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Forord

- Velkommen til semester IIC i 4. studieår! Sammenliknet med 3. studieår får studentene i semester IIC
færre  fagområder  å  forholde  seg  til,  men  kortere  tid  å  lære  på.  De  fleste  læringsaktivitetene  i  dette
semesteret  foregår  i  kliniske  omgivelser  i  form  av  møter  med  pasienter  med  reelle  kliniske
problemstillinger. Slike pasientmøter må suppleres med selvstudier som forberedelse og fordypning. I tillegg
vil annen undervisning foregå i auditorium og grupperom.

Det  kan  være  utfordrende  å  få  oversikt  over  all  undervisning.  Av  den  grunn er  denne  håndboka  laget.
Håndboka skal være et godt hjelpemiddel for både studenter og undervisere. Forslag til  forbedringer er
derfor  kjærkomne,  og  mottas  med  takk!  Lykke  til  som  student  og  underviser  i  et  innovativt  og
forskningsbasert studieløp!

Mvh

Børge Lillebo, MD, PhD Anna Tanem Stølan

Koordinator og prosjektleder NTNU Link
Tlf 91775142
Intern (7409) 8560
E-post borge.lillebo@ntnu.no

Studiekonsulent NTNU Link
Tlf 93603993
Intern (7409) 7935
E-post anna.tanem.stolan@helse-nordtrondelag.no

Kjære studenter og undervisere!

Velkommen til semester IIC i studieløpet NTNU Link. Dere studenter har allerede ett års erfaring med NTNU
Link fra tredje studieår (IIAB). Jeg har stor tro på at dette blir spennende og lærerikt for alle – lykke til!

Med hilsen

Ivar Skjåk Nordrum

Studieprogramleder
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I am assured, that he will be the best practitioner who begins his life 
work as a student among patients, learning for himself under guidance 
how to observe, how to think, learning what disease is and how it is to 
be treated.

William Osler

mailto:asbjornhoye.wormdal@helse-nordtrondelag.no
mailto:borge.lillebo@ntnu.no


Hva er «NTNU Link»?

Etter å ha gjennomført to år av profesjonsstudiet i medisin ved NTNU i Trondheim kan inntil 16 studenter 
velge et desentralisert studieløp. For disse studentene vil storparten av undervisningen foregå utenfor 
universitetssykehuset og med mer vekt på kontinuitet og kommunehelsetjeneste. Læringsmål og eksamen 
er felles for begge studieløpene. Undervisningsmateriell deles også på tvers av studieløpene. Enkelte 
forelesninger tas opp på video og gjøres tilgjengelig online, og noen seminarer og øvinger vil fortsatt tilbys 
for alle studenter samlet i Trondheim. Mesteparten av undervisningen i det desentraliserte studieløpet vil 
foregå på sykehuset og i kommunehelsetjenesten i Levanger.

Langsgående integrert klinisk tjeneste (Link)

«Link» står for «langsgående integrert klinisk tjeneste» og representerer en innovativ og kunnskapbasert 
undervisningsstruktur. I stedet for at studentene møter pasienter og undervisere i fagspesifikke blokker, 
møter de pasienter, undervisere og fagene langsgående integrert gjennom hele semesteret. Den 
tradisjonelle introduksjonen til nytt stoff overlates i stor grad til selvstudium. Teori og praksis læres om 
hverandre. Undervisernes kompetanse benyttes først og fremst til å vurdere studentene og gi tilbakemelding
for læring. Strukturen i Link muliggjør langvarige relasjoner mellom studenter og pasienter – et viktig bidrag
til studentenes profesjonelle dannelse. En student kan for eksempel følge en gravid gjennom svangerskapet 
eller se en pasient med kronisk sykdom i både gode og dårlige perioder – både i sykehus og i 
kommunehelsetjenesten. Strukturen muliggjør også langvarige relasjoner mellom underviser og student. På
den måten kan studentens utvikling følges, støttes og utfordres. Strukturen legger opp til at flere 
fagområder læres i parallell over en lengre tidsperiode framfor perioder med intensivt fokus på hvert enkelt 
fagområde for seg. Dette kan være utfordrende for studentene, men det er vist å gi bedre læring.

Mer informasjon om grunnlaget for og strukturen i NTNU Link er beskrevet andre steder:

“Continuity” as an Organizing Principle for Clinical Education Reform (Hirsh et al., 2007, N Engl J Med)

Fremtidens legeutdanning (Lillebo, 2017, Fagblogg om medisin og helse, NTNU/MH)

The Harvard Medical School - Cambridge Integrated Clerkship (Presentation by Dr David Hirsh)

Læringsaktiviteter

Undervisningen i NTNU Link – eller læringsaktivitetene som vi bør kalle dem – består hovedsakelig av klinisk
tjeneste, studentaktiv plenumsundervisning og problembasert læring. Det forutsettes at studentene på egen
hånd forbereder seg ved hjelp av anbefalte kilder og læremidler, samt fordyper seg ved søk i oppslagsverk
og databaser. Ved hjelp av NTNUs «Blackboard» vil det også kunne legges opp til testing, innleveringer og
evaluering.

http://ntnu.blackboard.com (krever brukernavn og passord fra NTNU)

Blackboard – verktøy og funksjonalitet (avanserte Blackboard-funksjoner)
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Illustrasjon 1: Oversikt over profesjonsstudiet i medisin ved NTNU Iinkludert NTNU Link)

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Blackboard+-+Verkt%C3%B8y+og+funksjonalitet
http://ntnu.blackboard.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cKGeWSws1So
https://blog.medisin.ntnu.no/fremtidens-legeutdanning/
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsb061660


Klinisk tjeneste

Den  kliniske  tjenesten  er  organisert  i  fire  temauker  som
gjennomføres parallelt i 16 uker på høsten. Studentene er delt inn i
fire klinikkgrupper med inntil fire studenter i hver gruppe. Gruppene
fordeles slik at én gruppe gjennomfører hver temauke til enhver tid.
Gruppene  skifter  temauke  hver  uke  slik  at  alle  grupper  har
gjennomført alle temauker i løpet av fire uker.

I  møte med pasienter  opptrer  studentene enkeltvis  eller to  og to
sammen. Vi ønsker å unngå at flere enn to studenter deler på samme pasient. Studentene kan ha flere
kliniske aktiviteter i fagområdet på samme dag, men det må tas hensyn til studentenes øvrige planlagte
aktiviteter,  og til  at  studentene har nok tid til  forberedelse og fordypning («White space»).  For spesifikk
informasjon om hver enkelt temauke henvises til detaljene for det enkelte fagområdet senere i håndboka.

Temauke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Temauke A
«Psykiatri»

Plenum

Vakt

Psykiatri

Vakt

Psykiatri

PBL

Psykiatri ECT
Plenum
Plenum

Temauke B
«Revmatologi og

BUP»

Plenum BUP

Revmatologi

BUP

PBL

BUP
Plenum
Plenum

Temauke C
«Hud og

allmennmedisin»

Plenum Hud Allmennmedisin

PBL
Plenum
Plenum

Temauke D
«Ortopedi»

Plenum Ortopedi
Bildediagnostikk
Beinmassemåling

Ortopedi

PBL

Labkurs
Bildediagnostikk
Beinmassemåling

Plenum
Plenum

Temauke A: Psykiatri

Temauken i psykiatri skal gjennomføres fire ganger i løpet av semesteret. Tid, sted og innhold for temauken
vil variere hver gang studentene gjennomfører den (se detaljer i eget kapittel i håndboka), men omfatter
blant  annet  akuttpsykiatri,  Seksjon  psykoser,  Regionalt  kompetansesenter  i  spiseforstyrrelser  (RKSF),
Avdeling for rus- og avhengighetsmedisin (ARA) samt poliklinisk virksomhet. I tillegg til den obligatoriske
kliniske tjenesten i psykiatri, vil det være mulig for studentene å delta på vakt eller annen klinisk aktivitet
etter avtale med det helsepersonell det måtte innbefatte.

Temauke B: Revmatologi + BUP

Temauke  B  omfatter  pasientkontakt  på  revmatologisk  poliklinikk  og  deltakelse  i  barne-  og
ungdomspsykiatrien. Revmatologisk poliklinikk foregår tirsdager etter lunsj, mens klinisk tjeneste i BUP kan
bli gjennomført på litt varierende tidspunkt for de ulike studentene.

