
LÆRINGSMÅL FOR DE KLINISKE FAGENE I DEL 1 AV 

SPESIASLITUTDANNINGEN FOR LEGER 



INDREMEDISIN 

 

LÆRINGSMÅL 

Type 
kompetanse 
(kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger) 

Forslag til obligatoriske 
læringsaktiviteter 

Forslag til metode for 
kompetansevurdering 

 

 

Læringsmål 1: Kunne gi livreddende behandling og triagere pasienter I akuttmottak 

 
 

 

Delmål 1: Selvstendig kunne vurdere indikasjonen for og starte 

behandling ved hjerte- og respirasjonsstans, inkl. 

hjertekompresjoner, ventilering med bag (maske/ intubering) og 

defibrillering  

Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

Simulasjonstrening, trening på 
fantom 

Simulasjonstest 

 

Delmål 2: Selvstendig kunne gi livreddende primær 

medikamentell behandling ved hjertestans, anafylaksi, 

sirkulatorisk kollaps og respirasjonsstans 

 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Simulasjonstrening, trening på 
fantom 

 
Simulasjonstest 

 

Delmål 3: Kunne forstå og selvstendig kunne anvende et 

triageringssystem 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

Teoretisk undervisning, klinisk 
virksomhet, individuell klinisk 
veiledning, klinisk 
gruppeveiledning 

 
Teoretisk test, 
simulasjonstest, 



 

 

Læringsmål 2: Kunne de vesentligste medisinske kliniske prosedyrer som inngår i avdelingens daglige praksis  

 
 

 

Delmål 1: Under veiledning kunne utføre prosedyrer som utgjør 

hoveddelen av avdelingens daglige praksis 

 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Simulasjonstrening, trening på 
fantom 

 
Simulasjonstest 

 

Delmål 2: Kjenne til, samt under veiledning kunne vurdere og 

informere pasienter om virkninger, bivirkninger og 

komplikasjoner av de prosedyrer som utgjør hoveddelen av 

avdelingens daglige praksis 

 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Simulatortrening, trening på 
fantom 

 
Simulasjonstest 

 

Læringsmål 3: Kunne gjennomføre og informere om relevant diagnostikk for avdelingens pasienter ved mottak/første kontakt og ved 

oppfølging i avdeling  

 

 

Delmål 1: Selvstendig kunne foreta anamneseopptak og klinisk 

undersøkelse 

 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 
 

  

 

Delmål 2: Under veiledning kunne ordinere relevante 

supplerende undersøkelser  

Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

  



 

Delmål 3: Under veiledning kunne vurdere tentative diagnoser på 
bakgrunn av anamnese, systematisk klinisk undersøkelse og 
eventuelle supplerende undersøkelser 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Innhente relevant og 
oppdatert teoretisk 
fagkunnskap for å komme opp 
med tentative diagnoser 
 

 

 

Delmål 4: Kunne starte primær behandling, der det er indisert  

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 
 
 
 

  

 
Delmål 5: På selvstendig vis kunne gi en klar og adekvat 
fremstilling av dette i pasientjournalen 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Klinisk virksomhet, klinisk 
individuell veiledning/klinisk 
gruppeveiledning, 
gruppeundervisning 
 

 

 
  
Læringsmål 4: Kunne planlegge og gjennomføre utredningsløp for avdelingens pasienter 
 
 

 
Delmål 1: Selvstendig kunne vurdere relevante 
differensialdiagnoser på bakgrunn av klinisk bilde og supplerende 
undersøkelser 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

Gruppeundervisning, klinisk 
individuell veiledning/klinisk 
gruppeveiledning, innhente 
relevant og oppdatert 
teoretisk fagkunnskap 

 



 
Delmål 2: Under veiledning kunne ordinere relevante 
supplerende undersøkelser basert på utredningen så langt  

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

 
Klinisk virksomhet supplert 
med 
gruppeundervisning/klinisk 
gruppeveiledning 
 

 

 
Delmål 3: Under veiledning kunne lage en utredningsplan i 
samråd med pasienten og journalføre denne 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 
 

  

 
Delmål 4: Under veiledning kunne vurdere hvilke 
behandlingsalternativer som finnes og drøfte disse med 
pasienten og kolleger og iverksette behandling dersom det er 
indisert  

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Innhente relevant og 
oppdatert teoretisk 
fagkunnskap for å komme opp 
med differensialdiagnoser, 
gruppeundervisning/klinisk 
gruppeveiledning 
 

 

 
Delmål 5: Under veiledning kunne gi en klar og adekvat 
fremstilling i pasientjournalen av overveielser gjort mht 
behandling og forslag til behandlingsplan 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning/klinisk 
gruppeveiledning, klinisk 
individuell veiledning 
 

 

 
 
Læringsmål 5: Kunne iverksette relevant behandling og evaluere effekten av denne 
 
 



 
Delmål 1: Under veiledning kunne foreslå og iverksette relevant 
behandling på bakgrunn av det samlede kliniske bildet og resultat 
av supplerende undersøkelser. Med behandling forstås her også 
det å avstå fra aktiv behandling. 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Innhente relevant og 
oppdatert teoretisk 
fagkunnskap, 
gruppeundervisning/klinisk 
gruppeveiledning 
 

 

 
Delmål 2: Under supervisjon kunne vurdere endringer i 
pasientens kliniske tilstand og resultater av supplerende 
undersøkelser for å monitorere behandlingseffekt  
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Gruppeundervisning/klinisk 
gruppeveiledning 

 

 
Delmål 3: Under supervisjon kunne endre, justere eller seponere 
behandling utfra pasientens eget ønske, effekt, bivirkninger og 
komplikasjoner av behandlingen 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

  

 
 
Læringsmål 6: Kjenne til og kunne handle relevant i henhold til gjeldende lovgivning 
 
 

 
Delmål 1: Selvstendig kunne gjennomføre syning av et lik 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning, 
nettkurs for utfylling av 
dødsmelding Legeforeningen) 
 

 



 
Delmål 2: Selvstendig kunne skrive og sende inn dødsmelding 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning, 
nettkurs for utfylling av 
dødsmelding (Legeforeningen) 
 

 

 
Delmål 3: Selvstendig kunne melde til relevante registre og/eller 
kliniske databaser og innhente samtykke til dette, der det er 
påkrevet  

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 
 

 

 
Delmål 4: Selvstendig kunne skrive sykmeldinger 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Eksisterende e-læringskurs 

 
Teoretisk test 

 
Delmål 5: Under veiledning kunne skrive relevante rekvisisjoner, 
erklæringer og offentlige søknader/attester 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Eksisterende e-læringskurs 

 
Teoretisk test 



 

Delmål 6 Under veiledning kunne etterleve og følge opp tiltak 

etter smittevernlovgivningen 

 

Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

  

 

Læringsmål  7: Kunne diagnostisere og agere relevant i forhold til behandlingskomplikasjoner  

 

 
Delmål 1: Kjenne til mulige komplikasjoner ved behandling av de 
hyppigst forekommende indremedisinske tilstandene  

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 

 

 

Delmål 2: Kjenne til adekvate tiltak ved komplikasjoner og kunne 
iverksette disse under veiledning 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning, 
eksisterende e-læringskurs 
 

 

 

Delmål 3: Kunne evaluere effekten av tiltak og under veiledning 

kunne vurdere behov for ytterligere tiltak  

 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

  

 

Delmål 4: Selvstendig kunne dokumentere komplikasjoner og 

iverksatte tiltak i journalen 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 

 

 
Læringsmål 8: Kunne diagnostisere, vurdere og eventuelt starte tiltak/behandling ved akutte tilstander 
 



8.1: Under veiledning kunne diagnostisere, vurdere og eventuelt starte tiltak/behandling ved følgende akutte tilstander: 

 

 

Delmål 1: Nedsatt bevissthet 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Simulasjonstrening, klinisk 
individuell veiledning, 
gruppeundervisning/klinisk 
gruppeveiledning 
 

 

 
Delmål 2: Respirasjonsproblem  
 
 

Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Simulasjonstrening, individuell 
veiledning, 
gruppeundervisning/gruppevei
ledning 
 

 

 
 
8.2: Under veiledning kunne diagnostisere, vurdere og eventuelt starte tiltak/behandling ved følgende akutte tilstander 



 

Delmål 3: Febertilstander, herunder kunne vurdere og iverksette 

aktuelle smitteverntiltak 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 
 

 

 

Delmål 4: Smertetilstander og kjenne til adekvat smertelindring 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 
 

 

 

Delmål 5: Blødningstilstander 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 
 

 

 

Delmål 6: Tilstander som krever akutt kirurgisk vurdering eller 

inngrep 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 
 

 

 

Delmål 7: Risiko for selvmord/selvskade 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 
 

 

 

Delmål 8: Depressive tilstander, psykose og/eller 

angstsymptomer 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 

 



 

Delmål 9: Forvirringstilstander, agitasjon og utagering 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 
 

 

 

Delmål 10: Intoksikasjoner og rus 

 
 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 

 

 

Læringsmål 9: Kunne jobbe helsefremmende i alt klinisk arbeid  
 

 

