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§

Lægedækningsteamet i Koncernøkonomi har i samarbejde med PLO-Midtjylland for anden gang været tovholder
for lønnet sommerferiepraktik i almen praksis. Formålet med sommerferiepraktikken er, at give de
medicinstuderende en mulighed for at opleve almen praksis. Den medicinstuderende fulgte en praktiserende læge i
to uger og blev derigennem introduceret til de opgaver, som udføres i praksis såvel læge-, sygeplejerske-,
laboratorie- som sekretærarbejde.

§

25 medicinstuderende deltog som sommerferiepraktikanter i ugerne 27-35. 25 klinikker fungerede som
tutorpraksisser, fordelt med fokus på spredning ift. geografi og praksisform. Der var 118 studerende, der ansøgte,
og der var god spredning ift. praktikanternes bopæl. Regionen har dækket udgifter til annoncering, løn til
medicinstuderende og honorering af praksis. Udgifterne er dækket af puljemidlerne fra "En læge tæt på dig".

§

Der er udarbejdet evalueringer for henholdsvis de medicinstuderende og almen praksis. Evalueringerne er
gennemført via et online spørgeskema, udsendt umiddelbart efter endt praktikforløb. Svarprocenten er således, at
alle klinikker har besvaret og givet sammentykke til evalueringen, mens 20 ud af 25 medicinstuderende har
besvaret og givet sammentykke til evalueringen (80 pct.).
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Sammenfatning af de to evalueringer
§

Evalueringerne fra medicinstuderende og almen praksis viser overordnet, at praktikken har været givende og
inspirerende for de studerende samt givet dem et indblik i arbejdet som praktiserende læge. Klinikkerne vurderer
ligeledes, at praktikken er et godt initiativ til at inspirere de studerende til at vælge almen medicin som speciale

§

De medicinstuderende har oplevet at praktikforløbet har forløbet godt, at de er blevet taget godt i mod, har haft
relevante opgaver, nogle at spare med i klinikken samt at deres oplevelse har været i overensstemmelse med
deres forventninger.

§

Derudover svarer 85 pct., at de har valgt praktikforløbet for at snuse til almen medicin som speciale, og 75 pct.
svarer, at klinikken gav dem indblik i livet som praktiserende læge, hvilket er i god overensstemmelse med
formålet med sommerferiepraktikken.

§

25 pct. af de studerende svarer, at forløbet er til den korte side, og der bliver også knyttet kommentarer, der
beskriver, at en uge ekstra kunne være givende for oplevelsen.

§

Afsluttende vil de i høj grad anbefale forløbet til andre medicinstuderende.
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Sammenfatning af de to evalueringer
§

Klinikkerne har ligeledes oplevet praktikforløbet som en succes. En del klinikker har haft bopæl og længde på
uddannelse som en central karakteristika for valg af sommerferiepraktikant.

§

Klinikkerne har oplevet de studerende som engagerede og motiveret, og de har været i stand til udføre relevante
opgaver i klinikken. 83 pct. vurderer også, at tiltaget kan være med til at inspirere studerende til at vælge almen
medicin som speciale.

§

Ligesom de studerende er der ligeså nogle klinikker, der ønsker en smule længere forløb, men overordnet er der
stor tilfredshed med forløbet som det så ud, og langt de fleste kunne godt tænke sig at være med igen.

§

Generelt er der også god overensstemmelse mellem besvarelserne for hhv. de studerende og klinikkerne.
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Læringspunkter
§

Evalueringen er overvejende positiv. Læringspunkterne skal ses som overvejelser der kan gøres inden en eventuelt
gentagelse af forløbet. De tager fat i nogle af kritikpunkterne fra evalueringerne, og de kan dermed være
medvirkende til at gøre sommerferiepraktikken i almen praksis endnu bedre.

§

Hvis økonomien tillader det, tyder det på, at det kan være gavnligt for både studerende og klinikker at udvide
praktikken fra to til tre uger. Dette blev drøftet sidste år, hvor det blev prioriteret at have flere studerende i
praktik fremfor længere forløb.

§

At regionen udarbejder en pjece, som gives til klinikkerne, som kan hjælpe til en endnu bedre introduktion til
forløbet samt en forventningsafstemning mellem den studerende og klinikken

§

Region Midtjylland skal kommunikere hurtigere ud til de studerende angående ansættelse.
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Sammenhold med sidste år
§

Når evalueringen af sommerferiepraktikken i år sammenholdes med evalueringen sidste år, skal man være
opmærksom på, at der er tale om helt nye studerende og mange nye klinikker, som deltager for første gang.

§

Medicinstuderende: Sammenholdt med sidste år, er det overordnet det samme billede, der afspejler sig i
evalueringerne. Eksempelvis er der en større andel af de studerende sidste år, som vurderede at klinikken i høj
grad kunne inspirere dem, og give dem indblik i livet som praktiserende læge, mens i år er der en større andel der
i høj grad har oplevet praktikken som givende ift. sidste år.

§

Klinikken: Sammenholdt med sidste år, er det overordnet det samme billede, der afspejler sig i evalueringerne,
men evalueringen var generelt en smule mere positiv sidste år end i år. Bl.a. er der 17 pct. af klinikkerne der i år
vurderer spørgsmålet, om informationen fra Region Midtjylland var tilfredsstillende, til ”i mindre grad”, hvor der
sidste år ikke var nogen, der vurderede det spørgsmål med svarmuligheden ”i mindre grad”.
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