Temauke C: Hud/venerologi + allmennmedisin

Klinisk tjeneste i hud/venerologi vil foregå på Hudpoliklinikken i Namsos. I samme uke møter studentene
allmennmedisinske  pasienter  med  ulike  problemer  relatert  til  fagområdene  i  semester  2C  på  Røstad
legesenter.

Temauke D: Ortopedi + Bildediagnostikk + Beinmassemåling

Temauken i ortopedi skal gjennomføres fire ganger i løpet av semesteret. Elektive pasienter på ortopedisk
poliklinikk vil utgjøre den viktigste læringsarenaen, men også sengepost kan bli benyttet. Akutt ortopedisk
poliklinikk,  akuttmottak  og  operasjonstuer  vil  inngå  som  læringsarenaer  under  praksisperioden  på  5.
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studieår. I tillegg inngår en hospitering på røntgenlab og på beinmassemåling.

Høstferie

Studentene har ikke høstferie,  og skal  derfor ha klinisk tjeneste  i  denne uken også.  Innholdet  i  klinisk
tjeneste i høstferien kan måtte tilpasses av hensyn til redusert virksomhet i slike perioder.

White space

Det viktig at kliniske læringsaktiviteter ikke trekker ut i tid. Dette gjelder selv om både student, pasient og
underviser har stor glede av det.  Studentene må få tid til  å fordype seg i  relevant teori  etter en klinisk
læringsaktivitet, og de må få tid til å forberede seg i forkant av neste. Erfaringer fra oppstarten av NTNU Link
viser at det å begrense tidsbruken er særlig utfordrende i  starten av studieåret da det meste er nytt og
spennende for studentene. Både student, pasient og helsepersonell kan lett bli fristet til å ville for mye på en
gang. Et godt råd her er å fokusere på klinisk undersøkelsesteknikk i starten av semesteret. Først senere i
semesteret bør man legge mer vekt på pasientens diagnose, behandling, prognose, utredning og oppfølging.
Det  er  viktig  å  understreke  at  klinisk  undervisning  også  skal  motivere  til  læring  av  grunnleggende  og
parakliniske fag som farmakologi, patologi, mikrobiologi, biokjemi, epidemiologi, molekylærmedisin m.m.

«White space» kaller vi tiden studentene har til  rådighet mellom ulike kliniske læringsaktiviteter. Denne
tiden er ikke bortkastet. Tvert i mot. Den er svært verdifull for studentenes læring. En tabbe de gjorde ved
Harvard da de etablerte et studieløp med langsgående integrert klinisk tjeneste, var at studentene fikk for
lite «white space» (jf. personlig meddelelse fra David Hirsh1). Hvor mye tid som skal brukes i klinisk tjeneste
og hvor mye som skal brukes til selvstudier vil variere mellom de ulike temaukene. En tommelfingerregel er
at minst halvparten av dagen bør brukes til selvstudier. I noen uker vil det være mer formålstjenlig å se på
tidsbruken i løpet av uka framfor hver enkelt dag. Tidsbruken vil også kunne endre seg gjennom studieåret.
Mer om tidsbruk i kliniske læringsaktiviteter finnes på s. 10.

Mine pasienter

I løpet av året ønsker vi at studentene blir kjent med pasienter som de kan følge over en lengre tidsperiode
(ta del i  sykdomsutvikling og utredning over tid).  Dette bør derfor både studenter og undervisere spørre
relevante pasienter om. Det kan for eksempel være aktuelt at studentene avtaler med pasienten at de gjør
journaloppslag eller kontakter pasienten på et senere tidspunkt.

Nyttig artikkel om lovverket: Når kan helsepersonell lese i pasientjournalen?

1 David A. Hirsh, MD; Director of the Academy; Director of the HMS Academy Fellowship in Medical Education; Harvard Medical School
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https://tidsskriftet.no/2018/03/debatt/nar-kan-helsepersonell-lese-i-pasientjournalen


Studentene

Nr Navn Epost Interntelefon Mobil

Student 1 Marie H. Larssen marielar@stud.ntnu.no 3169 97740662

Student 2 Signe Kulseth signeku@stud.ntnu.no 3168 45444072

Student 3 Halvard O. Vestad halvarov@stud.ntnu.no 3173 91878511

Student 4 Eirin Arntzen eirinar@stud.ntnu.no 7928 90287488

Student 5 Elise Wallinder elisew@stud.ntnu.no 3174 95283966

Student 6 Mariell Ryssdal marielry@stud.ntnu.no 3155 46784560

Student 7 Stine Bostrøm stinebos@stud.ntnu.no 7932 99380451

Student 8 Karin T. Berre karintb@stud.ntnu.no 7931 45491570

Student 9 Inghild J. Skjervold inghilds@stud.ntnu.no 3171 95279192

Student 10 Thea E. Øvreness teovrene@stud.ntnu.no 3175 97428442

Student 11 Lise Gaupset lisegau@stud.ntnu.no 7933 97175013

Student 12 Sabina Sagredo-Thackwell sabinacs@stud.ntnu.no 3158 47685526

Student 13

Student 14

Student 15

Student 16
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Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Marie
Elise
Inghild

Signe
Mariell
Thea

Halvard
Stine
Lise

Eirin
Karin
Sabina

NB! For problembasert læring (PBL) slås gruppe 1 og 3 sammen og utgjør «PBL-gruppe 1», mens gruppe 2
og 4 slås sammen og utgjør «PBL-gruppe 2». Hvis færre enn 12 studenter i hele kullet vil det være mer
hensiktsmessig med kun én PBL-gruppe.
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Rotasjon
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Hvordan legge til rette for læring i en klinisk kontekst?

Når vi legger til rette for at studentene skal lære som en del av autentisk klinisk arbeid, er det blant annet
for at studentene skal:

• få motivasjon og kontekst for å lære (relatere teori og praksis),

• erfare mange kliniske situasjoner og problemer (på veien mot medisinsk ekspertise), og

• utvikle sine metakognitive evner («bli sin egen lærer»).

Utdanningsforskning sier oss noe om hva som er mest effektivt å gjøre for å legge til rette for god læring:
Studentene  bør  involveres og  aktiviseres i  det  kliniske  arbeidet.  Studentenes  tanker  bør  avdekkes,  og
studentene bør få tilbakemelding som gir grunnlag til å utvikle seg videre. Vi har laget en enkel tre-trinns
modell  som  kan  bidra  til  å  ivareta  dette  i  en  klinisk  kontekst.  Denne  modellen  er  ikke  ment  som  en
«oppskrift» for hvordan all klinisk undervisning må foregå. Modellen bør anses som et hjelpemiddel som
man  kan  benytte  for  å  strukturere  den  kliniske  aktiviteten  slik  at  studentens  læring  også  får  fokus.
Tidsbruken som er angitt for de tre trinnene er tentativ. Den vil trolig variere mellom fagområder og mellom
ulike  kliniske  problemstillinger  innad  i  hvert  fagområde.  I  starten  av  studieåret  vil  behovet  for  direkte
supervisjon være større, men da trenger man til gjengjeld ikke bruke tid på rapportering. Utfra studentens
behov, aktuell problemstilling og tid til rådighet må man prioritere fra gang til gang hva som er viktigst å
fokusere på. God veiledning kan skje på få minutter (se neste side «The one-minute preceptor»).

Tre trinn for god læring i klinisk tjeneste

TRINN 1: Pasientmøtet (15-60 minutt)

• Studenten og pasienten møtes. Når studenten er fersk, bør pasientmøtet skje med superviserende lege 
tilstede. Etter hvert kan pasientmøtet foregå med supervisør i et annet rom. Studenten tar opp anamnese og 
gjennomfører klinisk undersøkelse. Undersøkelser av intimsoner eller undersøkelser forbundet med særskilt 
risiko skal ikke gjennomføres uten tilstedeværende supervisør. Dokumentasjonsarbeid i form av utarbeidelse 
av utkast som supervisør gjennomleser, kan inngå som en del av dette trinnet.

TRINN 2: Kollegial rapport og demonstrasjon (Normal konsultasjonstid + 0-20 min)

• Studenten avgir rapport fra møtet med pasienten. Pasienten kan korrigere og supplere ved behov.
• Studenten demonstrerer relevante ferdigheter (f.eks. deler av den kliniske undersøkelsen).
• Det er viktig å få fram studentens resonnement. Eksempler på spørsmål man kan stille studenten er:

◦ «Hva tenker du om dette? Hvorfor?»
◦ «Hvordan bør vi gå fram videre? Hvilke undersøkelser vil du prioritere? Hvorfor?»
◦ «Hvis du var pasientens lege, hva ville du gjort? Hvilken behandling ville du foreslått? Hvorfor?»