Delmål 1: Under veiledning kunne avdekke forhold i pasientens 

aktuelle livs- og sykdomssituasjon og andre helsemessige forhold 

som kan ha betydning for prognose og behandlingsmuligheter 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 

 

 

Delmål 2: Selvstendig kunne drøfte og informere om forebygging 

av vesentlige livsstilssykdommer med pasient og pårørende 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 
 

  

 
Delmål 3: Forstå verdien av tverrfaglige samarbeid som 
forutsetning for det gode pasientforløp 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 

 



 

Læringsmål 10: På selvstendig vis kunne strukturere og prioritere 

oppgaver i det kliniske arbeidet  

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 
 

 

 
Læringsmål 11: Kunne vise en akademisk tilnærming til kunnskapsinnhenting og -formidling i eget klinisk arbeid 
 

 
Delmål 2: Under veiledning kunne delta i undervisning og 
veiledning av pasienter, pårørende, studenter, kolleger og annet 
helsepersonell 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning, 
pasientopplæring, 
studentundervisning 
 

 
Gruppeveiledning, 
undervisning og 
veiledning for andre 
grupper under 
supervisjon 

 
Delmål 3: Kunne reflektere over egen viten og evner, og samt 
erkjenne og forstå handle i forhold til egne begrensninger 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger  

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 
 

 

 
Læringsmål 12: Selvstendig kunne bruke relevant medisinsk 
teknisk utstyr på riktig måte og ha kjennskap til behov for 
vedlikehold og evt. kalibrering av slikt utstyr 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Gruppeundervisning, 
individuell klinisk veiledning, 
klinisk gruppeveiledning 

 
Gruppeundervisning/gr
uppeveiledning 



 

 

Læringsmål 13: Kjenne til lokale forhold og rutiner (funksjonsfordeling, ressurser, samarbeidende institusjoner og logistikk) 

 
 

 
Delmål 1: Ha kjennskap til funksjonsfordelingen for det aktuelle 
sykehus/foretak  

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Teoretisk undervisning 
(introkurs), e-læring, klinisk 
virksomhet AG: Det bør finnes 
strukturert informasjon slik at 
den er tilgjengelig når den 
trengs. Teoretisk undervisning 
/ e-læring kan være aktuelle 
alternativer 
 

 
Teoretisk test 

 
Delmål 2: Kjenne til logistikk i pasientbehandlingen lokalt og 
lokale ressurser, og hvordan disse kan integreres i helhetlig 
pasientbehandling 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Teoretisk undervisning, e-
læring, klinisk virksomhet 
under supervisjon 
 

 
Teoretisk test 
 

 

 

 

 

 



PSYKIATRI 

 

 

LÆRINGSMÅL 

Type 
kompetanse 
(kunnskap, 
ferdigheter, 
holdninger) 

 
Forslag til 
obligatoriske 
læringsaktiviteter 

 
Forslag til metode for 
kompetansevurdering 

 

PSYKIATRISK UNDERSØKELSE 

 

LÆRINGSMÅL 1: Kunne elementene i og kunne ta opp en 
psykiatrisk sykehistorie, gjøre en psykiatrisk undersøkelse og 
kunne gjøre en grunnleggende psykiatrisk vurdering 

 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

  

 
Delmål 1: Kunne elementene i en psykiatrisk sykehistorie og 
undersøkelse samt kunne gjennomføre dette på selvstendig vis 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

 
1)Teoretisk 
opplæring på 
arbeidsplassen for 
innføring i lokale 
rutiner etc. 
2) Gjennomføre 
innkomst-
/åpningssamtale og 

 
Gjennomlesing av journaler av 
psykiater/erfaren LIS og evt. 
psykologspesialist ved 
avdelingen. Tilbakemelding gis 
løpende gjennom arbeidet, 
men også i veiledningstimer 
hvor en kan fordype seg i 
enkelte aspekter. 



dokumentere dette i 
journal. Minst 10 
stk. 
 

 
Delmål 2: Under veiledning kunne gjøre en grunnleggende 
psykiatrisk vurdering 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

 
1)Teoretisk 
opplæring på 
arbeidsplassen for 
innføring i lokale 
rutiner etc. 
2)Basert på 
psykiatrisk 
sykehistorie og 
undersøkelse 
gjennom innkomst-
/åpningssamtale 
gjøres diagnostiske 
overveielser med 
tentativ(e) 
diagnose(r) og 
differensialdiagnosti
ske vurderinger, 
vurdering av 
selvmords- og 
voldsrisiko, samt 
vurdering av evt 
akutte somatiske 
tilstander også 
inkludert 

 



rusrelaterte 
tilstander. Dette 
dokumenteres i 
journal. Minst 10 
stk. 

 

BEHANDLINGSPLAN 

 

 
LÆRINGSMÅL 2:  
Kunne utarbeide en behandlingsplan under veiledning. 
 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

 
I samarbeid med 
pasienten, 
arbeidsplassens 
øvrige ansatte og 
helst pårørende, 
utarbeide 
behandlingsplan 
som strekker seg 
over noe tid (fra en 
uke til et par uker), 
og faglig overordnet 
eller veileder gir 
tilbakemelding og 
innspill til planen. 
 

 
Behandlingsplanen drøftes i 
det løpende arbeidet med 
faglig overordnet og veileder i 
samarbeid med faglig ansvarlig 
ved arbeidsplassen vurderer 
kvaliteten. 

 
Delmål 1: Under veiledning- I samarbeid med pasienten, 
arbeidsplassens øvrige ansatte og helst pårørende, utarbeide 
behandlingsplan som strekker seg over noe tid (fra en uke til et par 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

  
Behandlingsplanen drøftes i 
det løpende arbeidet med 
faglig overordnet, og veileder 



uker). 
 

vurderer kvaliteten i 
samarbeid med faglig ansvarlig 
ved arbeidsplassen 

 

PSYKISK HELSEVERNLOVGIVNINGEN 

 

 
LÆRINGSMÅL 3: Kunne vilkårene for innleggelse etter frivillig og 
tvungen paragraf (Psykisk helsevernloven kap. 2 og 3), og 
selvstendig kunne vurdere om og i så fall under hvilke formalia en 
pasient skal søkes inn i psykisk helsevern  
 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

 
Opplæring på 
arbeidsplassen etter 
lokale rutiner, enten 
individuelle studier 
av loven, e-
læringskurs eller 
kurs i 
gruppe/forelesning. 
 

 
Veileder vurderer at det 
gjennom det løpende arbeidet 
og i veiledningstimer 
fremkommer at loven og dens 
anvendelse i praksis er forstått 

 

DIAGNOSTISKE VERKTØY 
 

 
LÆRINGSMÅL 4: Ha kjennskap til og under veiledning kunne bruke 
psykiatrisk diagnosekodeverk og enkelte psykiatriske 
graderingsskalaer  

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

 
Opplæring på 
arbeidsplassen etter 
lokale rutiner, enten 
individuell lesing, e-
læringskurs eller 
kurs i 
gruppe/forelesning. 

 
Veileder vurderer gjennom 
daglig arbeid inkludert 
journalnotater og 
veiledningssamtaler.  
Utskrivningsdiagnoser drøftes 
med faglig overordnet. 



Gjennom løpende 
arbeid anvende 
diagnostiske 
kriterier i gjeldende 
versjon av 
diagnosekodeverket 
ICD, gradere 
symptomtrykk ved 
hjelp av verktøy som 
MADRS.  
Gjennom løpende 
arbeid, vinne 
kunnskap om at det 
finnes strukturerte 
diagnostiske verktøy 
 

 

UTVIKLE TRYGGHET I MØTET MED PASIENT OG PÅRØRENDE 

 

   

 
 
 LÆRINGSMÅL 5: Kjenne til forhold som påvirker relasjonen mellom lege og pasient av spesiell relevans for psykiatrisk behandling 
 
 
 

 
Delmål 1: Kjenne til dynamiske krefter som virker i pasient-
legeforholdet  

 
Kunnskaper, 
ferdigheter  

 
Pasientsamtaler 
med observatør, 

 
 
 



diskusjon av 
kasus/video, gjerne i 
grupper 
 

  
 
 

 
Delmål 2: Ha kunnskap om og forstå betydningen av rammer, 
punktlighet og kontrakt mellom lege og pasient 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger 

 
Teoriundervisning. 

 

 

TERAPIFORMER OG SAMTALEBEHANDLING 

 

   

 
LÆRINGSMÅL 6: Kjenne til de viktigste psykoterapiformene - 
kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, gruppeterapi - og deres 
vesentligste anvendelsesområder 

 
Kunnskaper 

 
Teoriundervisning, 
demonstrasjonsvide
oer 
 

 

 
LÆRINGSMÅL 7: Under veiledning kunne ha en kortere 
samtalerekke med pasient, med fokus på pasientens presenterte 
problem. Kunne kommunisere funn, diagnose, behandlingsforslag 
eller avslutning på en meningsfull måte overfor pasient og 
pårørende 
 
 
 
 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

 
Observatør evt. 
video-opptak. 
Presentasjon av 
samtalens innhold. 
Diskusjon. 

