FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA
TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER

KEU
REGION: Midt

DATO: 29.11.15

LØBENR.: (udfyldes af
regionen)

STAMOPLYSNINGER
ANSØGERS NAVN, MAIL,TLF mm.
Navn: Vibe Poulsen
Mail: vibe@clin.au.dk
Telefon: 61101151
Adresse: Grete Løchtes Gade 7, 5
PROJEKTANSVARLIG:
Vibe Poulsen
ØVRIGE DELTAGERE (samarbejdspartnere eller tilknytning til forskningsinst. el.lign):
Jannik Falhof, Jette Kolding Kristensen

PROJEKTBESKRIVELSE
PROJEKTETS TITEL:
Færdighedskursus i Almen Medicin
PROJEKTETS (ANSØGNINGENS) EMNE:
2 dags færdighedskursus for medicinstuderende
OPDATERING VEDR. TIDLIGERE AFHOLDT PROJEKT (sæt x):
NYOPRETTET PROJEKT (sæt x):
X
FORMÅL:
At styrke interessen for den almene praksis blandt medicin studerende, samt styrke
medicinstuderendes kompetencer, så de kan indgå som en ressource i den kliniske
hverdag i almen praksis.

PROJEKTBESKRIVELSE (kort resumé) – selve projektbeskrivelsen vedlægges som
bilag, der kan linkes til.
SAMS er en studenterorganisation som arbejder for at styrke interessen for almen
medicin blandt medicinstuderende. SAMS fungerer ligeledes som et led i jobformidlingen
mellem de praktiserende læger og de studerende.
I dag ansættes medicinstuderende til at varetage opgaver i laboratoriet, lettere
konsultationer samt sekretær- og sygeplejerskeopgaver. Den enkelte praksis står selv for
oplæring af de studerende. Dette færdighedskursus skal være et redskab til
kompetenceudvikling og en hjælp til praksis.
Kurset vil blive afholdt årlige for medicinstuderende, hvor disse kan arbejde med og
forbedre de færdigheder, som kræves af en studerende ansat som medhjælper i praksis.
Undervisning varetages af en konsultationssygeplejerske med støtte fra SAMSmedlemmer. Dette udmunder i et kursusbevis, som kan bruges ved en senere ansættelse
af den studerende i praksis. Dette kursusbevis, skal informere om hvad den studerende
har stiftet bekendtskab med, og hvad lægerne kan forvente den studerende har af
færdigheder.
Kurset vil bestå af to gange tre timer med både praktisk og teoretisk undervisning af
kvalificeret sygeplejerske samt erfaringsudveksling fra studerende der allerede arbejder i
en praksis. Der skal desuden undervises i regler, overenskomst aftaler og lovgivning.
Teoretisk viden:
Triagering og brug af telefonvisitation
Tidsbestilling
Medicinbestilling
Bestil en tolk
Screening af epikriser
Prøvesvar og -indsendning
Praktiske færdigheder:
Blodprøvetagning
Håndtering af prøver
CRP-måling
EKG-måling
Vaccinering
Øreskylning
Lungefunktionsundersøgelse

EVALUERING (metode og tidsramme samt plan for implementering og formidling) (1)
Før første kursus udsendes et elektronisk spørgeskema til 50 tilfældigt udvalgte
praktiserende læger. Formålet med spørgeskemaet er at afdække hvilke kompetencer og
viden den praktiserende læge forventer studerende der er ansat som medhjælp i praksis
er i besiddelse af. Denne viden vil indgå i den endelige planlægning af kurset.
Kurset vil løbende blive evalueret af kursisterne. Således vil mangler i kursets indhold
blive revurderet efter hver kursusgang af både kursister og undervisere via et udfærdiget
elektronisk spørgeskema på surveyXact.
Derudover vil de praktiserende lægers tilfredshed med kurset blive evalueret efter 6
måneder ligeledes via et elektronisk spørgeskema. Der udsendes spørgeskema til alle
praktiserende læger i region midt.
Vurdering/overvejelse om efterfølgende udbredelse og implementering i almen
praksis
SAMS organisationerne i København, Odense og Aalborg vil under vores årlige nationale
SAMS-møder blive præsenteret for de erfaringer SAMS Århus får med kurset. Disse vil
derefter kunne påbegynde lignende kurser, eller melde sig på SAMS Aarhus’
færdighedskursus.
Vi har en forventning om, at det bliver nødvendigt at udvide kurset efter 1 år samt at både
Aalborg, København og Odense ligeledes vil påbegynde lignende kursus.
START- OG SLUTTIDSPUNKT (evt. forventet):
Forventet start: 01.09.2016
Forventet slut: -

BUDGET
ANSØGT BELØB (2): 85.000 kr
BEVILLING (indeværende år og evt. efterfølgende år): 01.09.2016-01.09.2018
ANSØGT MIDLER SPONSERET FRA ANDRE SIDER:
BUDGET FORDELT PÅ ÅR: 28.972,86 kr
TOTALBUDGET: 83.551,97 kr
AFSLUTTENDE RAPPORT/ARTIKEL SENDES TIL DET REGIONALE SEKRETARIAT:
SUPPLERENDE OPLYSNINGER:
BILAGSFORTEGNELSE: 1. Projektbeskrivelse, 2. Udspecificeret budget, 3. CV fra
ansøger, 4. Flyers til læger

(1) I forbindelse med evaluering skal projektet forholde sig til mulighederne for at anvende
Triple Aim .
(2) Et udspecificeret budget vedlægges, hvor det er markeret præcist, hvilke midler der ansøges
om hos KEU.