• Legen gir kortfattet umiddelbar tilbakemelding (bekrefte/korrigere vurderinger/ferdigheter).
• Konsultasjonen fullføres av legen (studenten får indirekte veiledning ved å være tilstede).
• Pasienten gir tilbakemelding til studenten.
• Der det er hensiktsmessig avklares hvorvidt studenten kan følge pasienten ved fremtidig sykdom/oppfølging:

◦ «Er det i orden om studenten følger deg videre ved planlagte kontroller eller med en telefonsamtale?»

TRINN 3: Veiledningssamtalen (5 minutt)

• Etter at pasienten har gått bør det settes av tid til en veiledningssamtale. Ideelt bør den starte med å spørre 
hvordan studenten vurderer sin egen prestasjon:
◦ «Hva synes du selv? Hvorfor?».

• Legen deler så sin vurdering med studenten:
◦ «Hva synes jeg? Hvorfor?».

• Sammen oppsummerer studenten og legen hvordan studenten ligger an nå og hva som bør prioriteres fram til 
neste møte. Slik veiledning gjør studenten bedre i stand til å svare på disse spørsmålene om egen læring:
◦ «Where am I going?» (Hva slags kompetanse er det jeg skal oppnå?)
◦ «How am I going?» (I hvilken grad har jeg oppnådd denne kompetansen?)
◦ «Where to next?» (Hva bør jeg prioritere å jobbe mer med nå?)
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The one-minute preceptor

«The one-minute preceptor» er en internasjonalt anerkjent veiledningsteknikk som strukturerer samtalen
mellom student og veileder. Den består av fem mikroferdigheter som en veileder kan anvende. I forkant av en
slik samtale skal studenten ha gjennomført et pasientmøte. Metoden passer inn under trinn 2 i  vår tre-
trinnsmodell.  «The  one-minute  preceptor»  er  kort,  lett  å  lære  og  kan  forbedre  kvaliteten  på  klinisk
veiledning2. Denne metoden kan også anvendes i daglig supervisjon av leger i spesialisering.

The one-minute preceptor

1. Engasjer studenten: Når studenten presenterer pasienten til deg og lurer på hva som bør gjøres videre bør du 
svare tilbake: «Hva tror du feiler pasienten?» eller «Hva vil du gjøre?». Målet ditt er å få studenten til å trene 
på å tenke som en lege med utgangspunkt i den informasjonen studenten akkurat har innhentet. Av og til kan 
det hende at du må stille noen klargjørende spørsmål før du ber om studentens vurdering.

2. Avdekk tankegangen: Når studenten har delt sin vurdering, bør du utforske hvorfor studenten vurderer 
situasjonen slik. På den måten kan du få innsikt i den kliniske beslutningsprosessen og avdekke hvordan 
studenten bruker underliggende fagkunnskap. Nyttige spørsmål kan være «Hvilke overveielser gjorde du for å 
komme frem til den diagnosen?» og «Var det andre muligheter du vurderte som du forkastet?».

3. Lær bort generelle regler: Når du vet hva studenten kan, har du bedre utgangspunkt for å lære studenten noe 
nytt. Fokuser på det som har overføringsverdi utover denne spesifikke pasienten. En vanlig tabbe man kan 
gjøre er å forsøke å lære bort alt for mye på en gang. Studenten vil sjelden greie å få med seg mer enn noen få 
slike generelle regler.

4. Forsterk det som er bra: Spør hva studenten mener var bra og hva som kunne vært gjort bedre, og gi 
tilbakemelding på det som var riktig. 

5. Korriger feil: Man lærer godt av sine feil. Få frem kunnskapshull eller det studenten har misforstått. Det er 
viktig å forklare hvorfor det i så fall var feil.

Det finnes flere videoer som demonstrerer «The one-minute preceptor»:

• Take 5: One Minute Preceptor   (Mayo Clinic)

• The One Minute Preceptor   (Rural Health Professions Action Plan)

Foto: Rural Health Professions Action Plan

Instruksjon vs. Tilbakemelding

Erfaringer fra oppstarten av NTNU Link tilsier at det i starten av semesteret er behov for mer instruksjon av
studentene enn det disse modellene legger opp til. Dvs. de første 4-8 ukene på høsten bør studentene i noe
større grad instrueres og styres av veileder – ikke bare bli vurdert. Dette betyr ikke at studentene skal sitte
passivt å se på veilederen, men at student og veileder i mye større grad veksler på hvem som er aktiv. En
mulighet er å drøfte henvisningen sammen og gi studenten konkrete råd før pasienten tas inn. En annen er å
gi  studenten  begrenset  med tid  (f.  eks.  5-10 min)  til  anamnese  før  veileder  supplerer  med  nødvendige
spørsmål, og at veileder demonstrerer undersøkelsen før studenten får prøve det samme («Slik banker jeg
patellarrefleksen. Nå kan du prøve...»). Hva som er mest hensiktsmessig kan variere mellom fagområder og
problemstillinger, så her må hvert fagområde høste egne erfaringer og tilpasse den kliniske tjenesten og
veiledningen deretter.

2 Neher & Stevens, 2003, The One-minute Preceptor: Shaping the Teaching Conversation
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The Power of Feedback

Tilbakemelding er et virkemiddel med svært stor virkning på studentenes læring. I vår tre-trinnsmodell kan
dette virkemiddelet benyttes i både trinn 2 og trinn 3. Tilbakemelding kan gis på mange måter og på ulike
nivåer3.  Figuren nedenfor er en modell  som viser  hvorfor og hvordan veiledning kan brukes for læring.
Generelt bør man veilede både «task», «process» og «self-regulation», men unngå «self». I tabellen under
framgår noen kliniske eksempler som er laget med utgangspunkt i modellen.

Eksempler:

Task
«Jeg er ikke enig i at pasienten har den diagnosen.»
«Riktig, denne leveren er helt klart forstørret.»
«Jeg synes at den operasjonen du utførte endte med et godt sluttresultat.»

Process
«Diagnosen er riktig, men hvordan kom du fram til den?»
«Jeg så at du brukte mye tid da du skulle suturere fascien, og la merke til at du holdt 
nåleholderen på en måte jeg ikke gjør. Her ville det vært bedre om du gjorde slik...»

Self-regulation
«Hva tenker du selv om din prestasjon i dag? Hvorfor tenker du det?»
«På hvilken måte kan du forbedre deg ytterligere på dette området?»

Self
«Så flink du er!»
«Du har ikke anlegg for å bli kirurg.»
«Du er den fødte psykiater!»

3 The Power of Feedback, Hattie & Timperley, 2007
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Kollegial rapport: «ISBAR»

Det å kunne rapportere en pasient er en viktig ferdighet.  I  tillegg til  at innholdet i  rapporten skal være
korrekt,  bør  kommunikasjonen  også  være  effektiv.  I  2007  anbefalte  WHO  en  standardisert  struktur  for
rapportering: SBAR4 eller ISBAR (se tabell nedenfor). Strukturen er enkel og gir avsender og mottaker en
forutsigbar  sekvens på  rapportens  innhold.  ISBAR sikrer  også  at  avsenderens vurdering  av  situasjonen
avdekkes.  I  klinisk  praksis  kan  dette  gi  nyttig  tilleggsinformasjon  til  den  objektive  rapporteringen  av
sykehistorie og funn.

I Identification Hvem du er, hvor du ringer fra og 
hvem pasienten er.

«Jeg er stud.med. Hansen og ringer fra akuttmottaket.
Det gjelder pasient Ola Nordmann, født 170550.»

S Situation Kortfattet beskrivelse av problemet «Pasienten falt i formiddag og slo hodet mot et 
betonggulv.»

B Background Relevant informasjon « Han har amnesi for hendelsen, men i følge pårørende 
var han bevisstløs i 30 sekunder etter fallet. Han har et 
synlig og følbart hematom i panna, men forøvrig normale
funn ved nevrologisk undersøkelse. Fra tidligere har 
kjent atrieflimmer og bruker warfarin.»

A Assessment Din vurdering «Til tross for at han nå framstår i fin form, synes jeg vi 
bør utelukke alvorlige skader og da spesielt intrakraniell
blødning med tanke på at han bruker warfarin»

R Recommendation Din anbefaling om videre tiltak «Jeg foreslår at vi rekvirerer CT caput.»

