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1. VELKOMMEN TIL KLINISK KURSUS I ALMEN MEDICIN
1.1. Arbejdet i almen praksis
Der er over 35 mio. patienthenvendelser årligt til de praktiserende læger. Cirka 90 % af disse henvendelser
færdigbehandles af den praktiserende læge og når aldrig hospitalets specialafdelinger. Patientgruppen i
almen praksis spænder fra nyfødte til gamle og omfatter patienter inden for alle sygdomsgrupper. Arbejdet i
almen praksis omfatter hele spektret fra diagnostik, behandling, sundhedsfremme og profylakse til palliativ
behandling af kronisk syge og døende. Den enkelte patient har ofte mangeartede symptomer og sygdomme
og kommer i konsultationen med mange forskellige behov.

1.2. Målbeskrivelse
Selve pensum for kurset og dermed eksamen er beskrevet i målbeskrivelsen på
https://kurser.ku.dk/course/smea15062u/2020-2021
og er uddybet i dette kursushæfte, i fagbeskrivelsen og i de teoretiske og kliniske spørgsmål.

1.3. Dit udbytte af kurset
Du skal ved hjælp af konsultationsprocessen lære at lytte til patientens historie og identificere patientens
problemer og behov for lægehjælp. Du skal lære at analysere patientens symptomer, danne diagnostiske
hypoteser med henblik på at foretage fokuseret anamnese og undersøgelse, foreslå behandling,
sundhedsfremme og evt. viderevisitering.
Du skal lære at arbejde patientcentreret, hvilket betyder, at du ikke behandler en sygdom, men i højere grad
den individuelle patient med symptomer.
Du skal lære at inddrage patientens sygdomsopfattelse og sociale kontekst i diagnoseprocessen og
behandlingen.
På kurset vil du få kendskab til sygdommes prævalenser i almen praksis, der adskiller sig meget fra
hospitalsvæsenet, henvendelsesmønstret, de almen medicinske diagnosticerings- og behandlingsmetoder og
beslutningsprocesser, samt de almen medicinske samarbejdspartnere. Kurset afsluttes med en mundtlig
eksamen. Vi håber du får et spændende ophold og oplever mange forskelligartede patienter og
problemstillinger.

1.4. Lægeforeningens etiske regler om lyd- og billedgengivelser
Konsultationerne skal optages på video hvis muligt. Der udfyldes en patienttilladelse (se side 5)
Lægeforeningens etiske regler mht. lyd- og billedgengivelser skal overholdes (se boks herunder).
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Lægeforeningens etiske regler om lyd- og billedgengivelser
§ 15. Lyd- og billedgengivelser
Stk. 1 Lyd- og billedgengivelser af identificerbare patienter og personalegrupper må kun finde sted til
undervisnings- og forskningsformål og i oplysningsvirksomhed med de pågældendes tilladelse. Lægen er
ansvarlig for, at anvendelse sker i overensstemmelse med god lægeskik.
Stk. 2 Patienter og ansatte bør have tid til at overveje deres deltagelse, inden tilladelsen gives.
Kilde: Lægeforeningens etiske regler

Dette betyder, at I skal udvise den yderste forsigtighed og omhu med videooptagelserne. Pas på kameraet
og SD-kortet. Vis kun videoen til dem som opfylder betingelserne i stk.1. (NB: Det følger heraf, at videodelen
af eksamen ikke er offentlig, selvom eksaminer på KU er offentlige.). Vi fraråder at videoerne kopieres til jeres
computer, hvis I gør det alligevel er I selv ansvarlige for at kopien slettes.