 



 

UTVIKLE PROFESSIONALITET OG ETISK REFLEKSJON I 
YRKESUTØVELSEN 

 
 
 
 
 
 

  

 
LÆRINGSMÅL 8: Vise evne til å tilstrebe frivillighet og 
selvbestemmelse for pasientene. Når tvangsutøvelse vurderes 
nødvendig, under veiledning kunne involvere pasienten mest mulig 
i prosessen. 
 

 
Holdninger 

  

 

DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING 

 

   

 
LÆRINGSMÅL 9: 
Kunne grunnleggende diagnostikk og behandling av de vanligste 
psykiske lidelsene:  
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

  

 
Delmål 1: Under veiledning kunne grunnleggende diagnostikk og 
behandling av stemningslidelser 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

  

 
Delmål 1.1: Under veiledning kunne gjenkjenne kliniske 
karakteristika ved stemningslidelser 
 

   



 
Delmål 1.2: Under veiledning kunne gjøre differensialdiagnostiske 
overveielser i forhold til bipolaritet og unipolare depresjoner jfr. 
gjeldende versjon av ICD 

   

 
Delmål 1.3: Ha kjennskap til relevant samtalebehandling ved 
stemningslidelser, herunder psykoedukasjon, støttesamtaler, 
kognitiv, kurs.  
 

   

 
Delmål 1.4: Ha kjennskap til relevant biologisk behandling, herunder 
medikamentell behandling og ECT samt kjenne til indikasjon, effekt, 
bivirkninger og andre ulemper ved biologisk behandling. 
 

   

 
Delmål 1.5: Ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for 
behandling av stemningslidelser 
 

   

 
Delmål 2: Under veiledning kunne grunnleggende diagnostikk og 
behandling av angstlidelser. 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

 
 

 

 
Delmål 2.1: Under veiledning kunne gjenkjenne kliniske 
karakteristika ved angstlidelser 
 

   

 
Delmål 2.2: Under veiledning kunne gjøre differensialdiagnostiske 
overveielser ved angstlidelser jfr. gjeldende versjon av ICD. 

   



 
Delmål 2.3: Ha kjennskap til relevant samtalebehandling og 
eksponeringsbehandling, herunder psykoedukasjon, støttesamtaler, 
kognitiv, gruppebehandling, kurs i angstmestring. 
 

   

 
Delmål 2.4:  Ha kjennskap til relevant biologisk (medikamentell) 
behandling av angstlidelser herunder kjenne til indikasjon, effekt, 
bivirkninger og andre ulemper ved biologisk behandling 

   

 
Delmål 2.5: Ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for 
behandling av angstlidelser 

   

 
Delmål 3: Under veiledning kunne grunnleggende diagnostikk og 
behandling av kriser og traumer.  
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

  

 
Delmål 3.1: Under veiledning kunne gjenkjenne kriser og psykiske 
traumer 
 

   

 
Delmål 3.2: Ha kjennskap til relevante intervensjoner ved kriser og 
psykiske traumer 
 

   

 
Delmål 3.3: Ha kjennskap til relevante retningslinjer for håndtering 
av kriser og psykiske traumer  
 
 

   



 
Delmål 3.4: Ha kjennskap til hvordan samtale med tolk foregår 
  

   

 
Delmål 4: Kunne grunnleggende diagnostikk og behandling av 
psykoser 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

  

 
Delmål 4.1: Under veiledning kunne gjenkjenne kliniske 
karakteristika ved psykose 
 

   

 
Delmål 4.2: Under veiledning kunne gjøre differensialdiagnostiske 
overveielser ved psykoselidelse jfr. gjeldende versjon av ICD  
 

   

 
Delmål 4.3: Ha kjennskap til relevant medikamentell behandling ved 
psykose, herunder kjenne til indikasjon, effekt, bivirkninger og andre 
ulemper ved medikamentell behandling.  
 

   

 
Delmål 4.4: Ha kjennskap til relevant samtalebehandling ved 
psykose, herunder psykoedukasjon, støttesamtaler, kognitiv 
behandling og familiebehandling 
 

   

 
Delmål 4.5: Ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for 
behandling av psykose 
 

   



 
Delmål 5: Kunne grunnleggende diagnostikk og behandling av 
personlighetsforstyrrelser: 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

  

 
Delmål 5.1: Under veiledning kunne gjenkjenne kliniske 
karakteristika ved personlighetsforstyrrelser 
 

   

 
Delmål 5.2 Ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. 
gjeldende versjon av ICD  
 

   

 
Delmål 5.3: Ha kjennskap til relevant samtalebehandling ved 
personlighetsforstyrrelser 
 

   

 
Delmål 5.4: Ha kjennskap til relevante retningslinjer for behandling 
av personlighetsforstyrrelser 
 

   

 
Delmål 6: Kunne grunnleggende diagnostikk og behandling av 
kognitivt svikt: 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

  

 
Delmål 6.1: Under veiledning kunne gjenkjenne kliniske 
karakteristika ved kognitivt svikt. 
 
 

   



 
Delmål 6.2: Under veiledning kunne gjøre differensialdiagnostiske 
overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD  
 

   

 
Delmål 6.3: Ha kjennskap til relevante retningslinjer for utredning og 
behandling av kognitivt svikt. 
 

   

 
Delmål 7: Under veiledning kunne grunnleggende diagnostikk og 
behandling av rus- og avhengighetslidelser: 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

  

 
Delmål 7.1: Kunne ta opp rus og avhengighet med pasienten 
 

   

 
Delmål 7.2: Under veiledning kunne gjenkjenne kliniske 
karakteristika ved rus- og avhengighetslidelser 
 

   

 
Delmål 7.3: Under veiledning kunne gjøre differensialdiagnostiske 
overveielser ved rus- og avhengighetslidelser jfr. gjeldende versjon 
av ICD 
 

   

 
Delmål 7.4: Ha kjennskap til relevant samtalebehandling ved rus- og 
avhengighetslidelser - motiverende intervju  
 
 

   



 
Delmål 7.5: Ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for 
behandling av rus- og avhengighetslidelser 
 

   

 

SOMATISKE HELSEUTFORDRINGER HOS PASIENTER MED PSYKISKE 
LIDELSER  
 

   

 
LÆRINGSMÅL 10: Kunnskap om til somatiske helseutfordringer hos 
pasienter med psykiske lidelser 
 

 
Kunnskaper 

  
Drøfte med veileder 

 
Delmål 1: Ha kunnskap om økt dødelighet og årsaker til dette hos 
pasienter med psykiske lidelser  
 

 
Kunnskaper 

 
Sette seg inn i 
litteratur 

 

 
Delmål 2: Kjenne til og under veiledning kunne følge opp relevante 
somatiske undersøkelser og laboratorieundersøkelser som bør 
inngå i oppfølgingen av pasienter med psykiske lidelser 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

  

 
Delmål 3: Kjenne til og under veiledning kunne anvende relevante 
livstilsintervensjoner (røykestopp, kosthold og fysisk aktivitet) 
tilpasset pasienter med psykiske lidelser 
 
 
 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

 
Anvende i praksis i 
forhold til minst 2 
pasienter 

 
Framlegg for veileder med 
tilbakemelding 
 



 
Delmål 4: Ha kunnskap om metabolske bivirkninger av 
antipsykotisk medisin og viktigheten av å forebygge dette, og 
under veiledning kunne anvende denne kunnskapen på konkrete 
pasienter 

 
Kunnskaper, 
ferdigheter 

 
Kjenne til hvilke 
undersøkelser som 
skal gjøres for å 
monitorere utvikling 
av metabolsk 
syndrom og aktuelle 
forebyggingstiltak. 
Anvende i praksis i 
forhold til minst 2 
pasienter 

 
Framlegg for veileder med 
tilbakemelding 
 

 
Delmål 5: Kjenne til hvilke undersøkelser som skal gjøres for at 
monitorere utvikling av metabolske bivirkninger av antipsykotisk 
medisin og aktuelle forebyggingstiltak mot disse. Under veiledning 
kunne anvende denne kunnskapen på konkrete pasienter.  
 