«ISBAR» som del av klinisk veiledning

Når  man  veileder  en  legestudent  i  en  reell  klinisk  situasjon,  er  innsikt  i  studentens  resonnement  og
vurderinger  essensielt  for  å  kunne  utvikle  studentens  kompetanse.  Ved  bruk  av  ISBAR  skal  studenten
uoppfordret presentere sin egen vurdering og anbefaling. I tillegg er det å avdekke studentens resonnement
et  eget  sjekkpunkt  i  veilederens tre-trinns  veiledningsmodell  og i  veiledningsteknikken ’The one-minute
preceptor’ (se ’Tre trinn for god læring i klinisk tjeneste’). 

«I»  og  «S»  er  relativt  enkle  å  lære  og  raske  å  rapportere.  «B»,  «A»  og  «R»  kan  derimot  kreve  mye
kompetanse. Det å vite hva som er relevant informasjon, hvordan den relevante informasjonen skal fortolkes,
og hva som er riktig håndtering videre er noe som kan og må forbedres gjennom hele yrkeslivet. Vi kan ikke
forvente at studenten får til dette med en ny klinisk problemstilling, men ved å kreve at studenten likevel
rapporterer slik øker man vurderingsgrunnlaget for veiledningen. Dette gjør det enklere å gi tilbakemelding
og råd om hva studenten bør arbeide videre med. Etter ISBAR-rapportering kan og bør man derfor gi direkte
tilbakemelding på hva studenten har fått med seg av relevant informasjon og hva som manglet eller var
irrelevant i  denne sammenhengen.  Tilbakemeldingen bør også bekrefte eller avkrefte om studenten har
forstått situasjonen riktig og om studentens forslag til håndtering av situasjonen er god. Små feilaktigheter
og mindre misforståelser kan man med fordel avklare og utbedre der og da. Indirekte kan studenten også få
tilbakemelding ved at veilederen stiller supplerende spørsmål om pasienten («Var det blod i øregangene?»)
og når veilederen fullfører konsultasjonen selv («Var du kvalm eller kastet du opp etter fallet?» «Har du
vondt  i  nakken?»).  Når  man  avdekker  større  kunnskapshull  hos  studenten,  bør  veileder  alltid  henvise
studenten til selvstudier av anbefalte lærebøker eller annen relevant litteratur.

4 Merten, H., van Galen, L. S., & Wagner, C. (2017). Safe handover. BMJ: British Medical Journal (Online), 359.

Oppdatert 2021-08-06 - 13 - NTNU Link



Veiledningskurs

Fakultetet  tilbyr  kurs  i  klinisk  veiledning.  Framfor  formidling  av  veiledningsteori  i  en kurssal,  kan også
ferdigheten «klinisk veiledning» læres i en autentisk kontekst med tilbakemelding og veiledning. Med andre
ord  vil  fakultetet  tilby  «veiledning  og  tilbakemelding  på  veiledning».  Det  betyr  at  personer  med
veiledningskompetanse observerer og gir tilbakemelding til veilederen etter en autentisk læringssituasjon
med student. For å få til  dette må altså en ressursperson inviteres med inn på den kliniske arenaen til
veilederen mens studenten (og pasienten) er der. Dette er en unik måte å utvikle seg på som veileder. Alle
leger  som veileder studentene i  møte med pasienter  kan selv  ta  kontakt med utdanningsledelsen for å
gjennomføre dette. En forutsetning er at pasienten samtykker eller at selve veiledningsobservasjonen gjøres
uten pasient.
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Læringsmål og Eksamen

Studentene har samme læringsmål og samme eksamen uavhengig hvilket studieløp de går (NTNU Link eller
Trondheim).  Læringsmålene  trykkes  i  studiehåndboka,  men  det  er  også  laget  en  egen  database  over
læringsmålene.

• Studiehåndbok for profesjonsstudiet i medisin  

• Læringsmål (database)  

Som skriftlig eksamensform praktiserer fakultetet både flervalgsoppgaver (FVO) og kortsvarsoppgaver. Som
muntlig eksamensform praktiserer fakultetet objektiv strukturert klinisk eksamen  (OSKE) og langkasus.

År Semester Tema Skriftlig Muntlig Tidspunkt

1 1A Basalfag og grunnbegreper... FVO + Kortsvar OSKE
Vår (felles eksamen)

1 1B Kretsløp, fordøyelse, bevegelse.. FVO + Kortsvar OSKE

2 1C Gener, embryo, nevro... FVO + Kortsvar Lege-pasient-kurs-
eksamen

Tidlig vår
2 1D Mikrobiologi, farmakologi... FVO + Kortsvar

3 2A Nevro, ØNH, øye, geriatri...
FVO +  Kortsvar OSKE Vår (felles eksamen)

3 2B Thorax, gastro, blod...

4 2C Psykiatri, ortopedi, hud, revma... FVO + Kortsvar OSKE Høst/Vår

4 2D Gyn, ped, nyre, endo, uro... FVO OSKE Høst/Vår

5 3A Hovedoppgave Ingen eksamen Ingen eksamen Høst/Vår

5 3B Utplassering sykehus... Ingen eksamen Ingen eksamen Høst/Vår

6 3C Samfunnsmedisin... FVO + Kortsvar Ingen eksamen Høst

6 3D Oppsummering og oversikt FVO + Kortsvar Langkasus x 2 Vår

Eksamensformer ved profesjonsstudiet i medisin ved NTNU (de tema som er nevnt er kun et lite utvalg tema fra det enkelte semester).

Mer om eksamensformene

Det  er  utarbeidet  egne  informasjonshefter  om  eksamensformene.  Det  er  også  laget  enkelte
demonstrasjonsvideoer. Undervisere i NTNU Link kan bli bedt om å utforme eksamensoppgaver eller bistå
som sensorer eller eksaminatorer.

• Tidligere  eksamensoppgaver  .  Her  finnes  hele  eksamenssett  (blanding  av  oppgaver  fra  alle
fagområder). Det er også mulig å eksportere flervalgsoppgaver fra hvert enkelt fagområde (f.eks.
farmakologi  eller  urologi).  Tidligere  eksamensoppgaver  er  godt  egnet  som  utgangspunkt  for
studentaktiviserende  plenumsundervisning.  Ta  kontakt  med  utdanningsledelsen  ved  ønske  om
eksport av tidligere eksamensoppgaver i et enkelt fagområde.

• Informasjonshefter om eksamen  

• Demonstrasjonsvideoer av objektiv strukturert klinisk eksamen   

• Stasjonskart for muntlig eksamen  :

◦ Finn på siden "OSKE stasjonskart MD4042/MD4043" (= semester IIC og IID)

• Eksamensrammeverk for hvert fagområde  
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Undervisningslokaler

I 2. etasje av Kombinasjonsbygget er det studentarealer med lesesal, grupperom for PBL og kollokvier, samt
tilgang til  sykehus-PC. Adgangskort  til  Kombinasjonsbygget  finnes i  Informasjonen i  hovedinngangen på
Sykehuset Levanger.

Plenumsundervisning

For plenumsundervisning mandager og fredager er det store møterommet i Arken flittig i bruk, men også
andre møterom med tilstrekkelig størrelse benyttes (Medisinsk ekspedisjon, Store møterom Psykiatri).

Simulator og F-lab

Avansert  simulering  vil  foregå  på  Campus  Røstad  i  Ferdighetslaboratoriet  til  Nord  universitet
(Hovedbygningen). Andre typer ferdighetstrening vil kunne arrangeres på avdelinger eller poliklinikker der
det er mest hensiktsmessig. Ledige legekontorer på Innherred interkommunale legevakt kan benyttes til
ferdighetsundervisning  på  dagtid  hvis  det  skulle  være  behov  for  autentisk  utrustede  legekontor  til
ferdighetstreningen.

Klinisk tjeneste

Klinisk tjeneste vil gjennomføres på flere steder. Poliklinikk er prioritert, men i enkelte fag er det av faglige
og/eller praktiske hensyn aktuelt å benytte sengepostpasienter, operasjonsstue m.m.