1.5. Kursusforløbet
Du holdsættes inden kurset hos en almen praktiserende læge (tutorlæge) i dennes klinik og på et hold til
konsultationstræning. På Afdeling for Almen Medicin låner du videoudstyr til at optage dine konsultationer
hos tutorlægen. Du følger kurset i henhold til Timeplanen og Kursushæftet. Inden eksamen afleveres det
lånte udstyr. Der er eksamen efter hvert enkelt kursusforløb.
Inden kursusstart
I starten af hvert semester holdsættes de studerende til kursus. Herefter sender kursuskoordinator på
Afdeling for Almen Medicin mail til din KU-mail med oplysninger om holdsætning og kontaktoplysninger til
tutorlægen. Det er vigtigt, at du hurtigt kontakter tutorlægen, gerne både på mail og telefon.
Tutorlægeopholdet
Kurset indeholder 8 dage hos tutorlægen. Opholdet i praksis er obligatorisk, og du skal være i praksis i hele
tutorlægens arbejdsdag. Det forventes, at du på dette tidspunkt i studiet kan foretage korrekte kliniske
undersøgelser og foreslå relevant behandling. Du skal tilstræbe at have så mange selvstændige konsultationer
som muligt, og gerne videooptage fra første dag. Tag selv ansvar for din læring i praksis. Brug også opholdet
og tutorlægen til at lære om faget almen medicin generelt: Få set tutorlægens konsultationer og
arbejdsprocedurer, personalets arbejdsfunktioner etc, så opholdet understøtter den teoretiske del af kurset.
Opholdet hos tutorlægen arrangeres af Afdeling for Almen Medicin. Pladserne tildeles tilfældigt, og alle
studerende behandles lige. Hvis du har fået særlig holdsætning / dispensation, er vi bekendt med det, men
send gerne en mail om det. Husk altid at få patientens underskrift på tilladelsen til at optage videoen.
Se Bilag 1: Tilladelse fra patienten
Benyt evt. lejligheden til at deltage i én lægevagt sammen med tutorlægen eller en af denne anvist anden
vagtlæge, hvis dette er muligt.
Godkendelse af kurset: Attestation for fuldført klinik 8 dage og gennemgang af én video til
konsultationstræningen (registreres af underviseren).
Alle studerende skal føre logbog og have denne attesteret hos tutorlægen – den skal IKKE medbringes til
eksamen. Da det er obligatorisk, at alle får gennemgået en video i forbindelse med konsultationstræningen,
vil underviseren notere, at du har fået gennemgået din egen konsultationsvideo i undervisningen i hhv.
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logbog og på deltagerlisten.
Eksamensdatoer
Eksamensdatoerne fremgår af timeplanen på Absalon, og undervisningsplanen for semestret:
https://intranet.ku.dk/medicin_ka/undervisning/undervisningsplaner/Sider/default.aspx.
Læs bilag 3 i Kursushæftet om eksamen grundigt.

1.6. Kontakt til kursusledelsen
Vi er her for at hjælpe med alt i forbindelse med kurset. Hvis du har problemer i praksis og ikke synes du lærer
det du skal, er det især vigtigt at kontakte kursuskoordinator Margit von Szarka, CSS, bygning 24, opgang Q,
lokale 24.0.45 eller kursusleder Thomas Drivsholm. Koordinator er ansvarlig for udlevering af kameraer og
tilbehør. Vi kan kontaktes på 6KA-Almen-medicin@sund.ku.dk.
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2. Undervisningen
Undervisningen baserer sig pædagogisk på Kolb's læringscirkel, som er en slags ’learning by doing’, men i
samspil med refleksion, supervision og opbygning af viden, der afprøves efterhånden. Målet er, at I skal
kunne anvende jeres nye viden og færdigheder efter vores kursus.
Figur 1: Kolb's læringscirkel

Kolb, David A. (1984) Experimental learning: Experience as the source of learning and development. Englewood
Cliffs:Prentice Hall, kapitel 2.

2.1. Kursusopbygning
Undervisningen består af holdundervisning og temaforelæsninger samt en 3-timers kommunikations
workshop. Ved holdundervisningen er omdrejningspunktet videooptagelsen og feedback på den viste
konsultationsproces med tilhørende klinisk problemstilling, både fra medstuderende og underviser. Som
regel bliver der også tid til gennemgang af nogle kliniske områder på et mere teoretisk plan, så vi når rundt
om de vigtigste almenmedicinske emner i løbet af kurset. Kurset favner vidt: Vi er speciallæger i det
generelle.
Emnerne i forelæsningerne fremgår af Timeplanen på Absalon. Forelæsningerne giver en teoretisk og
videnskabelig perspektivering af emner inden for faget Almen Medicin og underbygger og supplerer jeres
tutorlæge- og konsultationstræningsforløb. Vi tilstræber, at der ikke er for meget overlap forelæsningerne
imellem og til konsultationstræningen. Den teoretiske undervisning vil således primært ligge i
forelæsningerne – disse er således også centrale for din forståelse for faget almen medicin.
Kursets opbygning kan ses i tabel 1, hvor forelæsningernes indhold er fast, men indhold af konsultationstræningen kan variere. Indhold og rækkefølge af temaer og kliniske problematikker i konsultationstræningen
vil afhænge af det enkelte holds oplevelser og behov samt af den enkelte undervisers planlægning af
konsultationstræningens forløb.
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2.2. Tabel 1: Kursusopbygning og indhold

Der er videoforberedelse til hver konsultationstræning og de fokuserer på de temaer, I kan se angivet i
Uge

Konsultationstræningsteori
Kursets indhold + krav +
eksamen.
PSOAP, ICPC,
Konsultationsprocessen.
Kommunikationsværktøjer
Læge-patient forholdet.
Forstå din patient –
sygdoms modeller
Videnssøgning (guidelines
(DSAM, Lægehåndbogen,
IRF etc.).
Organisering af
kronikerkontrol i almen
praksis.
Sundhedspædagogik –den
motiverende samtale.
Kvalitetssikring i AP
Usikkerhed og fejl.
Svangre undersøgelser.
Gynækologiske
henvendelser i almen
praksis.
Abortsamtalen

Kliniske emner

Abort.
Gynækologiske
Infektioner.
UVI.
Prævention.