  
Anvende i praksis i 
forhold til minst 2 
pasienter 

 

 

 

 

 

 



KIRURGI  

 

LÆRINGSMÅL 

Type 

kompetanse 

(kunnskaper, 

ferdigheter, 

holdninger) 

Forslag til 

obligatoriske 

læringsaktiviteter 

Forslag til metode for 

kompetansevurdering 

 
DEN KLINISKE BESLUTNINGSPROSESSEN 
 

 

Læringsmål 1: Kunne anvende den kliniske beslutningsprosessen ved 

utredning og behandling av pasienter med: 

1. Akutt abdomen (barn og voksne) 

2. Ekstremitetsskader 

3. Sjokk og presjokk 

4. Traumer 

5. Brannskader 

6. Hodeskader 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigeter 

  
Samtale mellom 
utdanningskandidat og 
veileder 
 
Tilbakemelding fra 
supervisører til veileder 
 
Godkjenning av supervisør  

Delmål 1: Kunne foreta anamneseopptak og klinisk undersøkelse av 

kirurgiske pasienter  

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 
Klinisk 
praksis 

             vakt 

 



Delmål 2: Kunne ordinere relevante supplerende undersøkelser  
 

Kunnskaper, 

ferdigheter  

 
Klinisk 
praksis 
vakt 

 

Delmål 3: Kunne vurdere tentative diagnoser på bakgrunn av 

anamnese, klinisk undersøkelse og eventuelle supplerende 

undersøkelser  

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Klinisk 
praksis 
vakt 

 

Delmål 4: Kunne delta i vurdering av aktuelle behandlingsalternativer 

og oppstart av primær behandling  

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Klinisk 
praksis 
vakt 

 

Delmål 5: Kunne dokumentere anamnese, undersøkelser og 

observasjoner på en presis, korrekt og forståelig måte i 

pasientjournalen 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Klinisk 
praksis 
vakt 

 

Delmål 6: Under veiledning kunne delta i oppfølging av pasienter etter 

oppstart av behandlingen eller gjennomført kirurgi  

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Klinisk 
praksis 
vakt 

 

Delmål 7: Under veiledning kunne delta i vurdering av hastegrad 
Kunnskaper, 

ferdigheter 

   Klinisk praksis, 
vakt               

 

 

Læringsmål 2: Kunne vurdere traumepasienter under veiledning  

   

Delmål 1: Kunne anvende ABCDE prinsippene under et 

traumemottak 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 
Aktivt delta i 
traume øvelse 

 

Kompetansevurdering: 

Tilbakemelding gjennom 



(BEST eller 
lignende). Være 
observatør og 
eventuelt deltager 
under reelle 
traumemottak 
 

debriefing etter gjennomført 

traumeøvelse 

 

Delmål 2: Delta i mottak av traumepasienter  
 

Kunnskaper 

 
Gjengi 
observasjoner og 
funn av betydning 
og kunne 
journalføre etter 
ATLS prinsippene i 
forbindelse med 
traumemottak 
 

 

Journalgjennomgang med 

overordnet kollega med 

behandlingsansvar for 

pasienten 

 

Delmål 3: Delta i vurderingen av skadeomfang, behov for operativ 

behandling og overflytting til traumesenter 

 

 

 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Aktivt delta i BEST 

øvelse eller annen 

traumeøvelse. 

Være observatør 

og eventuelt 

deltager under 

reelle 

traumemottak 

 

Tilbakemelding gjennom 

debriefing etter gjennomført 

øvelse 

 



Læringsmål 3: Kunne vurdere indikasjon og risiko forbundet med 

utredning og behandling av kirurgiske pasienter. 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

  

Delmål 1: Kunne vurdere risiko ved undersøkelse og behandling i 

forhold til indikasjon 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Delta i vurdering av 

behov for 

undersøkelse med 

potensielle 

skadevirkninger 

(stråling, kontrast, 

allergisk reaksjon 

etc) og indikasjon 

for behandling 

 

 

Delmål 2: Kunne vurdere pasienters operabilitet på bakgrunn av 

komorbiditet og status presens  

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

  

 

PASIENTFORLØP 

   

 

1. Læringsmål 4: Kunnskap om og erfaring med pasientforløp hos 

pasienter med akutt abdomen og ekstremitetsskader 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

  



 

Delmål 1: Under veiledning kunne følge hele pasientforløp ved 

utredning og behandling av pasienter med akutt abdomen hos barn 

og voksne, f.eks. steinsykdom, lokal og generell peritonitt, 

tarmobstruksjon, og kunne demonstrere kunnskap og forståelse 

omkring håndtering av pasienter med akutte buksmerter 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Klinisk 
praksis 
vakt 

 

 

Delmål 2: Under veiledning kunne delta i alle ledd av behandlingen 

hos pasienter med over- og underekstremitetsskader 

 Vurdere skaden og iverksette nødvendig førstehjelp 

 Vurdere behov for videre utredning og billeddiagnostikk og 
kunne rekvirere korrekt undersøkelse, ev. i samråd med 
erfaren lege 

 Kunne diagnostisere vanlige skader ved hjelp av røntgenbilder, 
og tilkalle nødvendig hjelp for vurdering ved kompliserte 
skader eller usikre funn 

 Delta i endelig behandling og kunne prinsipper for behandling 
med gipslaske og sirkulær gips ved ukompliserte skader 

 Delta ved kontrollundersøkelse av pasienter med 
ekstremitetsskader og ha kunnskap om forventede funn ved 
normale forløp, kunne gjenkjenne komplikasjoner og tilkalle 
nødvendig hjelp for håndtering av dette 

 
 
 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Klinisk 
praksis 
vakt 

 



 

KIRURGISKE PROSEDYRER OG FERDIGHETER 

 

   

 

Læringsmål 5: Kunne behandlingsprinsipper for, og under veiledning 

kunne gi førstehjelp ved ukompliserte brannskader, og ha kjennskap 

til akuttbehandling og videre henvisning ved alvorlige brannskader 

 

Kunnskaper 

 

Behandling av 

pasienter med 

brannskader i 

akuttmottaket eller 

på 

ø.hjelpspoliklinikk 

 

 

Læringsmål 6: Kjennskap til vanlige rutiner på operasjonsstuen 

 

Kunnskaper 

 

Være til stede på 

operasjonsstuen 

under minst 5 

kirurgiske 

prosedyrer og 

oppfordres til aktiv 

assistanse.  Det 

anbefales også 

tilstedeværelse 

under 

forberedelse, 

innledning av 

anestesi og 

avslutning i 

 



forbindelse med 

operasjon 

 

 

Læringsmål 7 Selvstendig kunne diagnostisere og behandle akutt 

urinretensjon med innsettelse av transuretralt kateter hos menn og 

kvinner. 

 

 

Ferdigheter 

 

Demonstrere 

innleggelse av 

transuretralt 

kateter hos menn 

og kvinner. 

 

 

 

Læringsmål 8: Deltatt i diagnostikk og behandling av akutt 

urinretensjon med innleggelse av suprapubisk kateter. 

 

Ferdigheter 

 

Læringsaktivitet: 

Kjenne til 

indikasjon for og 

ha deltatt under 

innleggelse av 

suprapubisk 

kateter. 

 

Observasjon og eventuelt 

supervisjon av overordnet 

kollega med 

behandlingsansvar for 

pasienten 

 

 

Læringsmål 9: Kjennskap til diagnostikk og behandling av 

pneumotoraks. 

 

Kunnskaper 

 

Kjenne til 

indikasjon for 

drenbehandling og 

ha fått 

demonstrert 

innleggelse av 

 



dren. 

 

 

Læringsmål 10: Kunne foreta enkel bruddbehandling under 

veiledning. 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kurs 

Klinisk praksis 

vakt 

 

 

Læringsmål 11: Kunne prinsippene for hemostase og pakking av sår 

ved ekstremitetsskader og ytre blødninger. 

  

 

Kunnskaper 

 

Kurs 

Klinisk praksis 

Vakt 

 

 

 

Læringsmål 12: Kunne ventilere en pasient med bag og maske under 

veiledning. 

 

Kunnskaper 

 

Deltagelse ved 

innledning av 

generell anestesi 

(se delmål 1) 

 

 

Læringsmål 13: Kunne prinsippene for og under veiledning fått 

demonstrert nedleggelse av endotrakeal tube  

 

 

 

unnskaper 

 

Observasjon under 

innledning av 

generell anestesi. 

Fått demonstrert 

og deltatt under 

endotrakeal 

intubasjon. 

 

 



 

Læringsmål 14: Kunne gjøre selvstendig klinisk vurdering av 

pasienter med perifer karsykdom, herunder kunne utføre 

Dopplerundersøkelse og måle ankel-arm-indeks. 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Klinisk praksis 

vakt 

 

 

Læringsmål 15: Kjennskap til indikasjon for og gjennomføring av 

kneleddpunksjon 

 

 

Kunnskaper  

 

Observasjon av 

kneleddpunksjon 

 

 

 

 

Læringsmål 16: Kunne indikasjonene for og selvstendig kunne legge 

ned ventrikkelsonde. 

 

 

Ferdigheter 

 

Klinisk praksis 

vakt 

 

 

Læringsmål 17: Kunne foreta subkutan, intramuskulær og intravenøs 

injeksjon av legemiddel. 

 

 

Ferdigheter 

 

Klinisk praksis 

Vakt 

 

 

Læringsmål 18: Kunne ta blodprøver fra vene og arterie, samt kunne 

sette inn venekanyle 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Klinisk praksis 

Vakt 

 

 

Læringsmål 19: Kunne ta prøver fra nesehule, nesesvelg, hud og sår 

for mikrobiologisk undersøkelse.  

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Klinisk praksis 

vakt 

 



 

Læringsmål 20: Kunne behandlingsprinsipper for å utføre fremre 

tamponade ved neseblødning. 

 

 

Kunnskaper 

 

Kurs 

 

 

Læringsmål 21: Kunne ta prøve og gjennomføre undersøkelse for 

blod i avføring. 

 

 

Ferdigheter 

 

Klinisk praksis 

vakt 

 

 

Læringsmål 22: Kunne bruke lokalanestesi i slimhinne og hud samt 

kunne gjøre enkel ledningsanestesi. 