Sykehuset  Levanger:  Ortopedi  |  Psykiatri  |  Revmatologi  |  Barne-  og  ungdomspsykiatri  |  Radiologi  |
Medisinsk biokjemi

Levanger kommune/  Innherred interkommunale legevakt  :   Allmennmedisin | Legevakt

Hudpoliklinikken (Namsos)  :   Hudsykdommer og veneriske sykdommer.
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Plenumsundervisning

Undervisning  i  auditorier  i  høyere  utdanning  har  lenge  vært  ensbetydende  med  forelesning  hvor
underviseren er aktiv formidler og studentene er tilhørere. Selv om dette har vært og tildels fortsatt er en
effektiv formidlingsmetode, så er det få holdepunkt for at dette er en effektiv læringsmetode. Tvert i mot
finnes det dokumentasjon for at studentene har mer utbytte av andre læringsaktiviteter. Kort fortalt handler
det om å gjøre studentene til aktive deltakere i undervisningssituasjonen. Med aktiv deltaker menes her at
studentene anvender sine kunnskaper. Selve innføringen i stoffet som foreleser tradisjonelt har formidlet i
auditoriet flyttes heller ut av auditoriet, og tiden i auditoriet prioriteres til oppgaveløsning og diskusjoner i
grupper og i plenum med utdyping fra underviseren. Underviserens kompetanse benyttes dermed heller til å
vurdere studentenes forståelse, gi tilbakemelding inkludert utfordring eller støtte hvis noe blir for lett eller
for vanskelig for studentene.

Det  finnes  mange  måter  å  gjennomføre  studentaktiviserende
undervisning på, og det er ikke holdepunkter for at én metode er bedre
enn  en  annen.  Man  kan  velge  å  designe  sine  egne  «interaktive
seminar», eller man kan benytte aktiviserende undervisningsmetoder
som er utviklet av andre og hvor det finnes metodebeskrivelser. Viktig
er  det  i  alle  fall  at  metoden  bidrar  til  at  alle studentene  i  salen
aktiviseres – ikke bare et fåtall av studentene.

Ved  Fakultet  for  medisin  og  helsevitenskap  har  vi  erfaring  med  en
metode  som  kalles  «Teambasert  læring».  Den  er  blitt  benyttet  av
mange undervisere og for mange ulike fagområder. Teambasert læring
kan  kreve  litt  undervisningsutstyr,  men  dette  skaffer fakultetet.  En
annen metode er «Peer Instruction». Den har vi mindre erfaring med,
men er samtidig mindre utstyrskrevende enn teambasert læring. Mer
informasjon om disse to metodene finnes i egne artikler og videoer (se
nedenfor),  og  kursing/seminar  i  disse  metodene  vil  bli  tilbudt  ved
behov. Ta kontakt med utdanningsledelsen for mer informasjon!

Mer om teambasert læring

• Video: Teambasert læring - Det medisinske fakultet - NTNU

• Artikkel: Teambasert læring – en studentaktiviserende og lærerstyrt undervisningsform

• Artikkel: Team-based learning: A practical guide: AMEE Guide No. 65

Mer om Peer Instruction

• Video: Peer Instruction for Active Learning - Eric Mazur

• Webartikkel: Peer Instruction
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Not all diseases can be studied by students practically. Some, as 
typhus fever, cholera and yellow fever, are rarely seen now-a-
days in this country. (...) As a rule, students need a supervision of 
their reading, and for this purpose a recitation class is held for the 
fourth year, in which every week a specific subject is considered 
and the students examined by Dr. McCrae.

William Osler

https://www.nmbu.no/en/employees/learning-center/toolbox/tools/node/24087
https://www.youtube.com/watch?v=Z9orbxoRofI&t=1s
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/0142159X.2012.651179
https://www.idunn.no/uniped/2017/03/teambasert_laering_en_studentaktiviserende_og_laererstyrt_u
https://vimeo.com/68845566


Problembasert læring

Med problembasert læring (PBL) menes her en særskilt form for gruppearbeid. Hver gruppe består av ca. 8
studenter. Gruppen møtes for gjennomgå én PBL-oppgave hver uke. Gruppas arbeid støttes og utfordres av
en gruppeveileder. I PBL kaller vi en slik veileder for fasilitator. PBL-fasilitatoren følger gruppa gjennom hele
semesteret på tvers av alle fagområder som studentene får undervisning i. Å være en god PBL-fasilitator er
utfordrende. I NTNU Link vil PBL-fasilitering være aktuelt for kun et fåtall undervisere (siden det kun er to
PBL-grupper  per  kull).  Fasilitatorene  vil  få  spesifikk  opplæring.  Derfor  er  detaljer  om  PBL  og  PBL-
fasilitering mindre relevant for flertallet av underviserne. Her gis kun en kort orientering om PBL:

Problemer kan brukes i utdanningssammenheng på mange måter. I problembasert læring er formålet med
problemet først og fremst å stimulere til studentaktivitet. Hensikten er å få studentene i gruppa til å bruke
den kunnskapen de har fra før til å diskutere hvordan problemet kan forstås. Diskusjonen skal føre til at
kunnskapsmangler  hos  studentene  avdekkes.  Det  kan  for  eksempel  være  aspekter  ved  problemet  som
gruppa ikke greier å forklare uten å innhente mer kunnskap. Gruppa må hele tiden strekke seg så langt de
klarer  i  å  komme opp  med  mulige  forklaringer  på  problemet,  for  så  å  identifisere  hva  de  mangler  av
kunnskap, tilegne seg den kunnskapen og deretter drøfte problemet på nytt.

I  tillegg til  å fremme aktivitet og forståelse, kan problemer også bli
brukt  i  utdanningssammenheng  til  å  illustrere  prinsipper.  For
eksempel kan et problem demonstrere hva en lege burde eller ikke
burde gjøre i en spesifikk situasjon. Problemer kan også brukes bare
for  å  rette  studentenes  oppmerksomhet  mot  en  viktig  del  av  et
fagområde («guiding»). Alle disse fire formålene ønsker vi å oppnå i
PBL:  fremme  aktivitet,  fremme  forståelse,  illustrere  prinsipper  og
guide mot viktige deler av medisinen.

PBL som undervisningsform ble etablert av nevrologen Howard Barrows i Canada på 60-tallet, og som det
første av universitetene i Norge innførte NTNU i 1993 PBL i legeutdanningen. Hensikten med PBL er «to
challenge the learner with patient problems and other problems that will  be faced in practice both as a
stimulus for learning and a focus for organizing what has been learned for later recall and application to
future  clinical  work»5.  Med  PBL  søker  man  å  oppnå  kunnskapsorienterte,  individorienterte  og  sosiale
målsetninger. Med kunnskapsorienterte målsetninger menes at studentene skal lære å tenke som en lege
(medisinsk kunnskap). Med individorienterte målsetninger menes at studentene skal utvikle sine evner til å
finne fram til ny kunnskap (livslang læring). Med sosiale målsetninger menes at studentene skal lære å
samarbeide med andre inkludert det å kunne gi og motta konstruktive tilbakemeldinger (samarbeidsevne).

Spesielt  for  PBL er  at  hver  gruppe  omtrent  midtveis  i  hvert  semester  gjennomfører  en  omfattende  og
strukturert  evaluering  av  gruppen  som  helhet,  gruppens  medlemmer  og  gruppens  fasilitator.  Denne
midtveisevalueringen er et viktig virkemiddel for å oppnå de sosiale målsetningene i PBL.

Øvrige PBL-møter gjennomføres med utgangspunkt i forhåndslagede PBL-oppgaver («digitale kasuistikker»)
og  i  henhold  til  en  forhåndsdefinert  prosess  som  kalles  «De  syv  trinn»:  1)  Orientering  og  oversikt,  2)
Hypotesetesting,  3)  Systematisering  av  tema,  4)  Formulering  av  delmål,  5)  Evaluering,  6)  Innhenting  av
kunnskap, og 7) Rapportfase. Det er ingen innlevering i PBL. Studentene blir heller ikke vurdert systematisk,
men PBL-fasilitatorens inngrep i gruppa er svært viktige for gruppas arbeid og studentenes læringsutbytte.
Dette lærer man mer om i «Grunnkurs i PBL-fasilitering» (for nye PBL-fasilitatorer). Fakultetet har også
egne retningslinjer for hvordan PBL-oppgaver skal designes.

Mer om problembasert læring

• AMEE Guide No. 15: Problem-based learning: a practical guide  

• AMEE Guide No. 36: Problem-based learning: Where are we now?   

• Grunnkurs i PBL-fasilitering  

5 Barrows, Problem-based learning applied to medical education, 2000
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Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetslaboratoriet til Nord universitet på Røstad i Levanger.