Brystsmerter.
Akutte mavesmerter.
Akutte lændesmerter.

Videoer:
Fokus på lægens
del.
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Forebyggende
børneundersøgelser.
Mistrivsel –
underretninger.
Samtalen med familien.
Kommunikation med børn.

Det febrile
barn.
Øvre
luftvejsinfektion
er.
Familien som
patient.

Knuder og lokale
hævelser.
Søvn og
søvnforstyrrelser.

Videoer:
Fokus på
fællesdelen.
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Social medicin – attester.
Misbrug.
Arbejdsskader.
Gennemgang af
teorispørgsmål.
Eksamensforberedelse.

MUS/funktionel
le lidelser.

Akut forvirring hos
ældre.
Uafklarede symptomer/
funktionelle lidelser.
Teori-spørgsmålene

Videoer:
Fokus på
afslutningen af
konsultationen.

1

2

3

Hyppige og
alvorlige akutte
tilstande.

Kliniske
eksamensspørgsmål
Træthed.
Vægttab.
Feber.

Videoforberedelse
Videoer:
Fokus på aftalen
og patientens del.

Forelæsninger





Kroniske
lidelser (KOL,
CVD, Diabetes
astma etc.).

Svimmelhed.
Syncope.
Faldtendens.
Vejrtrækning.

Videoer:
Fokus på de fem
F’er og resumeer.










Introduktion
Kommunikationsworkshop
Den diagnostiske
proces
De raske patienter
og screening
Almen Praksis i
sundhedsvæsenet
Rational
farmakoterapi
Infektioner og
antibiotikabrug
Patienter med
kroniske sygdomme
Den ældre patient
Psykiske lidelser,
krop/psyke,
Funktionelle lidelser
Forebyggende
svangre- og
børneundersøgelser
Evidensbaseret
medicin

skemaet for hver konsultationsgang.
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2.3. Undervisningselementer på Klinisk Kursus i Almen Medicin
Kurset består af





Otte dage i almen praksis.
5x4 timers konsultationstræning i hold på max 14 studerende.
3-timers kommunikationsworkshop.
9 forelæsninger.

Undervisningen er planlagt, så de enkelte elementer understøtter og supplerer hinanden.
Konsultationstræningen
I denne holdundervisning lærer I at anvende konsultationsprocessen og den diagnostiske proces. Det er
obligatorisk for at kunne gå til eksamen at alle studerende har vist mindst én video til
konsultationstræningen. Indholdet af undervisningen vil variere mellem videoanalyse, feedback og
diskussion, kliniske problemstillinger og teoretiske emner. Dén video, I viser til undervisningen, kan ikke
anvendes som eksamensvideo.

2.4. Kommunikationsworkshop
Dette tretimersmodul har fokus på træning af dine kommunikationsfærdigheder og den patientcentrerede
konsultation. Det er placeret på den første dag på kurset, og består af:





Teoretisk oplæg om kommunikationsredskaber, som tidligere er indlært på TPK (Tidlig Patient
Kontakt).
Træning af gensvar og aktiv lytning, empati etc. ved rollespil.
Videoanalyse og gennemgang af konsultationsprocessen.
Oplæg og træning af empati og forståelse (mentalisering) i læge-patient forholdet

2.5. Forelæsningerne
Forelæsningerne består at flere elementer:





Beskrivelse af forelæsningens formål og indhold (på Absalon).
Forberedelse på Absalon (f.eks. en artikel, video eller PowerPoints).
Selve forelæsningen.
Evt. quiz, video eller andet materiale efter forelæsningen.

Orienter dig på Absalon før den enkelte forelæsning. Det vil fremgå af beskrivelsen af forelæsningen, hvilke
læringsmål den enkelte forelæsning omhandler.

3. Lærebog og undervisningsmateriale
Som lærebog anbefales Hunskårs ”Almen Medicin” i dansk bearbejdning v/ L. Bjerrum et al, Munksgaards
Forlag, 2014, del 1, del 2, del 3 s. 698-711, del 4, del 5 fra s. 871-877 og s. 882-895, del 6 undtagen afsnit 6.5.
Desuden vil der blive lagt supplerende materiale på Absalon, der dækker de temaer, der ikke er så godt
dækket af lærebogen f.eks. svangre-og børneundersøgelser, attester og lignende emner - orientér jer på
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Absalon før hver forelæsning.