 

 

Ferdigheter 

 

Klinisk praksis 

vakt 

 

 

Læringsmål 23: Selvstendig kunne vurdere og behandle 

ukompliserte kontusjonsskader og sår. 

  

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Klinisk praksis 

vakt 

 

 

Læringsmål 24: Kjenne til behandlingsprinsipper for, og kunne utføre 

incisjon og drenasje av overfladiske abscesser under veiledning. 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Klinisk praksis 

vakt 

 

 

Læringsmål 25: Kunne utføre fjerning eller reseksjon av tånegl. 

 

 

Ferdigheter 

 

Klinisk praksis 

vakt 

 

 

Læringsmål 26: Kunne utføre anoskopi under veiledning  

 

Ferdigheter 

Klinisk praksis, 

vakt 

 



 

Læringsmål 27: Kunnskap om indikasjon for og utførelse av 

rektoskopi 

 

Kunnskaper 

 

Klinisk praksis 

vakt 

 

 

Læringsmål 28: Kjenne til prinsipper for vurdering og behandling av 

hemoroider  

 

Kunnskaper 

 

Observasjon og 

supervisjon 

 

 

Læringsmål 29: Selvstendig kunne utføre suturering av hud og 

revisjon av enkle sår. 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Opplæring på 

introduksjonskurs. 

Skal ha utført sutur 

på pasient på 

operasjonsstue 

eller 

skadepoliklinikk 

 

 

Læringsmål 30: Selvstendig kunne utføre behandling, fjerning og 

oppfølging av overfladiske svulster i hud og underhud.  

 

Kunnskaper 

 

Skal ha utført enkel 

fjerning på pasient 

på operasjonsstue 

Opplæring på 

introduksjonskurs 

eller poliklinikk 

 

 

Læringsmål 31: Selvstendig kunne utføre utfylling av dødsattest 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

  

 



ALLMENNMEDISIN 
 

 

LÆRINGSMÅL 
Type 

kompetanse 

(kunnskaper, 
ferdigheter, 
holdninger) 

Forslag til obligatoriske 
læringsaktiviteter 

Forslag til metode for 
kompetansevurdering 

 

LEGEROLLE/PROFFESIONALITET 

 

  

Læringsmål 1: Kunne opptre profesjonelt i rollen som lege 

 

DETTE LÆRINGSMÅL OG DELMÅLENE INNGÅR SOM AKTIVITETER TIL FELLES KOMPETANSEMODULER 

 

 

Delmål 1: Kunne handle profesjonelt i alt klinisk arbeid Kunnskaper, 

ferdigheter, 

holdninger  

 

Delta på kurs med opplæring i 

gjeldende lover og etiske 

retningslinjer som styrer 

allmennlegens kliniske 

hverdag 

 

Gjennomføre superviserte 

 

Godkjenning fra 

kommuneoverlege og 

veileder 

 



pasientmøter der legens atferd 

og kommunikasjon vurderes 

 

Gjennomføre selvstendige 

konsultasjoner med 

påfølgende refleksjonsnotat 

om legens profesjonelle rolle i 

konsultasjonen 

Delmål 2: Under veiledning kunne reflektere over egen rolle, egne 

evner og begrensninger  

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter, 

holdninger 

 

Individuell eller gruppebasert 

veiledningssamtale 

 

Veiledervurdering 

 

Delmål 3: Kunne forholde seg profesjonelt til etiske 

problemstillinger i egen praksis  

 

Kunnskaper, 

ferdigheter, 

holdninger 

 

Supervisert og selvstendig 

pasientrettet arbeid 

Kollegial drøfting av 

selvopplevde problemstillinger 

Individuell eller gruppebasert 

veiledningssamtale 

 

 

Veiledervurdering 

 

Delmål 4: Under veiledning kunne reflektere over hvordan 

personlige forhold påvirker legerollen og fagutøvelsen 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter, 

holdninger  

 

Personlig refleksjon 

 

Individuell eller gruppebasert 

veiledningssamtale 

 

Veiledervurdering 



 

Delmål 5: Kunne ta ledelsen på arenaer der denne rollen naturlig 

tilfaller legen   

 

Kunnskaper, 

ferdigheter, 

holdninger  

 

Gjennomføre kurs hvor 

lederoppgaver for leger inngår 

(f.eks akuttmedisinskurs) 

Øvelse i å lede situasjoner der 

det er naturlig på legekontoret 

Individuell eller gruppebasert 

veiledningssamtale 

 

 

Veiledervurdering 

 

Delmål 6: Kunne samarbeide med annet helsepersonell og andre 

aktører  

 

Kunnskaper, 

ferdigheter, 

holdninger 

a) Samhandle med 

kolleger og 

hjelpepersonell i daglig 

praksis 

b) Gjennomføre 

samarbeidsmøter om 

enkeltpasienter med 

relevante kommunale 

instanser 

 

 

Veiledervurdering 

 

LOKAL SAMHANDLINGSKOMPETANSE OG SYSTEMFORSTÅELSE 
 

 

Læringsmål 2: Kunne opptre som samarbeidspartner i den kommunale helse- og omsorgstjeneste.    

 



 

FOREBYGGENDE HELSEARBEID 

 

 

Læringsmål 3: Kjenne til prinsipper ved ulike typer forebyggende arbeid på individ- og gruppenivå og være fortrolig med begrepene 

overdiagnostikk/overbehandling. 

 

 

Delmål 1: Kjenne til screeningundersøkelser med henblikk på 

brystkreft og livmorhalskreft, og problemer knyttet til 

”villscreening”. 

 

Kunnskaper 

 

Fylkesmannens kurs.  

Individuell og gruppebasert 

veiledning. 

 

Gjennomført kurs og 

veiledning. 

 

Delmål 2: Kjenne til og utvikle bevissthet for hva som er kostnad, 

nytte og risiko ved aktuelle undersøkelser. 

 

Kunnskaper   

Fylkesmannens kurs.  

Individuell og gruppebasert 

veiledning. 

 

Gjennomført kurs og 

veiledning. 

 

Delmål 3: Ha kunnskap om balansen mellom sykeliggjøring av 

befolkning og nytte ved å finne risikanter. 

 

Kunnskaper 
Fylkesmannens kurs.  

Individuell og gruppebasert 

veiledning. 

 

Gjennomført kurs og 

veiledning. 

 

Delmål 4: Ha kunnskap om pasientsentrert medtode for endring 

 

 

 

 

Kunnskaper 
Fylkesmannens kurs.  

Individuell og gruppebasert 

veiledning. 

 

Veiledervurdering 



 

 

AKUTTMEDISINSK BEREDSKAP 

 

 

 

Læringsmål 4: Kunne inngå i kommunens legevakttjeneste og akuttmedisinske beredskap.  

 

 

 

Delmål 1: Ha kjennskap til legevakttjenestens lokale organisering 

og funksjoner. 

 

Kunnskaper 

 

Lokal introduksjon. 

Opplæringsvakt. 

Fylkesmannens kurs. 

Veiledning. 

 

Supervisert 

legevaktstjeneste, 

veiledning og minst 10 

legevakter. 

 

Delmål 2: Kjenne lokale akuttmedisinske prosedyrer og under 

supervisjon kunne bruke tilgjengelig akuttmedisinsk utstyr 

 

Kunnskaper  

 

Lokal introduksjon. 

Opplæringsvakt. Veiledning. 

Supervisert 

legevaktstjeneste, 

veiledning og minst 10 

legevakter  

Delmål 3: Kjenne samarbeidsforhold og ressurser i den 

akuttmedisinske kjeden i aktuelt legevaktdistrikt og fylke 

 

Kunnskaper   

 

Lokal introduksjon. 

Opplæringsvakt. Veiledning. 

 

(Strukturert) 

supervisjon og 

veiledning 



 

Delmål 4: Kjenne til vilkårene for og selvstendig kunne foreta 

innleggelse i enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 

kommunen (KAD) 

 

Kunnskaper   

 

Lokal introduksjon. 

Opplæringsvakt. Veiledning. 

 

(Strukturert) 

supervisjon og 

veiledning 

 

Delmål 5: Kjenne til legevaktdistriktets prosedyrer ved katastrofer 

og større ulykker og selv kunne varsle i henhold til prosedyrene. 

 

Kunnskaper   

 

Lokal introduksjon. 

Opplæringsvakt. Veiledning. 

Evt. øvelse. 

(Strukturert) 

supervisjon og 

veiledning 

 

SYKEHJEMSMEDISIN 

 

 

Læringsmål 5: Kjenne til institusjonens plass i utredning, 

behandling og rehabilitering av aktuelle pasientgrupper, og kjenne 

sykehjemslegens rolle i ledelse, fagutvikling og medisinsk 

behandling 

 

 

 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter  

1. Læring I 

praksis/Modellæring. 

2. Selvstendig arbeid 

under veiledning 

       3. Delta i tverrfaglig arbeid 

om behandlingsavklaring. 

       4. Delta i tverrfaglig 

kartlegging og behandling av 

enkeltpasient med ADL-

problemerog/eller sviktende 

Veiledning ved 

sykehjemslege. 

 

Attestasjon av 

sykehjemslege. 



 

 

 

 

 

 

kognitiv funksjon. 

