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Aftale mellem PLO og Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet ved SDU   
 
Medicinstuderendes ophold i 10 dage i almen praksis ved kandidatdelen af læge-
uddannelsen i Odense 
 
 

Formål og målgruppen 
Med henblik på en indføring i almen praksis samt en forståelse af det samlede 
sundhedsvæsen ønsker SDU, at samtlige medicinstuderende skal have et 10 dages klinisk 
uddannelsesophold i almen praksis på kandidatdelen af lægeuddannelsen i  Odense. 
 
 
Det er parternes hensigt, at de studerende skal opnå indblik i følgende kliniske problemstillinger: 

- Almen praksis’ rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen 
- Almen praksis’ håndtering af patienternes symptomer og problemstillinger 
- Kommunikation, relationsdannelse og kontinuitet 
- Praktiserende lægers rolle som tovholder, visitator, gatekeeper og koordinator 
- Almen praksis’ rolle ved behandling/prioritering og information ved patienter med flere 

samtidige sygdomme 
- Den praktiserende læges rolle som sundhedsfremmer 
- Almen praksis’ personcentrerede tilgang. 

 
 
Opgaven for tutorlægen 
Tutorlægen forpligter sig til at modtage den medicinstuderende 10 dage i almen praksis (2 
uger med 5 dage pr. uge). Der indgås aftale mellem SDU og den konkrete tutorlæge om 
nøjagtigt tidspunkt for opholdet. 
 
Tutorlægen er ansvarlig for den studerendes ophold og forpligter sig til i forbindelse med og 
under opholdet: 
 
1. At introducere den studerende til praksis’:  

- Personale 
- Lokaler 
- Laboratoriefaciliteter 
- Arbejdsgangen i praksis  
- Værdigrundlag 
- Intern mødeaktivitet 
- Samarbejdspartnere i lokalmiljøet 
- IT (notatfunktion, henvisninger, FMK, regningsfunktion)  
- Patientgrundlag 
- Udgående aktiviteter. 

2. At forberede samt vejlede den studerende i forhold til kommunikation- og 
interaktion med patienten i klinikken, e-kons., telefonkons. og videokons. 

 



Side 2 

3. Om muligt at introducere den studerende til vagtarbejde (besøg og klinik).

4. At introducere den studerende til håndteringen af hyppigt forekommende
sygdomme og tilstande i tutorlægens praksis fx:
- Kroniske lidelser (DM, KOL, kræft, hypertension og andre hjertekarsygdomme,

lidelser i bevægeapparatet).
- Akutte tilstande (febrile børn, infektioner, akutte smertetilstande, dyspnø)
- Psykiske problemer (stress, angst, depression, misbrug).

5. At introducere den studerende til udførelsen af profylaktiske svangre- og
børneundersøgelser og om muligt lade den studerende gennemføre disse
selvstændigt under supervision.

6. At introducere den studerende til attestskrivning (fx sygemeldinger,
mulighedserklæringer, statusattester, generelle helbredsattester).

Alle tutorlæger vil modtage tilbud om et kursus vedrørende klinikophold i almen 
praksis. 

Økonomi 

Tutorlægen modtager ved opholdets start 8.743,40 kr. (1.02.2021 niveau) pr. 
studerende for 10 dages klinisk ophold. Taksten p/l-reguleres årligt efter statens 
principper. 

Aftalens løbetid 

Aftalen træder i kraft ved underskriften og kan opsiges med 6 måneders varsel til 
den 1. i en måned. 

Dato: 17/8-2021 

____________________________ ______________________________ 

Praktiserende Lægers Organisation Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
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