4. Evaluering af opholdet hos tutorlægen og kurset
Sammen med tutorlægen skal du evaluere opholdet i praksis. Det kan evt. ske ved at tale om flg. punkter:










Introduktion i praksis
Accept af dig i praksis
Tutorlægens evne til at vejlede og efterkomme dine indlæringsbehov
Dine muligheder for selvstændig patientkontakt
De fysiske forhold i klinikken
Dine muligheder for supervision af videoer
Evt. udbytte af deltagelse i lægevagt
Dit samlede udbytte af undervisningen hos tutorlægen
Kommentarer og forslag til ændringer

Udfyld desuden spørgeskema fra Evalueringsenheden som I får mail om ved kursets afslutning – vi læser dem
med stor interesse. Jeres mening er vigtig for den fortsatte udvikling og tilpasning af kurset. Vær venlig at
skrive tutorlægens navn i den tekst I skriver om opholdet i spørgeskemaet fra Evalueringsenheden. Der er en
rubrik til tutorlægens navn også – men rubrikkerne flettes ikke sammen, så din besvarelse er anonym.
NB. Hvis der er problemer hos tutorlægen, skal du kontakte os med det samme – og ikke vente med at skrive
om dem i evalueringen.

5. Fagbeskrivelsen og dens forhold til Blooms
taksonomi
Fagbeskrivelsen er en specificering af målsætningens læringsmål, der har til formål at præcisere hvad I skal
lære og på hvilket niveau vi forventer I kan det enkelte læringsmål på til eksamen. Det vil fremgå af Absalon
hvilke læringsmål, der tages op i de enkelte forelæsninger - og i konsultationstræningen vil læringsmålene
tages op løbende afhængigt af jeres videoer og kliniske problematikker. Fagbeskrivelsen danner desuden
udgangspunkt for de teoretiske eksamensspørgsmål. Læringsniveauet i Fagbeskrivelsen er inddelt efter
Blooms taksonomi, som I kan se her, til beskrivelse af forventet videns - eller færdighedsniveau på hvert
enkelt læringsmål.
Figur 1: Blooms taksonomi
… Se næste side.
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1. Viden: nævne, reproducere, definere, kende.
2. Forståelse: forklare, beskrive, identificere, klassificere.
3. Anvendelse: Anvende, forklare, bruge, demonstrere, illustrere, praktisere, tolke.
4. Analyse: Analysere, diagnosticere, kategorisere, teste, relatere, differentiere.
5. Syntese: Sammensætte, konkludere, generalisere, integrere.
6. Vurdering: Vurdere, bedømme, kritisere, evaluere.