Simulering har økende popularitet som undervisningsmetode i helsesektoren. I simulering forsøker man å
gjenskape virkelige situasjoner. Disse situasjonene kan gjenskapes svært realistisk («high fidelity») eller
med simple oppsett («low fidelity»). «High fidelity»-simulering er ganske ressurskrevende og bør prioriteres
der enklere undervisningsformer ikke gir tilstrekkelig læringsutbytte. Simulering er spesielt godt egnet til
trening på situasjoner som er vanskelig eller uetisk å trene på i autentisk klinisk praksis. Til forskjell fra
autentisk  klinisk  praksis  tillater  simulering  planlegging  av  hva  som  skal  inntreffe,  tilpasning  av
omstendighetene, videoopptak, pauser, underveisevaluering og flere forsøk. Simuleringen kan utformes slik
at deltakerne trener og utvikler sin teoretiske kunnskap, sine fingerferdigheter og/eller samarbeidsevner.

NTNU Link samarbeider  med Nord universitet  om simulering,  og noe av undervisningen kan derfor  bli
gjennomført på Campus Røstad. Fingerferdigheter vil i hovedsak undervises i Ferdighetslab, kliniske arealer
i sykehuset og i kommunehelsetjenesten (f.eks. mikrobiologisk prøvetaking ved kjønnssykdommer, gipsing,
leddpunksjon, stansebiopsi, suturering).

Mer om simulering:

• Om ferdighetslaboratoriet i Hovedbygningen på Røstad i Levanger (Nord universitet)   

• Training and simulation for patient safety   (BMJ Open)

• AMEE Guide No 42: The use of simulated patients in medical education  

• Medisinsk SimulatorSenter: Trening på akutte medisinske tilstander   (video)
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Selvstudier

Selvstudier er en viktig komponent i NTNU Link og kan finne sted både før og etter kliniske aktiviteter, PBL, 
simulering og plenumsundervisning. Tilgangen til oppdatert informasjon har aldri vært bedre enn nå, og er 
også en forutsetning for å praktisere kunnskapsbasert medisin. Mulighetene for påfylling av kunnskap er i 
dag mange flere enn papirbøker og forelesninger.

Både HNT og NTNU har nå inngått avtale med Elsevier som gir tilgang til en stor e-bok-pakke med mer. 
Dette kalles ClinicalKey. Denne pakken omfatter ca 250 lærebøker og et mye større antall videoer og bilder.

Studentene får tilgang til ClinicalKey via NTNU-nett (vpn eller eduroam), eller via HNT-nett. Med HNT-
epostadresse kan man også opprette såkalt fjernaksess. Det vil si at man kan ha tilgang til ClinicalKey 
hjemmefra på eget nettverk.

Alle ansatte i HNT har også tilgang til HNTs ClinicalKey. Alle ansatte i NTNU har også tilgang til NTNUs 
ClinicalKey.

NTNU: ClinicalKey Student

Les mer her: https://www.ntnu.no/blogger/ub-mh/finn-litteratur/clinical-key-student/ 

HNT: ClinicalKey

1. Mens du bruker en HNT-pc går du til www.clinicalkey.com 

2. Finn «Remote access» i menyen

3. Skriv inn din HNT-epostadresse

4. Du vil motta en epost for å aktivere fjernaksess (kan ta 30 minutt)

5. Du skal nå få opprettet tilgang somvarer i 180 dager.

Bibliotek

Bibliotekene i HNT og ved NTNU tilbyr selvsagt også papirbøker og har andre ebøker i tillegg til ClinicalKey.

NTNU:

• Universitetsbibliotekets fagside om medisin og helse  

• Oria   (universitetsbibliotekets søkemotor)

HNT:

• Medisinsk bibliotek  

Oppdatert 2021-08-06 - 20 - NTNU Link

https://hnt.no/helsefaglig/forskning/medisinsk-bibliotek
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NTNU_UB&lang=no_NO
https://www.ntnu.no/blogger/ub-mh/
http://www.clinicalkey.com/
https://www.ntnu.no/blogger/ub-mh/finn-litteratur/clinical-key-student/


Hovedoppgave

Hovedoppgaven gjennomføres i 5. studieår, men det er viktig å starte tidlig med å tenke på hvem som skal 
være veileder og hva man skal forske på. Formålet med hovedoppgaven er å videreutvikle en vitenskapelig og
problemorientert tenkemåte som skal fremme livslang læring.

Mer informasjon om hovedoppgavesemesteret finnes på en egen nettside. På samme nettside finnes og 
’Hovedoppgavekatalogen’ hvor ansatte kan melde inn oppgaveforslag til studentene:

Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin 

Tidligere semesterleder for hovedoppgavesemesteret, Berit Schei, har skrevet om akademisk skolering i 
Tidsskriftet for Den norske legeforening:

Forskning i studietiden må telle mer (Tidsskriftet for Den norske legeforening ved Berit Schei, august 2017)

Foto: Mariana Bryk/NTNU

Noen forskningsmiljø

• Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)  

• Forskningsavdelingen (HNT)  

• Innovasjonsklinikken (HNT)  
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Retningslinjer for studenter

Obligatorisk oppmøte

Som det framgår av emnebeskrivelsen for 3. studieår av medisinstudiet ved NTNU er klinisk undervisning,
PBL-møter  og undervisning om tverrfaglig  samhandling obligatorisk.  For  disse aktivitetene vil  det  være
nødvendig å få signert på et oppmøteskjema. Studentene har selv med seg sitt eget skjema. Dette skjemaet
skal leveres inn til studiekonsulent for NTNU Link hver fjerde uke.

Emnebeskrivelse: MD4042 – Medisin – semester IIC

Så  raskt  studenten  vet  at  han/hun  vil  være  fraværende  fra  obligatorisk  smågruppeundervisning  skal
studenten varsle aktuell underviser, medstudent og studiekonsulent.

Nyttige websider

Generelt

NTNUs studieforskrift (beskriver bl.a. en del rettigheter og plikter som student)

Studieinformasjon til alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Medisinstudiet

Om medisinstudiet ved NTNU

Eksamensinformasjon

Permisjon for medisinstudenter

Regler for obligatorisk undervisning (fraværsregler)

NTNU Link

Avklaringer vedrørende utveksling, praksisperioder, reisestipend, forskerlinje, bolig m.m.
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Introduksjonsdag

Semester 2C har bare 16 undervisningsuker, så det blir ikke noe tid til en egen introduksjonsuke slik det var i
3. studieår. Det betyr at den kliniske tjenesten starter allerede første undervisningsuke. Mandag i den første 
uka vil være en introduksjonsdag. Fagområdene introduserer seg denne dagen, men av praktiske grunner 
må enkelte fagområder introdusere seg senere i uken. En detaljert plan for introduksjonsdagen vil formidles 
via egen timeplan, men nedenfor er en punktvis oppsummering.

• Velkomst og omvisningsrunde i nye kliniske arealer.

• Introduksjon til aktuelle fagområder:

◦ Revmatologi: 3 min leddstatus

◦ Psykiatri: Psykiatrisk status presens

◦ Hud: Dermatologiens ord og uttrykk

◦ BUP: Hva gjør BUP?

◦ Ortopedi: Undersøkelsesteknikk.

• «Fadderordning»: 4.-årsstudentene arrangerer et «Kræsjkurs» for 3.-årsstudentene

• Sosial sammenkomst på ettermiddag?

For nye studenter

De som ikke har vært studenter i NTNU Link tidligere, må gjennomgå smittevern- og brannvernkurs som
finnes som elæring på HNTs Læringsportal.

• Smittevern  

• Brannvern  

• Taushetsplikt/helsejus.
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Timeplan

For å lette kommunikasjonen mellom HNT, primærhelsetjeneste og NTNU (som alle har hver sine 
informasjonssystemer) har NTNU Link opprettet en åpen nettbasert timeplan som inneholder detaljer om 
undervisningstid og -sted. Denne timeplanen oppdateres fortløpende:

Timeplan: s.ntnu.no/2cd

Ical-format av kalenderen: Ical

Hvordan abonnere på timeplanen i Outlook?

