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101 almenmedicinske patienter Lars Bjerrum Hent PDF Forlaget skriver: 101 almenmedicinske patienter er
en samling karakteristiske og repræsentative patienthistorier fra almen praksis, som alle har deres oprindelse i

forfatternes egne oplevelser med virkelige patienter. Samlingen giver dermed et realistisk billede af den
kliniske hverdag i almen praksis og af det arbejde, de praktiserende læger udfører. Bogen lægger sig tæt op ad

lærebogen Almen medicin, hvor man kan læse den grundlæggende sygdomslære, der relaterer sig til
patienthistorierne. Målgruppen er især medicinstuderende og yngre læger, der gennem arbejdet med bogens
sygehistorier kan blive forberedt på henholdsvis eksamen og det kliniske arbejde i almen praksis. Bogen

omsætter teoretisk viden til faglig handling ud fra: en systematisk tilgang til kommunikation med patienten
en systematisk tilgang til konsultationsprocessen fokus på, hvordan man spænder et sikkerhedsnet ud under
patienten præsentation af håndteringsvalg ved typiske almenmedicinske problemstillinger og forløb klare
læringsmål for hver enkelt sygehistorie. For andre faggrupper, fx speciallæger, praksissygeplejersker og
sekretærer, kan bogen give et spændende indblik i almenmedicinske problemstillinger og en forståelse for
specialets rolle i sundhedsvæsenet. Alle bogens sygehistorier præsenteres i en almenmedicinsk konsensus
med konsultationsprocessen som refleksionsramme og PSOAP (Problem, Subjektivt, Objektivt, Analyse,

Plan) som overordnet struktur.Forfatterne har bevidst valgt lidt forskellige formuleringer og spørgsmålstyper
fra patient til patient for at afspejle den variation, der findes i almen praksis generelt, og individuelt fra læge
til læge. Forfatterne til 101 almenmedicinske patienter er alle aktive praktiserende læger og samtidig centralt

placeret i forhold til både præ- og postgraduat undervisning og forskning inden for specialet.
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