5.1. Fagbeskrivelsen
Parenteserne udtrykker placeringen i Blooms taksonomi. Desuden er listen sorteret i kronologisk rækkefølge
i forhold til forelæsningerne.
1) Konsultationsprocessen som værktøj
a. Beskrive konsultationsprocessens elementer og baggrunden for anvendelsen af denne
model (2).
b. Kunne integrere den patientcentrerede metode i egne konsultationer (5).
c. Anvende konsultationsprocessen i egne konsultationer (3).
d. Kunne analysere konsultationer med baggrund i konsultationsprocessen (4).
e. Kunne reflektere over og evaluere konsultationens forløb, herunder egen indsats (6).
2) Sundhedspsykologiske teorier
a. Forklare begrebet ’symptom’, dets fortolkning og betydninger for både læge og patienter
(2).
b. Forklare og integrere forskellige årsager til patienters lægesøgning i mødet med patienten
(5).
c. Beskrive den Bio-Psyko-Sociale (BPS) model som baggrund for lægearbejde i AP (2).
d. Kunne Integrere BPS model i egne konsultationer (5).
e. Kunne beskrive Health-Belief-model, coping teori, locus of control (2).
f. Forklare principperne for den motiverende samtale (2).
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g. Forklare begreberne compliance/adherence (2).
3) Kommunikationsteori og færdigheder
a. Beskrive de forskellige gensvarstyper (2).
b. Kunne anvende disse i egne konsultationer (3).
c. Beskrive grundlæggende kommunikationsredskaber (papegøjemetoden, aktiv lytning,
parafrasering, non-verbal) (2).
4) Journalføring og diagnosekodning
a. Kende og anvende PSOAP modellen for notatskrivning (3).
b. Kende og anvende ICPC kodning (3).
5) Den diagnostiske proces
a. Kunne forklare de forskellige diagnostiske strategier (den hypotetisk deduktive metode,
mønstergenkendelse, journalmetoden (=systematisk gennemgang) (2).
b. Kunne konkludere på basis af den hypotetisk- deduktive tilgang i egne konsultationer (5).
c. Forklare betydningen af sensitivitet (risiko for underdiagnostik), specificitet (risiko for
overdiagnostik), samt positive og negative prædiktive værdier af en undersøgelse i forhold
prævalensen af sygdom. (2).
d. Kunne integrere ovenstående viden (c) i egne konsultationer (5).
e. Forklare definitioner af og årsager til overdiagnostik og hvordan overdiagnostik evt. kan
mindskes eller forebygges (2).
6) Almen praksis ‘organisering og funktion i sundhedsvæsenet
a. Beskrive AP´s organisering og funktion i sundhedsvæsenet (2).
b. Kende til henvendelsesmønsteret i AP (1).
c. Forklare betydningen af at patienterne er uvisiterede (2).
d. Forklare principperne for visitation af patienter i AP (2).
e. Kende til kvalitetsudvikling i almen praksis (1).
7) Den praktiserende læges rolle og funktion
a. Beskrive den PL som den koordinerende, kontinuerlige, sundhedsfaglige person for
patienten og dennes familie (2).
b. Beskrive PL´s rolle som gatekeeper i sundhedsvæsenet (2).
8) Samarbejde med andre aktører i sundheds – og socialvæsenet
a. Kunne vurdere hvilke ptt. der skal henvises til andre speciallæger/vide hvad en henvisning
skal indeholde (6).
b. Kunne skrive en henvisning til speciallæge/fysioterapeut (3).
c. Beskrive samarbejdet med socialforvaltningen
d. Beskrive anvendelsen af socialmedicinske attester (statusattest, generel og specifik
helbredsattest, mulighedserklæring, dagpengeattest) (2).
e. Kende til forskellige muligheder for ansøgning om medicintilskud (enkelttilskud, kronikere,
terminal) (1).
f. Integrere betydningen af arbejdsmiljøet for patientens helbred (5).
g. Kende til anmeldelse af arbejdsskader (1).
9) Akutte tilstande
a. Kende til mønstret af akutte henvendelsesårsager i AP (1).
b. Kende til organisationen af Lægevagten
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c. Kunne vurdere, diagnosticere og foreslå behandlingen af de almindelige akutte tilstande i
AP – herunder det febrile barn (6).
d. Kunne vurdere, diagnosticere og behandle akut livstruende tilstande i AP (6).
e. Forstå og integrere rationelle principper for diagnostik og behandling af akutte tilstande –
herunder anvendelse af Point of Care tests (5).
f. Kunne beskrive principper for diagnostik og behandling af de mest almindelige infektioner i
AP: luftveje, urogenitalsystemet, øre, øjne, hud. (2).

10) Patienter med kroniske sygdomme
a. Kunne beskrive principper for behandling af patienter med kroniske sygdomme i almen
praksis, herunder rationel farmakoterapi. (2).
b. Kunne beskrive konsekvenser af kronisk sygdom og multimorbiditet for patienter, almen
praksis og samfundet (2).
c. Kunne tilrettelæge et kontrolforløb for en patient med kronisk sygdom under hensyntagen
til evidens og patient perspektivet (3).
d. Kunne beskrive de særlige opgaver den praktiserende læge kan have i relation til ældre
patienter (2).
e. Kunne beskrive rehabilitering for patienter med kræft og andre alvorlige sygdomme (2)
f. Kunne redegøre for den praktiserende læges rolle i pleje og behandlingen af den terminale
patient (2).
11) Forebyggende sundhedstiltag
a. Beskrive de forebyggende svangre undersøgelser (formål, principper, hvornår, hvordan) (2).
b. Beskrive børneundersøgelsesprogrammet (formål, principper, hvornår, hvordan) (2).
c. Kunne foretage præventionsvejledning i AP (3).
d. Beskrive den PL’s rolle i forbindelse med ønske om abort (2).
e. Nævne udbredte screeningsprogrammer (smear, mammografi, tarm screening) (1).
f. Forstå fordele og ulemper ved screeningsprogrammer (2).
12) Krop og psyke
a. Beskrive begrebet medicinsk uforklarede symptomer (MUS) og problemstillinger knyttet til
dette i AP (2).
b. Kende til almindelige psykiske symptomer i AP (3).
c. Kende til udredning og behandling af psykiske lidelser i AP (3).
d. Kende til kriterier for henvisning til psykolog (1).
e. Beskrive misbrugsproblematikker i AP (2).
13) Evidensbaseret medicin (EBM) og guidelines
a. Forstå begrebet EBM samt patientcentreret anvendelse (3).
b. Forstå de grundlæggende principper for vurdering af kliniske studier og guidelines (2).
c. Kende til forskellige muligheder for at søge viden (PubMed, Cochrane, IRF, DSAMs
vejledninger, Lægehåndbogen) og beskrive styrker og svagheder ved disse kilder. (2).
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Bilag 1: Patienttilladelse
StudenterID (fx lck755):