1. Kopier ical-adressen.

2. I Outlook, klikk «Fil», deretter klikk «Kontoinnstillinger» og til slutt klikk «Kontoinnstillinger» igjen.

3. Velg fanen «Internett-kalendere».

4. Klikk «Ny».

5. Lim inn kalenderadressen og klikk «Legg til».

Offisiell timeplan for semester 2C finnes her: Timeplan (men inneholder ikke alle detaljer om NTNU Link og 
vil ikke holdes løpende oppdatert, så anbefaler å bruke kalenderen som er vist til øverst på denne siden).
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TEMAUKE A

• Psykiatri

◦ Akuttpsykiatri

◦ Psykoselidelser

◦ Rus- og avhengighetsmedisin

◦ Spiseforstyrrelser

◦ Allmennpsykiatri
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Psykiatri

Undervisere Katrine Kveli Fjukstad | KatrineKveli.Fjukstad@helse-nordtrondelag.no | (7409) 8674
Andre undervisere vil også bidra i både plenumsundervisning og klinisk veiledning.

Undervisningsenhetsleder: Mark Berthold-Losleben | markbert@ntnu.no 
Avdelingsleder: Karin Wang Holmen  | (7409) 8630 | Karin.Wang.Holmen@hnt.no

Fagområdet Psykiatri er et medisinsk fagområde som omhandler hvordan man jobber med å forstå, utrede, 
behandle og forebygge psykiske lidelser. I Helse Nord-Trøndelag er psykiatrien organisert i en 
klinikk med avdelinger i Namsos, Levanger og Stjørdal. På Levanger hvor hovedparten av 
undervisningen skal foregå, har vi sengepostene seksjon allmenn, seksjon akutt, seksjon 
psykoser, avdeling for rus og avhengighetsmedisin (ARA) og Regionalt kompetansesenter for 
Spiseforstyrrelser (RKSF) og spesialiserte og allmennpsykiatriske poliklinikker. I tillegg vil det bli 
noe undervisning på Stjørdal DPS hvor det er to sengeposter og poliklinikk. Vaktlegeenheten 
utfører også psykiatriske tilsyn på andre avdelinger. 

Selvstudium Kompendier og videoopptak av forelesninger (se i Blackboard).

Lærebok:
• Lærebok i psykiatri (Malt et al., 2018, ISBN: 9788205494633). Omfattende, godt oppdatert 

og anbefalt norsk lærebok. Det finnes flere andre gode lærebøker også (se Blackboard). 
Generelt anbefales en nyere lærebok. Fordelen med norske lærebøker er at de baserer 
seg på norsk lovverk og norske behandlingstradisjoner og behandlingstilbud.

• ICD-10 psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.  Den 10. revisjonen av den internasjonale 
statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD-10) 
inneholder en detaljert klassifisering av over 300 psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 
(kapittel V i ICD-10). ISBN 9788200450672. 

Video/e-læring/online:
• Lovdata.no for oppdatert lovtekst og forskrifter Psykisk helsevernloven. 
• Utredningsverktøy og spørreskjema   (kun tilgjengelig fra HNT-pc)
• Suicidalitet hos pasienter uten alvorlig sinnslidelse   (Tidsskriftet)
• ROP - Snakkomrus   (elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet 

læringsmateriell om alkohol og andre rusmidler)
• MADRS-videoer   (kun tilgjengelig fra HNT-pc)

PBL Laila 33 år | Trine, 22 år | Ola, 64 år | Synne, 28 år | Gunnar, 68 år | 

Klinisk tjeneste Klinisk tjeneste i psykiatri består av fire uker med ulikt innhold som alle studentene roterer 
gjennom. Det er forskjellige oppmøtesteder alt etter hvilken seksjon studentene skal ha klinisk 
tjeneste på. Detaljer om dette vil formidles gjennom timeplanen, men nedenfor er en beskrivelse 
for hver av de fire seksjonene studentene skal innom.

Møt i vanlige dekkende klær (ikke vis skuldre, bryst, mage eller lår) på poliklinikk. Hvite klær på 
sengepost. Ingen religiøse symboler.  

1. rotasjon: Oppmøte seksjon akutt til rapport tirsdag kl 07:30 i hvite klær. Seksjon akutt ligger i Y-
bygget (brunt nybygg, 1. etasje, inngang til venstre). Dere trenger tilgang med dørkort siden dette 
er en lukket post. Studentene følger pasienter enten ved seksjon akutt eller seksjon allmenn som 
har subakutt-funksjon (seksjon allmenn sengepost, også i Y-bygget, 1. etasje, inngang til høyre). 
Plan for samtaler legges tirsdag så langt det er mulig, men ta sikte på oppmøte alle dager kl 07:30 
på seksjon akutt. 

2. rotasjon: Hver student møter på ARA sengepost en dag, på ARA-poliklinikk en dag og ved 
Stjørdal DPS en dag i løpet av uken. ARA-sengepost ligger i det gamle bygget ved 
kantinen/gymsalen på psyk, inngang til venstre for kantinen. ARA-poliklinikk er i andre etasje i 
bygget tilknyttet samme bygg. 
Oppmøte for student i ARA-poliklinikk i vanlige klær (eksakt tidspunkt og informasjon om pasient 
kommer på EPJ-melding – viktig at dere følger med på dette). Studentene møter til rapport på ARA
sengepost kl 07:45 i hvite klær. Oppmøte for student ved Stjørdal DPS kl 08:00. Hvite klær er 
tilgjengelig der, ikke behov for å ta med. Dere vil få utlevert mer detaljert ukeplan i forkant. 
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3. rotasjon: Hver student har hver for seg en dag på poliklinikk, seksjon psykoser og RKSF i løpet 
av uken. Seksjon psykoser ligger i det gamle bygget nedenfor Y-bygget. Inngang ved hjørnet og til 
venstre. Oppmøte til rapport kl 07:45 i hvite klær. 
Poliklinikk: oppmøte for student i poliklinikk i vanlige klær. Klokkeslett, sted og informasjon om 
pasient kommer. Husk å sjekke EPJ-meldinger og ta kontakt med ansvarlig overlege i forkant for å 
vite hva dere skal forberede dere på. 
RKSF ligger i det gamle bygget nedenfor Y-bygget. Inngang ved hjørnet og til høyre. Oppmøte til 
rapport kl 07:45 i hvite klær. Dere vil få utlevert mer detaljert ukeplan i forkant. 

4. rotasjon: Oppmøte seksjon akutt. Følgevaktdag og kveld, samt førstedagssamtale påfølgende 
dag etter kveldsvakt.  Oppmøte ved følgevakt kveld kl 15:10 i hvite klær. Oppmøte påfølgende dag 
på seksjon akutt til rapport kl 07:30 i hvite klær. Student som skal gå følgevakt dagtid møter til 
rapport kl 07:30 i hvite klær. Ved følgevakt, ta gjerne med studenttelefonen eller oppgi 
mobilnummer for å bli informert om vurderinger/tilsyn/innleggelser i løpet av vakten. 

Det gjennomføres i tillegg ECT mandager og fredager kl. 09:00 i samarbeid med anestesi. 
Studentene oppfordres til å observere ECT-behandling. Kontaktperson for å avtale observasjon: 
Psykiater Randi Solem (Randi.Solem@hnt.no).

Obligatorisk: I løpet av semesteret skal studentene gjennomføre alle disse fire ukene (tre 
signaturer per uke) og gjennomføre følgende obligatoriske aktiviteter:
    • Anamneseopptak x 3
    • Samtale med pasient med psykotiske symptomer
    • Samtale med pasient med alvorlig affektiv tilstand
    • Samtale med pasient med komorbid rus og psykiatrisk tilstand
    • Følge vakthavende x minimum 1
    • MADRS (dette kan også øves på ved å bruke video)
    • Vurdere suicidalitet x 2
    • Vurdere samtykkekompetanse x 1
    • Behandlingsplan x 3
    • Rusanamnese x 1
    • Psykiatrisk status presens x 5 (muntlige eller skriftlige rapporter)

Øvrige ikke-obligatoriske, men anbefalte aktiviteter:
    • Delta på MINI eller SCID-intervju
    • Delta på intervju for kartlegging av psykosesymptomer (PANSS, EASE, SIPS) 
    • Delta på ECT
    • Forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner. E-kurs kompetanseportalen. 

