og lignende finder du på
http://ph.medarbejdere.au.dk/tutorlaeger/

De fleste vælger at have en student 2 –
3 gange på årsbasis. Det kan i perioder være ubelejligt at have en student, i så fald vil
du kunne sidde over i et eller flere semestre.
Du kan når som helst melde fra igen Der er ingen fælder, der smækker!

...og hvilke læger kan jeg ellers

Tutorlæge for
lægestuderende på
6. semester
kandidatdelen
Almen medicin,
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Forandring i hverdagen i et par
uger, i et forårs- eller efterårssemester?
Vi kan tilbyde dig en faglig udfordring i
din praksis som tutorlæge for en
stud.med. på studiets allersidste
semester.
Der er for øjeblikket ca. 200
studerende pr. semester, og vi har
h å rd t b r u g fo r e n g a g e r e d e
praktiserende læger, der kan vise
kommende kollegaer livet i almen
praksis
Hvad kræves der?
 At du er interesseret i at dele dine
erfaringer fra arbejdet i almen praksis
med en studerende på studiets sidste
semester.
 At du som tutorlæge demonstrerer
”Sådan gør jeg”, så din glæde og dit
engagement ved arbejdet med
patienterne smitter af på studenten.
 At du vil lade studenten lave
selvstændige konsultationer med dine
patienter i konsultation, før du selv ser
dem.
 At studenten får mulighed for at
optage egne konsultationer med sit
medbragte kamera. Der stilles ikke
krav om særligt lokale til studenten.

Student i din praksis

Bliv tutorlæge på et af studiets mest
populære kliniske ophold
Kurset i almen medicin
Det kliniske ophold i almen medicin får topkarakterer af de studerende, faktisk svarer 95 %, at
det er ”meget godt” eller ”godt”.
Det kliniske ophold i almen medicin varer 10
dage i klinikken fordelt over tre uger, samt 5 dages fællesundervisning med supervision og teoretisk gennemgang af de opgaver, der står beskrevet
i logbogen på Universitetet. Herudover er der teoretisk undervisning på alle seks semestre på kandidatdelen.
Den mulighed man har for ”mesterlære” i almen praksis er faktisk helt unik, i forhold til de
andre kliniske ophold.

Hvordan er det så at være tutorlæge?
Tutorlægerne giver udtryk for, at det er overordentlig inspirerende og givende at have studenter
i praksis, idet studenternes nysgerrighed får dem
til at reflektere over nogle af de tiltag, de bruger.
Vi bakker dig op
Inden du får tildelt din første student, vil du
blive kontaktet fra Afdeling for Almen Medicin,
ligesom vi efterfølgende vil kontakte dig. Du vil
endvidere før hvert forløb modtage materiale fra
afdelingen.
En gang pr. år holder vi møde med tutorerne
med henblik på gensidig orientering, feedback og
diskussion.
Vi lægger stor vægt på den personlige kontakt
med tutorlægerne, og du er altid velkommen til
ringe til uddannelsesadministrator eller kursusleder.

Studenter og uddannelseslæger samtidig?
Med speciallægereformen er der kommet flere
uddannelseslæger ud i praksis, i længere tid. Dette kan udnyttes positivt i forhold til det kliniske
ophold for studenten.
Der lægges i den postgraduate uddannelseslæges uddannelsesplan op til, at han/hun i et vist
omfang skal undervise. Så det er kun naturligt, at
uddannelseslægen indgår i den kliniske uddannelse af studenten og på den måde komplementerer
studentens og uddannelseslægens oplevelse af at
være i praksis.

Er det ikke belastende og tidsrøvende?
Ofte vil studenternes konsultation med patienten lette tutorlægens efterfølgende konsultation
væsentligt. Tutorlægerne angiver, at supervision
og besvarelse af spørgsmål kræver 30-45 minutter dagligt.

Studenterne
De fleste studenter er teoretisk velfunderede, interesserede i deres fremtidige rolle som
læge og meget præget af, at deres uddannelse
hidtil er foregået i hospitalsmiljøer.
Du vil opleve en spændende udvikling i deres opfattelse af sygdom, af patienter og af deres egen rolle og evner for at arbejde i almen
praksis. Det, studenterne lærer hos dig, bliver
en væsentlig del af den ballast de har, når de
kort tid efter skal fungere som KBU–læger og
det er af afgørende betydning for at motivere
dem til senere at vælge specialet almen medicin.
Logbog
I løbet af opholdet i klinikken skal den studerende udføre forskellige opgaver, som er beskrevet i en logbog, der sendes ud før studenter
kommer i praksis.
Bland andet er det et krav, at den studerende udfører egne konsultationer, før patienterne
ses af dig og have mulighed for at optage
mindst tre af disse konsultationer til fælles supervisions undervisning på afdeling for Almen
Medicin. Optageudstyret låner studenten på
Afdeling for Almen Medicin. Der skal ikke spildes tid med tekniske problemer, da studenten
er undervist i den praktiske brug af dette før,
han/hun kommer ud til dig.