Optagelse (nummer eller dato og klokkeslet):

TILLADELSE FRA PATIENTEN
Jeg vil bede om din tilladelse til, at din konsultation hos den lægestuderende optages på video.
Videooptagelsen vil kun blive brugt i undervisningen af lægestuderende og eventuelt til eksamen.
Derefter vil den blive slettet.
Hvis du på et eller andet tidspunkt efter konsultationen fortryder og gerne vil have optagelsen slettet, skal du
blot give os besked.
Skriv venligst med kuglepen eller blæk/tusch.
Patientens navn (med blokbogstaver):
Jeg giver hermed tilladelse til, at min konsultation med den lægestuderende optages på video. Jeg er klar
over, at optagelsen kan blive set af lægestuderende og undervisere på Universitetet. Optagelsen vil blive
slettet efter senest 1 år, men jeg kan når som helst få optagelsen slettet ved at give min læge besked.
Patientens underskrift:

Dato:

2021

(nedenstående udfyldes kun hvis det er en eksamensvideo.)
Tutorlægen bekræfter hermed at konsultationen er optaget i praksis:
Tutorlægens stempel:

Eller Tutorlægens navn og adresse:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

HUSK! Tutorlægens underskrift: ___________________________________________
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Bilag 2: Opslag til klinikkens opslagstavle/hjemmeside
DER ER EN LÆGESTUDERENDE HOS DIN LÆGE
Din læges praksis er godkendt som uddannelsessted for vordende læger. Den studerende bliver læge om
kort tid, og er i praksis som en del af kurset i Almen Medicin på sidste semester på medicinstudiet.
Den studerende skal være her i 8 dage fordelt over ca. en måned, og arbejder under vejledning af din læge.
1) Du vil måske blive spurgt, om du vil tale med den lægestuderende før du taler med din læge. Bagefter
kontrollerer din læge konsultationen.
2) For at blive bedre til at tale med patienter skal den studerende se sig selv på video. En af disse optagelser
skal den lægestuderende bruge til sin afsluttende eksamen. Du kan derfor blive spurgt, om du vil tillade, at
din samtale med den lægestuderende bliver optaget på video.
Begge dele er naturligvis frivilligt for dig. Og du kan blot sige nej, hvis du kun ønsker at tale med din læge.
Hvis du siger ja, skal du skrive under på patienttilladelsen; men du kan altid trække din evt. tilladelse tilbage
– og kun nogle få film som optages, vil blive vist for andre end tutorlægen/din egen læge.
Vi håber at du vil hjælpe os med at uddanne fremtidens læger!

Med venlig hilsen
Underviserne på Afdeling for Almen Medicin ved Københavns Universitet
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Bilag 3: Uddrag af Studienævn for medicins mål- og
indholdsbeskrivelse
INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET
AFDELING FOR ALMEN MEDICIN
Mål og indholdsbeskrivelse i almen
medicin

Uddrag af Københavns Universitets mål- og indholdsbeskrivelse for klinisk almen medicin, 6. semester, KA,
2015 studieordningen.
6. semester, KA overordnede målsætning
Den studerende skal efter kurset kunne anvende tidligere indlært viden i mødet med den uvisiterede patient samt kende
og kunne anvende den patientcentrede konsultationsproces. Den studerende skal kunne inddrage patienten i
beslutningsprocessen og handle ud fra patientens hele livssituation og forudsætninger. Den studerende skal kunne
diagnosticere og behandle almindeligt forekommende tilstande i almen praksis.
Den studerende skal desuden lære at bruge ”konsultationsprocessen” som et kommunikativt redskab til diagnostik og
behandling.
Kurset indeholder et ophold hos en almen praktiserende læge (tutorlæge). Under opholdet skal den studerende optage
nogle af sine konsultationer. Forud for hver videooptagelse indhenter den studerende tilladelse fra patienten. Den enkelte
videooptagelse skal vare mellem 10 og 20 minutter.

