UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Vil du hjelpe oss å utdanne bedre leger i Bergen?
Vi trenger frivillige som kan bidra i undervisningen, og håper du kan tenke deg å
være med på en helt ny undervisningsform. Målet er at førsteårs legestudenter skal
bli kjent med mennesker som har erfaring med sykdom og helsevesenet. Vi tror
personer med erfaring som pasient best kan hjelpe friske unge mennesker til å forstå
hva helse og sykdom egentlig er, og hva møtet med leger og andre helsepersoner
kan bety.

PRAKTISK INFORMASJON:







En gruppe på fire studenter ringer og avtaler et møte med deg på et sted du velger,
for eksempel i ditt hjem.
Oppgaven for studentene er å lytte og prøve å forstå hva sykdom og helseplager
medfører i livet, i familien, på jobben osv. Du og studentene skal også tenke gjennom
hva slags rolle leger og andre helsepersoner spiller og kan spille, og hva som er
eksempler på «gode leger». Dette vil være første gang studentene møter en person
med erfaring som pasient i sin nye rolle som legestudenter, og de vil antakelig være
litt usikre i starten. Det kan hende at de vil ha behov for å møte deg mer enn én gang,
det blir opp til dere å avtale.
Noen dager senere blir du med i en undervisningstime hvor studentene og du skal
fortelle de andre noe av det viktige de har hørt, forstått og lært i møte med deg.
Denne undervisningen vil foregå som en åpen samtale i en forelesningssal, ledet av
to erfarne leger og undervisere.
Som frivillig får du minimum kr. 200 til dekning av reiseutgifter. Er det nødvendig
med taxi som overstiger dette beløpet vil det bli dekket.

Dersom du kan tenke deg å være med på dette vil vi at du gir din kontaktinformasjon
og skriver under på vedlagte ark.

Edvin Schei (sign)
Professor dr. med.

Institutt for global helse og
samfunnsmedisin
Telefon 55 58 61 00

Postadresse
Postboks 7804
5020 BERGEN

Besøksadresse
Kafarveien 31
Bergen

PÅMELDING SOM KONTAKTPERSON
TIL PASIENTKONTAKTKURSET
Samtykkeskjema

På bakgrunn av forespørsel fra Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB er jeg villig
til å stille som kontaktperson for studenter. Jeg er villig til å møte fire studenter på
avtalt sted og snakke med dem om mine opplevelser som pasient i møte med
helsevesenet. Jeg er også villig til å delta på en undervisningstime senere.

Jeg er informert om hva dette innebærer og at studentene har taushetsplikt.

Dato og underskrift

_________________________________________

Navn:

__________________________

Adresse:

__________________________

Telefon:

__________________________

Epost:

__________________________