       5. Delta i livets siste fase 

for pasient, med pårørende og 

sykehjemspersonale. 

       6. Minst 10 tjenestedager 

på sykehjem sammen med 

sykehjemslege 

 

Læringsmål 6: Ha kunnskap om de vanligste aldersmedisinske og alderspsykiatriske tilstandene.  

 

 

Delmål 1: Under veiledning kunne sikre trygg medikamentbruk hos 

eldre, herunder kunne anvende metode for tverrfaglig 

medikamentgjennomgang. 

 

Kunnskaper  

 

Litteraturgjennomgang. 

Veiledning. Gjennomføring av 

tverrfaglig 

medikamentgjennomgang.  

 

Veiledning og 

attestasjon ved 

sykehjemslege.  

 

Delmål 2: Kjenne til prinsippene for utredning, behandling og 

omsorg ved kognitiv svikt. 

  

Kunnskaper 

 

Individuell veiledning. 

Tverrfaglig samarbeid. 

 

 

Veiledning og 

attestasjon ved 

sykehjemslege.  

 

Delmål 3: Under veiledning kunne behandle de vanligste 

aldersmedisinske og alderspsykiatriske tilstandene 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Individuell veiledning. 

Tverrfaglig samarbeid. 

Veiledning og 

attestasjon ved 

sykehjemslege. 



 

ANDRE ALLMENNMEDISINSKE LEGEOPPGAVER 

 

 

Læringsmål 7: Kjenne til helstasjonens og skolehelsetjenestens oppgaver og organisering. 

 

 

Delmål 1: Kunnskap om lokal organisering av svangerskapsomsorg 

og nasjonalt program for svangerskapsomsorg. 

 

Kunnskaper Lokal introduksjon. Læring i 

praksis/Modellæring i 

samarbeide med veileder og 

jordmor. 

Litteraturgjennomgang 

Veiledervurdering. 

Delmål 2: Kunnskap om lokal organisering av forebyggende 

helsearbeid blant barn og unge, vaksinasjonsprogram og 

helseundersøkelser for barn. 

 

Kunnskaper  Læring i praksis/Modellæring i 

samarbeide med veileder, lege 

og helsesøster. 

 

Veiledervurdering. 

 

SAMFUNNSMEDISINSK ARBEID 

 

 

Læringsmål 8: Kjenne til hvordan kommunens samfunnsmedisinske arbeid organiseres og utføres. 

 



Delmål 1: Kunnskap om allmennlegens ansvar og oppgaver i 

arbeidet med miljørettet helsevern og smittevern  

 

Kunnskaper Lokal introduksjon.  

Møte med kommuneoverlege. 

Læring i praksis/Modellæring. 

 

Veiledervurdering. 

 

SAKKYNDIGHET 

 

 

Læringsmål 9: Kunne opptre relevant i forhold til gjeldende lovgivning og kunne utføre enkelte oppgaver som sakkyndig med nødvendig 

faglighet og autonomi.  

 

Delmål 1: Under veiledning kunne avgi funksjonsvurderinger ved 

sykmelding og andre offentlige ytelser.  

 

Kunnskaper, 

holdninger 

Fylkeslegens kurs. Individuell- 

og gruppebasert veiledning. E-

kurs. 

Veiledervurdering 

 

Delmål 2: Kunne vurdere om pasienten oppfyller 

kjørekortforskriftens helsekrav og kjenne til hvordan manglende 

oppfyllelse av helsekravene håndteres  

 

Kunnskaper, 

ferdigheter, 

holdninger 

 

Fylkeslegens kurs. Individuell- 

og gruppebasert veiledning. 

 

Veiledervurdering 

 

Delmål 3: Kunne gjennomføre likskue og avgi legeerklæring om 

dødsfall 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter  

 

Fylkesmannens kurs. 

Individuell- og gruppebasert 

veiledning. 

 

Veiledervurdering 



 

KONSULTASJONEN I ALLMENNPRAKSIS 

 

Læringsmål 10: Kunne anvende den kliniske beslutningsprosessen i forhold til konkrete pasienter.  

    

Delmål 1 :  

LIS 1 skal kunne: 

1. Foreta anamneseopptak, herunder kunne forstå pasientens 

henvendelse og kunne forstå betydningen av pasientens 

symptomer og plager samt kunne gjøre klinisk undersøkelse 

 

2. Ordinere relevante supplerende undersøkelser og skille ut dem 

som har behandlingskrevende sykdom fra de som ikke har det. 

 

3. Vurdere tentative diagnoser på bakgrunn av anamnese, 

objektiv undersøkelse og eventuelle supplerende 

undersøkelser  

4. Vurdere aktuelle behandlingsalternativer og starte behandling 

 

5. Gi en klar og adekvat fremstilling av dette til pasient og i 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter, 

holdninger 

 

Veiledning, supervisjon i 

praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiledervurdering 

Felles konsultasjoner.  

Observasjon av 

konsultasjoner.  

Gjennomgang av 

journaler. 

 



journal, eventuelt ved videre henvisning. 

6. Kunne overvåke og evaluere effekten av behandlingen.  

 

7. Ha kjennskap til konsultasjonsteknikk ved å kjenne til fasene i 

lege-pasient-konsultasjonen, problemorientert klinisk 

undersøkelse og pasientsentrert metode. 

 

 

 

 

Delmål 2: LIS 1 kan beherske og iverksette relevant behandling og 

vurdere effekten av denne:  

1) iverksette relevante behandlingstiltak på bakgrunn av det 

samlede kliniske bilde, og de supplerende undersøkelser, i 

overensstemmelse med god praksis. 

2) følge pasientens kliniske tilstand og parakliniske funn ved 

usikker diagnose med henblikk på å følge effekten av eventuell 

behandling . 

3) endre, eller justere behandlingen, ut fra vurdering av effekten . 

 

4) kommunisere med og informere pasienten  slik at man  hjelper 

pasienten til å forstå sin situasjon og hvordan den kan mestres 

eller lindres. 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter, 

holdninger 

 

Veiledning, supervisjon i 

praksis. 

 

 

Veiledervurdering 

Felles konsultasjoner. 

Observasjon av 

konsultasjoner. 

Gjennomgang av 

journaler. 

 



5)  igangsette tiltak for å forebygge forverring/progrediering av 

tilstanden 

ALLMENNMEDISINSK METODE 
 

Læringsmål 11: Ha kunnskap om at prevalens av sykdom er 

annerledes i kommunehelsetjenesten enn i 

spesialisthelsetjenesten, og erkjenne at dette er viktig med tanke 

på utredning og behandling i en åpen og uselektert 

pasientpopulasjon.  

 

Under veiledning kunne: 

1) Ha oversikt over vanlige problemstillinger i allmennpraksis 

2) Være oppmerksom på forskjeller i legesøkningsatferd 

3) Har lært å bruke tid som diagnostisk hjelpemiddel  

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter  

 

Kontorpraksis, supervisjon og 

veiledning, kurs. 

 

 

Veiledervurdering 

Læringsmål 12: Kunnskap om drift av legekontor og hvilke lover og 

regler som gjelder for drift av legekontor. 

1) Internkontrollsystem og HMS-arbeid 

2) Datasystem og informasjonssikkerhet 

3) Legen som arbeidsgiver 

4) Laboratoriebruk og kvalitet 

5) Kvalitetsarbeid 

 

 

Kunnskaper 

 

Veiledning. 

E-kurs  om 

informasjonssikkerhet 

 

Veiledervurdering. 



 

ALLMENNMEDISINSK KLINIKK- MEDISINSK EKSPERTISE 

 

1. Livreddende behandling 

2. Akutte alvorlige tilstander 

3. Infeksjoner 

4. Kroniske somatiske sykdommer 

5. Muskel-skjelett-lidelser 

6. Psykiatri 

7. Kreft 

8. Barnesykdommer 

9. Obstetrikk/gynekologi 

10. Andre tilstander 

 

 

1. LIVREDDENDE BEHANDLING 

 

 

Læringsmål 13: Kunne gi livreddende behandling ved hjertestans, livstruende skader og livstruende forgiftninger 

 



Delmål 1: Selvstendig kunne gjennomføre avansert hjerte-lungeredning 

(AHLR), herunder kunne registrere hjerteaktivitet og respirasjon, kunne 

demonstrere riktig utført hjertemassasje og assistert ventilering munn til 

munn og med maske, innleggelse av i.v.-kanyle og oppstart av i.v. 

væskebehandling, bruk av hjertestarter samt oksygentilførsel. 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter  

Kurs i akuttmedisin, evt. 

supervisjon i praksis  

Gjennomført kurs, 

veiledervurdering  

Delmål 2: Selvstendig kunne ta hånd om og gi behandling ved livstruende 

skader, herunder skader med blødning samt hode-nakke-ryggskade med 

mulig affeksjon av hjerne og ryggmarg. Praktiske ferdigheter omfatter 

kompresjonsbehandling ved blødning, riktig forflytting av pasient og 

bruk av støtteanordninger som halskrage 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter  

Kurs i akuttmedisin,  evt. 

supervisjon i praksis  

Gjennomført kurs, 

veiledervurdering.  