Formål for Hovedkursus i almen medicin
Følgende lægeroller anvendes på kurset: lægefaglig ekspert, sundhedsfremmer, professionel, kommunikator og
samarbejder.
Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:
Viden








Redegøre for de problemer af fysisk, psykisk og social art, som befolkningen søger den praktiserende læge for.
Redegøre for den praktiserende læges rolle som primær, personlig, kontinuerlig og koordinerende (tovholder)
fagperson for den enkelte patient og dennes familie
Beskrive gensvarsmodeller og andre kommunikative redskaber i konsultationsprocessen
Beskrive generelle sundhedspsykologiske teorier
Redegøre for betydning og anvendelse af evidensbaseret medicin i patientbehandlingen.
Analysere og bedømme tilgængelige forebyggende sundhedstiltag i forhold til den enkelte patient.

Færdigheder




Modtage patienten, analysere, vurdere og foreslå behandling af akutte tilstande
Modtage patienten, analysere, vurdere og foreslå eventuelt kontrolforløb for patienter med kroniske sygdomme i
almen praksis



Analysere og vurdere behovet for kontakt til andre kliniske og parakliniske specialer, til sekundærsektor og til
sociale myndigheder
Analysere og diskutere anvendeligheden af ”konsultationsprocessen” som kommunikationsværktøj i mødet med
patienten i en patientcentreret konsultation
Anvende den patientcentrede model i læge-patientsamtalen
Anvende konsultationsprocessen og gensvarsmodellen i læge-patientsamtalen
o Analysere konsultationen ud fra ovenstående principper
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Diagnosticere patienten ud fra almen-medicinske diagnostiske strategier
Anvende diagnostiske test og parakliniske undersøgelser og foretage medicinordinationer ud fra rationelle
principper
Analysere og bedømme tilgængelige, forebyggende sundhedstiltag i forhold til den enkelte patient
Varetage ”gate-keeper” funktionen, dvs. at analysere og bedømme patientens behov for behandling i
primærsektoren eller i sekundærsektoren.
Udfærdige et problemorienteret journalnotat efter PSOAP modellen, dvs. i forhold til Problemer, Subjektive
symptomer, Objektive fund, Analyse og Plan
o journalnotatet skal ICPC-kodes.
Ved holdundervisningen analysere mindst en af sine egne videoer i forhold til konsultationsprocessen og det
faglige indhold og i den forbindelse kunne anvende den patientcentrede konsultation i almen praksis og kunne se
patienten i et helhedsperspektiv.

Kompetencer



Foretage sikker patientbehandling, herunder selvstændigt vurdere om patienten kan viderebehandles i almen
praksis eller skal henvises til akut eller elektiv behandling
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Bilag 4: Eksamen i Almen Medicin
Vejledning for studerende, undervisere, eksaminatorer og censorer
En uge før eksamen får de studerende en reminder ang. en obligatorisk video analyse på Absalon
Eksamen er placeret umiddelbart efter afslutningen af kurset i almen medicin. Eksaminatorer er afdelingens
faste undervisere. Underviserne vil ikke få studerende fra deres egne hold til eksamen, bortset fra RS-sporet.
Her bestræber vi os for, at alle studerende kommer til eksamen hos deres respektive underviser. Censorerne er
beskikkede af Undervisningsministeriet, og er erfarne praktiserende læger, nogle med tilknytning til de
almenmedicinske institutter og forskningsenheder i Odense og Århus.
Eksamensdatoerne kendes i god tid fra rammeplanen. Der vil være én til to eksamensdage efter hvert
kursusforløb. På det sidste kursusforløb hvor der er kandidateksamen, tilstræber vi at afholde eksamen på én
dag, så I har mulighed for at advisere familie og venner til at komme og fejre dagen med jer.
Eksamen på universitet er offentlig. I vores eksamen indgår der en videooptagelse af en konsultation med en
virkelig patient. Videoen må kun vises for eksaminator og censor (og tutorlægen, hvis denne overværer
eksamen). Publikum må komme ind efter videoen – og må naturligvis heller ikke overvære voteringen.
Eksamens grundlag
Eksamensgrundlaget er de formelle forudsætninger for, at eksamen kan gennemføres.
Eksamensvideoen skal være en videooptagelse med det lånte udstyr af en konsultation med en patient, som
studenten taler med for første gang med det aktuelle emne.
Videooptagelsen må ikke have været vist til konsultationstræningen (men gerne vist for tutorlægen).
Følgende skal være desuden være opfyldt:
1. Der skal vises et afrundet forløb fra start til slut på konsultationen.
2. Konsultationen skal afsluttes med, at studenten resumerer og konkluderer, herunder giver sit bud på
eventuel behandling og videre undersøgelse, inden tutorlægen tilkaldes.
3. Videoen skal vare 10.00 – 20.00 minutter
4. Konsultationen skal foregå på dansk (eller skandinavisk)
5. Kameraet må ikke stoppes under optagelsen - heller ikke hvis batteriet løber tør.
6. Der må ikke slettes i videooptagelsen.
7. Der må ikke spoles i videooptagelsen under afspilning.
8. Man skal kunne se at det er den pågældende student der gennemfører konsultationen.
9. Studenten må kun forlade rummet ganske kortvarigt
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt ophold hos den alment praktiserende læge, godkendt
deltagelse i undervisningen og godkendt logbog.
Obligatoriske elementer: Optagelse af en konsultationsvideo visende en konsultation med en patient optaget
i tutorlægens praksis med den studerende i lægens rolle. Videoen er udgangspunktet for den efterfølgende
mundtlige eksamen i almen medicin.
Desuden medbringes
10. Patienttilladelsen som skal være korrekt udfyldt jf. side 5.
11. SD-kortet med eksamensvideoen.
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12. Studiekort.
13. Et journalnotat til eksamensvideoen, skrevet efter PSOAP modellen. Notatet skal være ICPC-kodet.
Hvis man afvises pga. ovenstående, er det i princippet muligt i samme eksamensforsøg, at gå til
eksamen i en anden video, som opfylder betingelserne, hvis man har et sådant alternativ.

