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Tidlig patient kontakt

Vi betragter semesterets tutorlægemøde som en meget
væsentlig del af vores aktivitet og tilskynder alle tutorlæger til at møde op.
Ring til Afdeling for Almen Medicin:
Tutorlægekoordinator: Cathrine Møller
Tlf.: 35334526 mail: Cathrine.moeller@sund.ku.dk
Kursusleder: Ellen Sørensen
Tlf.: 3532 7959, mail: ellensoe@sund.ku.dk
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Københavns Universitet
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5, opg. Q
1014 København K

Tutorlæge i almen medicin
Kunne du tænke dig et frisk pust i hverdagen og hjælpe
medicinstuderende med deres første patientkontakt?

Afdelingen for almen medicin står for undervisningen i
Tidlig Patient Kontakt (TPK), hvor medicinstuderende på 1.
Semester får deres første oplevelser med patienter.
I den forbindelse skal de nye medicinstuderende ud og
besøge en praksis og interviewe en patient, som tutorlægen på forhånd har valgt. Vi vil gerne have flere praktiserende læger til at hjælpe os med denne opgave og vil
spørge om du har lyst til at møde medicinstuderende på
dette tidlige stadie i deres studie.
Hvad kræves der af tutorlægen?
1. At du kan lide unge, entusiastiske, nystartede nysgerrige studerende.
2. At du vil have oplevelsen med at sende dem ud til 5 af
dine patienter med kroniske sygdomme.
3. At du vil dele deres erfaringer og give dem feedback.
Hvordan gør jeg
Du vil få vejledning i hvordan du rent praktisk griber sagen
an. På baggrund af mange års erfaring har vi udarbejdet
en vejledning for tutorlæger med praktiske forslag og idéer. Du vil før hvert forløb modtage materiale fra afdelingen.
Vi lægger stor vægt på den personlige kontakt med tutorlægerne, og du er altid velkommen til at ringe til kursusledelsen.
Studenterne
Studenter på 1.semester møder hos tutorlægen 3x2 timer.
De kommer i grupper af 5 og skal have tildelt hver en patient, som de skal lave en rapport om. Det er vores erfaring, at patienterne er meget glade for at dele deres livserfaringer med studenterne.

TPK Kursets opbygning og eksamen.
TPK kurset på 1. semester strækker sig over 2-3 måneder
og består af diskussion hos tutorlægen omkring mødet
med patienten og på universitetet omkring tidlig almen
medicinske - og sundhedspsykologiske emner, samt kommunikationsundervisning.
Kurset ender med en tentamen, hvor studenten uddyber rapporten, og fremsætter sine refleksioner omkring
den.
Aktiviteter for tutorlæger
En gang pr. semester holder vi møder med tutorlægerne
med henblik på gensidig orientering, feedback og diskussion. Det giver også god mulighed for en uformel erfaringsudveksling mellem tutorerne.
I er altid velkomne til at overvære eksamen.