Delmål 3: Kunne vurdere bevissthetsnivå. Omfatter bedømming av 

bevissthetsnivå og behandling av forgiftninger med nedlegging av 

ventrikkelsonde og administrasjon av antidot, overvåket innleggelse 

med assistert ventilering 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter  

Kurs i akuttmedisin,  ev 

supervisjon i praksis  

Gjennomført kurs, 

veiledervurdering 

Delmål 4: Kunne gi førstehjelp ved fremmedlegeme i luftveier, herunder 

kunne utføre Heimlichs manøver 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter  

Kurs i akuttmedisin,  ev 

supervisjon i praksis  

Gjennomført kurs, 

veiledervurdering 

2. AKUTTE ALVORLIGE TILSTANDER 



 

Læringsmål 14: Kunne håndtere pasienter med behov for akutt medisinsk behandling  

Delmål 1: Kunne gjøre en selvstendig diagnostisk vurdering på pasienter 

med henblikk på akutt eller truende hjerteinfarkt, lungeemboli og 

pneumotoraks, og starte behandling før transport til sykehus. 

Selvstendig kunne gjenkjenne tegn til hjerteinfarkt på EKG 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

 

Veiledervurdering 

Delmål 2: Under veiledning kunne gjenkjenne alvorlig pustebesvær og 

kunne starte initial behandling av truende respirasjonssvikt på grunnlag 

klinisk vurdering av pasient , herunder kunne starte opp behandling mot 

bronkial obstruksjon og akutt hjertesvikt samt kunne håndtere 

surstoffapparat og forstøverapparat. Kunne de kliniske karakteristika ved 

bronkioilitt og epiglotitt hos barn.   

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis. Legevakt, 

veiledning 

Veiledervurdering 

Delmål 3: Kunne kjenne de kliniske karakteristika ved sepsis samt andre 

alvorlige infeksjoner som skal behandles på sykehus. Under veiledning 

kunne starte initial behandling inklusiv intravenøs antibiotikabehandling 

før innleggelse når det er indisert. 

Eksempelvis:  alvorlig pneumoni og KOLS-forverring, appendicitt, 

bakterielle artritter og abscesser, som trenger behandling på sykehus. 

Starte opp intravenøs antibiotikabehandling før innleggelse når det er 

indisert. 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

Veiledervurdering 



Delmål 4: Selvstendig kunne bedømme bevissthetsnivå og gjøre 

innledende diagnostikk hos pasienter med akutt svekket bevissthet eller 

motorikk. Kjenne prinsippene for utredning og behandling av hjerneslag 

og kunne gjøre innledende diagnostikk og gi initial behandling ved 

hjerneslag 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

Veileder 

Delmål 5: Under veiledning kunne vurdere den kliniske tilstanden til, 

samt kunne starte initial behandling hos, pasienter med vasomotorisk 

sjokk (og presjokk), indre blødninger og dehydrering (barn).  

Kunne undersøke og vurdere pasient med henblikk på blodtap, måle 

blodtrykk og vurdere grad av sjokk og inntørring samt behov for intravenøs 

væske og innleggelse. Kjenne til de viktigste blødningskilder ved 

sjokk/blødningsanemi 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

Veiledervurdering 

Delmål 6: Under veiledning kunne undersøke en pasient med henblikk på 

dyp venetrombose i legg, kunne vurdere og initiere utredning og 

behandling for  proksimal venetrombose og lungeemboli 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

Veiledervurdering 

 

Delmål 7: Under veiledning kunne undersøke og stabilisere skadet 

pasient med henblikk på alvorlig hodeskade. 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning, mester-svenn. 

 

Veiledervurdering 



Delmål 8: Selvstendig kunne undersøke og vurdere skadet pasient med 

henblikk brudd samt skader i hud og nerver som trenger raskt igangsatt 

kirurgisk behandling. Kunne utføre sårbehandling med sutur. 

 

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

  

Delmål 9: Under veiledning kunne stille tentativ diagnose hos pasienter 

med akutt abdomen. Kunne gjenkjenne og vurdere korrekt behandling 

for akutte tilstander som ileus, hematmese, melena,  matforgiftning. 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

 

Veiledervurdering 

 

3. INFEKSJONER 

 

 

Læringsmål 15:  

Kunne diagnostisere og vurdere hvilke infeksjoner som bør/ikke bør behandles med antibiotika med spesiell vekt på nedenstående 

infeksjoner. Kunne bruke Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.  

 

1. Luftveisinfekjsoner. Kunne med rimelig sikkerhet skille akutt bronkitt fra pneumoni og KOLS-forverring 

2. Urinveisinfeksjoner, kunne diagnostisere urinveisinfeksjoner, skille mellom øvre og nedre UVI og mellom ukomplisert og komplisert 

UVI 

3. Abdominale og gynekologiske infeksjoner 

4. Hudinfeksjoner og kjønnssykdommer 

 



Delmål 1: Luftveisinfekjsoner.  

Selvstendig og med rimelig sikkerhet kunne skille akutt bronkitt fra 

pneumoni og KOLS-forverring ved hjelp av kliniske funn og blodprøver. 

Kunne vurdere behov for sykehusinnleggelse ved KOLS-forverring og 

pneumoni  samt kunne vurdere indikasjon for henvisning  til røntgen/CT 

thorax. Selvstendig kunne ta stilling til behov for antibiotikabehandling 

ved sinusitt, tonsillitt og otitis media.  

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

 

Veiledervurdering 

Delmål 2: Urinveisinfeksjoner. 

Selvstendig kunne diagnostisere urinveisinfeksjoner, samt kunne skille 

mellom øvre og nedre UVI og mellom ukomplisert og komplisert UVI 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, veiledning 

 

Veiledervurdering 

Delmål 3: Abdominale og gynekologiske infeksjoner. 

Under veiledning kunne utrede akutte magesmerter med henblikk på 

tarminfeksjon samt kunne diagnostisere gynekologiske infeksjoner og 

velge rett behandling 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

 

Veiledervurdering 

Delmål 4: Hudinfeksjoner og kjønnssykdommer.  

Selvstendig kunne diagnostisere hudinfeksjoner og ta prøve til 

bakteriologisk undersøkelse. Selvstendig kunne behandle mild sykdom 

uten antibiotika. Kjenne til diagnostikk (prøvetaking) med henblikk på de 

vanlige seksuelt overførbare infeksjoner. Kjenne til retningslinjer/lovverk 

for antibiotikabehandling og smitteoppsporing ved kjønnssykdommer 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

 

Veiledervurdering 



 
4.KRONISKE SOMATISKE SYKDOMMER 
 

 

Læringsmål 16: I samhandling med relevante instanser i primærhelsetjenesten og i sykehus kunne diagnostisere, starte behandling og/eller 

forebyggende tiltak/intervensjoner samt kunne følge opp pasienter med følgende kroniske sykdommer: 

 

a) Hjerte-karsykdommer 

b) Astma og KOLS.  

c) Diabetes og thyreoideasykdommer 

d) Osteoporose og degenerative leddlidelser 

e) Psoriasis og annen kronisk sykdom   

 

Delmål 1: Hjerte-karsykdommer.  

Under veiledning kunne diagnostisere høyt blodtrykk og atrieflimmer og 

kunne utrede med henblikk på koronar hjertesykdom, hjertesvikt, 

klaffesykdom og hyperlipidemi.  Under veiledning kunne starte 

behandling og følge opp pasienter med hjerte-karsykdom, kunne utrede 

med henblikk på etiologi og alvorlighetsgrad med EKG, blodprøver (inkl 

lipider) og kunne diskutere livsstilsfaktorer av betydning med pasienten.  

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, veiledning 

 

Veiledervurdering 

Delmål 2: Astma og KOLS.  

Under veiledning kunne diagnostisere astma og KOLS ved hjelp av 

sykehistorie, klinisk lungeundersøkelse og spirometri, kunne bedømme 

alvorlighetsgrad og kunne initiere røykeslutt. Under veiledning kunne 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, veileder 

 

Veiledervurdering 



optmalisere medisinsk behandling, kunne instruere pasienter i 

inhalasjonsbehandling og egenbehandling samt kunne bedømme når det 

bør henvises til røntgen av thorax. 

Delmål 3: Diabetes og thyreoideasykdommer. 

Under veiledning kunne diagnostisere diabetes med blodprøver og 

glukosebelastning. Kunne gi kostholdsråd og starte opp medisinsk 

behandling av diabetes type 2. Kunne følge opp og kontrollere alle 

former for diabetes, kunne se etter og bidra til å forebygge 

komplikasjoner.  

Kjenne til symptomer og tegn på hypo- og hypertyreose, kunne 

diagnostisere og starte opp behandling og henvise spesialist ved behov 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, veiledning 

 

Veiledervurdering 

Delmål 4: Osteoporose og degenerative leddlidelser.  

Under veiledning kunne mistenke, utrede og behandle osteoporose. 

Kjenne risikofaktorer og forebyggende tiltak. Kunne diagnostisere 

artrose i hofter og knær, kjenne til nytten av trening og fysikalsk 

behandling og indikasjoner for operativ behandling 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, veiledning 

 

Veiledervurdering 

Delmål 5: Annen sykdom. 