Eksaminationen
Eksamen varer i alt ca. 50 minutter. Som udgangspunkt for eksaminationen ser censor, eksaminator og
student sammen en konsultation på mellem 10 og 20 minutter efter studentens valg. Eksaminationen består
af tre dele med hver sin emnekreds: Der eksamineres ca. 45 minutter i alt, hvor video og analyse normalt
fylder ca. halvdelen af tiden.
A. Konsultationsprocessen belyst ved eksamensvideoen, journalnotat inddrages
B. Klinisk spørgsmål
C. Teorispørgsmål
NB: Der må ikke medbringes skriftligt materiale ud over journalnotatet.
A. Konsultationsprocessen belyst ved eksamensvideoen
Gennem beskrivelse og analyse af den viste konsultation skal studenten demonstrere:
1. Kendskab til teorier om konsultationsprocessen og den patientcentrerede metode.
2. Evne til at anvende teorien ved analysen af den viste konsultation.
3. Evne til at have velargumenterede, relevante refleksioner vedr. det kliniske indhold
4. Evne til at skrive et korrekt journalnotat efter PSOAP modellen, der skal være ICPC kodet.
Studenterne skal i analysen som et minimum forholde sig til betydningen af følgende:







at der tidligt i konsultationen aftales hvad konsultationen skal handle om
at patientens funktionsændringer, forestillinger, frygt, forventninger og forudsætninger afklares
at der opnås fælles forståelse med patienten om diagnose og behandling
at studenten resumerer og konkluderer inden tutorlægen inddrages
at der er sikret relevant opfølgning af patienten inklusive etablering af sikkerhedsnet.

Der skal på studentens video være en tydelig patientdel, og det forventes, at studenten selv kan gøre rede for
fejl og mangler, både hvad angår kommunikationen og det faglige indhold. Objektive undersøgelser af
patienten skal som udgangspunkt filmes. Der kan dog være lokaleforhold i klinikken, hvor det ikke er muligt.
Der kan også være tilfælde, hvor der må tages individuelle hensyn til patienten i forbindelse med optagelsen
af den objektive undersøgelse. Da vi uddanner KBU læger og ikke speciallæger, vil der ved eksaminationen
blive lagt vægt på såvel anvendelsen af konsultationsprocessen i patientkontakten, som analysen af den aktuelle
videokonsultation med fokus på betydningen at, at de ovennævnte elementer er til stede eller mangler.
B. Klinisk spørgsmål
Studenten tildeles ved lodtrækning et klinisk spørgsmål. Ud fra dette skal studenten gøre rede for den
aktuelle problemstilling, differentialdiagnostiske overvejelser, foreslå behandling, samt mere bredt gøre rede
for undersøgelse og behandling af den slags helbredsproblemer i almen praksis. Hvis man trækker et
spørgsmål, som censor skønner, er tilstrækkelig belyst under eksaminationen af videooptagelsen, kan
hun/han vælge at lade eksaminanden trække et nyt. (Se eksamensspørgsmålene i bilag 4)
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C. Teorispørgsmål
Studenten tildeles ved lodtrækning et teorispørgsmål. Hvis man trækker et spørgsmål, som censor skønner, er
tilstrækkelig belyst under eksaminationen af den kliniske problemstilling, kan hun/han vælge at lade
eksaminanden trække et nyt. (Se eksamensspørgsmålene i bilag 4)

D. Karaktergivningen
Eksamen består af 3 dele. Der gives én karakter ud fra en samlet bedømmelse af præstationen.
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