 

Under veiledning kunne gjenkjenne og behandle psoriasis og annen 

kronisk hudsykdom, kunne utrede med henblikk på inflammatoriske 

tarmlidelser, leversvikt og nyresvikt samt kunne følge opp pasienter med 

slike sykdommer. 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, veiledning 

 

Veiledervurdering 



Delmål 6: Multimorbiditet. 

 

Kjenne til forekomst av multimorbiditet hos pasienter med kroniske 

sykdommer og under veiledning kunne ta dette i betraktning ved 

oppfølging og behandling.   

 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, veiledning, 

gruppeaktivitet 

 

Veiledervurdering 

 

5. MUSKEL-SKJELETTLIDELSER 

 

 

Læringsmål 17: Kunne diagnostisere og starte behandling ved vanlige muskel-skjelettlidelser  

 

Delmål 1: Kunne mistenke vanlige brudd, sene/muskelrupturer, 

luksasjoner og forstuvninger.  Ved lettere skader selvstendig kunne 

vurdere nytten av røntgenundersøkelse og henvisning til 

sykehusspesialist 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

Veiledervurdering 

Delmål 2: Under veiledning kunne utføre ryggundersøkelse og 

nevrologisk status med henblikk på rotaffeksjon i lumbal- og halsryggrad. 

Under veiledning kunne vurdere behov for bildediagnostikk  

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, mester-svenn, 

veiledning 

Veiledervurdering 

Delmål 3: Under veiledning kunne undersøke og håndtere tendinitter og 

andre smertetilstander i nakke, skuldre, albuer, knær og ankler.  

Kunne starte antiinflammatorisk behandling og ha kjennskap til 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, mester-svenn, 

veiledning 

Veiledervurdering 



injeksjonsbehandling ved vanlige tendinitter og bursitter.  

Kjenne til nytte og begrensninger ved fysikalsk behandling.  

Kunne vurdere behov for sykmelding. 

Delmål 4: Under veiledning kunne håndtere langvarige myalgier, og skille 

disse fra revmatiske tilstander 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

Veiledervurdering 

 

6.  PSYKIATRI 

 

 

Læringsmål 18: Kunne følge opp pasienter med psykiske lidelser og igangsette terapeutiske tiltak der det er hensiktsmessig 

 

Delmål 1: Selvstendig kunne gi støttesamtaler til pasienter i krise. 
 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning, gruppeaktivitet 

Veiledervurdering 

Delmål 2:  

Under veiledning kunne diagnostisere angst og depresjon og kunne starte 

opp samtaleterapi i form av støttesamtaler.  

Kunne vurdere alvorlighetsgrad av depresjoner og selvmordsfare, også 

ved hjelp av relevante spørreskjema.  

Kunne starte medisinsk behandling der det er indisert 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning, gruppeaktivitet 

Veiledervurdering 



Delmål 3: Selvstendig kunne vurdere søvnproblemer, herunder 

alvorlighetsgrad og komorbiditet med depresjon. Kunne gi enkle råd, og 

forsvarlig medisinsk behandling 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning 

Veiledervurdering 

Delmål 4: Under veiledning kunne vurdere pasienter med tanke på 

psykose, eventuelt kunne starte og følge opp medikamentell behandling. 

Kunne samarbeide med pasient for å fremme frivillighet i behandlingen. 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, legevakt, 

veiledning, gruppeaktivitet, 

deltagelse i ansvarsgruppemøter 

Veiledervurdering 

Delmål 5: Kjenne til faren for avhengighet ved bruk av rusmidler, A- og B-

preparater. Under veiledning kunne skrive ut avhengighetsskapende 

medisiner med forsiktighet.  

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, veiledning, 

gruppeaktivitet, deltakelse i 

flerfaglige møter 

Veiledervurdering 

 

 

7. KREFTSYKDOMMER 

 

 

Læringsmål 19: Kunne igangsette tidlig diagnostikk av mistenkt kreftsykdom, herunder henvise til pakkeforløp for kreft, samt kunne delta i oppfølging, 

kontroll og medikamentell behandling av kreftsykdom i samarbeid med sykehus. Kjenne til og kunne følge opp palliativ behandling.   

 

Delmål 1: Kjenne til faresignaler for kreft kunne henvise til pakkeforløp 

for kreft. . Selvstendig kunne utføre screening med cervixcytologi. 

Under veiledning kunne undersøke hudtumorer med henblikk på 

malignitet. 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

 

Kontorpraksis, veiledning, 

mester-svenn 

 

Veiledervurdering 



Delmål 2: Møte pasienter som mistenker fortsatt kreftsykdom med 

relevante undersøkelser. Kjenne til og kunne følge opp palliativ 

behandling 

 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kontorpraksis, veiledning Veiledervurdering 

8. SYKDOM HOS BARN OG UNGE 

 

 

Læringsmål 20: Kunne vurdere utviklingsavvik hos barn. Kunne utrede og behandle akutte og kroniske sykdommer hos barn. 

 

Delmål 1: Kunne vurdere motorisk utvikling og lengde/vekstkurver fra 

spebarnsalder og under veiledning kunne følge opp avvik. Kunne gi råd 

om kosthold. Kunne diagnostisere hjertebilyd, lyskebrokk og manglende 

testisdecens.  

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Legekontor, helsestasjon, 

veiledning 

Veiledervurdering 

Delmål 2:Under veiledning kunne undersøke ved mistanke om 

vanskjøtsel, mishandling og seksuelt misbruk og kunne samarbeide med 

barneavdeling eller barnevern ved behov 

Kunnskaper, 

ferdigheter  

Legekontor, helsestasjon, 

veiledning 

Veiledervurdering 

Delmål 3: Kunne diagnostisere de vanlige barnesykdommene, 

luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner og ørebetennelse, og vise 

tilbakeholdenhet med bruk av antibiotika når virusinfeksjon er 

sannsynlig sykdomsårsak.  

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Legekontor, veileder Veiledervurdering 



 

 

9. OBSTETRIKK OG GYNEKOLOGI 

 

 

Læringsmål 21: Kunne kontrollere gravide og bidra til å forebygge kompliserte fødsler samt kunne gjennomføre gynekologisk undersøkelse 

 

Delmål 1: Under veiledning kunne gjennomføre svangerskapskontroll og 

gi helseråd til gravide. Kunne bestemme fosterets leie og hjerterytme, 

vekst av uterus, kontrollere med henblikk på preeklampsi, 

svangerskapsdiabetes og urinveisinfeksjon/asymptomatisk bakteriuri. 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Legekontor, veiledning, mester-

svenn 

Legekontor, 

skolehelsetjeneste, 

veiledning, 

gruppeaktivitet 

Delmål 2: Kunnskap om håndtering av uventet oppstart av fødsel utenfor 

sykehus 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Kurs i akuttmedisin Legevakt Ingen 

Delmål 3: Kunne inspisere ytre og indre genitalia med henblikk på 

infeksjoner i hud og slimhinner og blødningskilde ved uventet blødning. 

Kunne vurdere livmors størrelse og leie og unormale oppfyllinger i det 

lille bekken. Kune ta relevante prøver på infeksjon og i 

screeningsøyemed. 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Legekontor, veiledning, mester-

svenn 

Veiledervurdering 

Delmål 4: Kunne gjøre rutinemessige undersøkelser, gi råd og veiledning 

slik at kvinnen kan få en trygg gjennomføring av abortinngrep.  

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Legekontor, veiledning Veiledervurdering 



Delmål 5: I samråd med kvinnen finne egnet prevensjonsmiddel. Under 

veiledning kunne sette inn spiral/p-stav. 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Legekontor, veiledning, mester-

svenn 

Veiledervurdering 

 

10. ANDRE TILSTANDER 

 

Læringsmål 22: Under veiledning kunne vurdere og diagnostisere et 

akutt rødt øye, herunder bestemme synsstyrke, påvise fremmedlegeme 

og erosjoner. Kunne gi enkel behandling som fjerning av løstsittende 

fremmedlegeme og kunne behandle med relevante øyedråper. 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Legekontor, veiledning, mester-

svenn 

Veiledervurdering 

Læringsmål 23: Kunne foreta nevrologisk undersøkelse og under 

veiledning kunne vurdere behov for henvisning til utredning ved 

mistanke om nevrologiske sykdommer  

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Legekontor, veiledning, mester-

svenn 

Veiledervurdering 

Læringsmål 24: Kjenne til de vanlige hodepinetypene, årsaker til disse og 

under supervisjon kunne foreta relevante kliniske undersøkelser. Kunne 

gi livsstilsråd og ev råd om ikke-vanedannende medisiner. Kjenne til 

medikamentindusert hodepine 

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Legekontor, veiledning Veiledervurdering 

Læringsmål 25: Kunne diagnostisere akutt og kronisk 

mellomørebetennelse, herunder kunne vurdere om det foreligger 

nedsatt hørsel og skille mellom nevrogent og ledningsbasert hørselstap.  

Kunnskaper, 

ferdigheter 

Legekontor, veiledning, mester-

svenn 

Veiledervurdering 

 