Det kan være perioder med lavere aktivitet på enkelte av seksjonene og det kan påregnes venting. 
Gjør klare avtaler med klinikerne slik at dere kan benytte ventetid til lesing eller andre 
læringsaktiviteter. Vi tilstreber et så godt innhold som mulig, men uforutsette ting skjer hele tiden. 
Vi oppfordrer dere derfor til å være oppsøkende om dere opplever at det blir lite innhold en dag, 
ved for eksempel å ta kontakt med en av overlegene på en annen seksjon for å få mer innhold i 
tjenesten. Ansvarlig for undervisningen, Katrine Kveli Fjukstad, vil være tilgjengelig for å bistå. 

Plenums-
undervisning

Det blir arrangert kasuistiske seminar (tema nedenfor) med høy studentaktivitet og 
tilbakemelding. Det forventes at studentene møter spesifikt forberedt på det enkelte tema. I tillegg 
forventes at studentene jobber jevnt med faget gjennom hele studieåret.
    1. Introduksjonsdag
    2. Psykiatrisk status presens
    3. Angstlidelser
    4. Affektive lidelser I
    5. Affektive lidelser II
    6. Rus og avhengighetsmedisin

 7. Psykoselidelser
 8. Farmakologi 
 9. Personlighetsforstyrrelser
 10. Spiseforstyrrelser
 11. Samtykkekompetanse, bruk av tvungen 
behandling, samarbeid med 1. linje
 12. Differensialdiagnostiske utfordringer

Psykoterapi (kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, MI mm) inkluderes der det er relevant i 
plenumsundervisning og klinisk tjeneste. Det vil være fokus på vurdering av psykiatrisk status 
presens, suicidalitet og voldsrisiko gjennom hele semesteret.
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TEMAUKE B

• Revmatologi

• Barne- og ungdomspsykiatri
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Revmatologi

Undervisere Benedikte Døskeland | Benedikte.Doskeland@helse-nordtrondelag.no | (7409) 7412
Siv Elisabeth Rein | Siv.Elisabeth.Rein@helse-nordtrondelag.no | (7409) 7567

Avdelingsleder: Gudrun Veske | GudrunSynnoveR.Veske@helse-nordtrondelag.no | (7409) 8979
Undervisningsenhetsleder: Alvilde Dhainaut | alvilde.dhainaut@ntnu.no 

Fagområdet Revmatologi er «Læren om diagnostikk og behandling av smertefulle tilstander i bevegapparat og i
bindevev». Revmatiske sykdommer deles ofte i inflammatoriske, degenerative, 
bløtdelsrevmatisme, revmatiske manifestasjoner ved primær ikke-revmatisk sykdom. Hoveddelen 
av undervisningen i revmatologi er i IIC. Fokus vil være på de inflammatoriske revmatiske 
tilstandene (artrittsykdommer, bindevevssykdommer og systemiske vaskulitter). Revmatologisk 
avdeling ved Sykehuset Levanger bedriver hovedsakelig poliklinisk virksomhet (1. etasje ved siden 
av lungepoliklinikken), men avdelingen har av og til innlagte pasienter på sengepost «Med B», 
samt tilsyn på andre avdelingers pasienter.

Selvstudium Kompendier og videoopptak av forelesninger (se i Blackboard).
• Uketjenestehefte i revmatologi, inkl «3-min leddstatus» (se Blackboard).

Lærebøker/retningslinjer/oppslagsverk:
• Innføring i klinisk revmatologi (Gran)
• ABC of Rheumatology   (Adebajo) – gratis pdf-bok
• Clin  i  cal assessment of the musculoskeletal system   (Arthritis Research UK, inkluderer 

beskrivelse av anamnese,  og undersøkelsesteknikkene «GALS» og «REMS»)
E-læring/Video:

• 3-min leddstatus   (NTNU Came)
• Knepunksjon   (NTNU Came)
• Undersøkelsesteknikk  : GALS (gait, arms, leggs, spine = screeningundersøkelse) + REMS 

(regional examination of the musculoskeletal system).
• "Ryggundersøkelse»: Shobers test + Thorax ekskursjonstest + Lateralfleksjon columna +  

Occiput-veggavstand
Annet

• Sjekkliste for henvisning til revmatolog (legges i Blackboard)
• Sjekkliste for sykepleier i revmatologisk poliklinikk (legges i Blackboard)

PBL Lars Andersen, 24 år

Klinisk tjeneste Tirsdager kl 1300 (sekretær på poliklinikken har pasientpersonalia). Kl1230-1330 har legene 
internundervisning. Studentene bruker legenes rom for å lese henvisning og gjennomføre 
forkonsultasjon. Kl 1330 kommer legen. Studentene avgir rapport og demonstrerer 
undersøkelsesteknikk. Legen fullfører konsultasjonen sammen med studentene. Dette forventes 
av studentene:

• Faglig forberedelse (undersøkelsesteknikk + kunnskap om diagnose/problem). Obs! På 
revmapoliklinikk er det forventet at studentene er svært godt forberedt på 
diagnose/problem og tilhørende undersøkelser. Ta kontakt med sekretær på revma dagen
i forveien for å få vite problemstilling.

• Lese henvisning + tidligere journal (sykdomsdebut + utvikling fram til i dag)
• Anamnese (symptomer, funksjonsnivå, medisin m.m.). Her kan «Sjekkliste sykepleier 

revmatologisk poliklinikk» og «Sjekkliste for henvisning til revmatolog» være til hjelp, 
men i utgangspunktet er alle spørsmål og undersøkelser relatert til sykdommens natur 
og behandlingens virkning/bivirkning aktuelle.

• Undersøkelse («3-min leddstatus» + ryggundersøkelse + spesifikk leddundersøkelse der 
det er relevant + andre symptomer/tegn fra sykdom/behandling i blodårer, hjerte, lunger, 
nyrer, hud, øyne osv.)

Studentene kan også delta på akuttvurderinger/tilsyn etter studentkonsultasjonen.
Prioriterte problemer/diagnoser: RA, Psoriasisartritt, Spondylitt, Kollagenose, Vaskulitt

Plenums-
undervisning

Det blir arrangert 4 kasuistiske seminar med høy studentaktivitet og tilbakemelding. Studentene 
forventes å møte svært godt forberedt.
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Barne- og ungdomspsykiatri

Undervisere Kontaktperson: Elin T. Fostad | ElinTunset.Fostad@helse-nordtrondelag.no | (7409) 7404
Avdelingsoverlege: Birgit Kleinau | Birgit.Kleinau@helse-nordtrondelag.no 
Plenumsunderviser: Arve Strandheim | Arve.Strandheim@helse-nordtrondelag.no
Undervisningsenhetsleder: Hanne Klæboe Greger | hanne.k.greger@ntnu.no 

Fagområdet På BUP utredes og behandles barn og ungdom med problemstillinger som angst, depresjon, 
reaksjoner på belastning/ PTSD, ADHD, tics, atferdsvansker, tilknytningsvansker. Det jobbes i 
tverrfaglig team med psykologer, leger, pedagoger, sosionomer, barnevernspedagoger, 
sykepleiere og flere. Å involvere foreldre, skole, barnehage og andre samarbeidspartnere er en 
viktig del av oppfølgingen. BUP ligger fordelt på tre bygg på sykehusområdet. Familieseksjon, 
ungdomspost og poliklinikkteam ungdom befinner seg i nybygget Norrøna. P  oliklinikkteam barn   
befinner seg på Heggstadsgården. Ekspedisjon og ulike undersøkelsesrom/ kontor på Statsgården.
Velkommen skal dere være! Vi ser frem til å vise dere vårt spennende og givende fagområde.

Selvstudium Kompendier og videoopptak av forelesninger (se i Blackboard).
Lærebøker/oppslagsverk:

• Lærebok i barnepsykiatri (Grøholt et al)
• Child and Adolescent Psychiatry (Goodman R, Scott S) - Engelsk
• Børne og ungdomspsykiatri (Thomsen P H, Skovgaard A M) – Dansk
• Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry   (Rutter et al) - Oppslagsverk

Retningslinjer/veiledere:
• Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri   (Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk 

forening; Legeforeningen). Finnes som PDF nederst på websiden.
• BUP-Håndboka   (Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør)
• Pediatriveileder: Spiseforstyrrelser (Norsk barnelegeforening, Legeforeningen)
• BUP HNT sine EQS-sider: Bruk HNT-PC. Klikk "EQS". Velg "Klinikk for kvinne, barn og 

familie". Klikk "Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling". Klikk "BUP Leger". Her finner 
du en liste over nyttige lenker. Spesielt bør dere se på disse:
◦ "Mal barnepsykiatrisk legeundersøkelse, kladd" (Klikk "Relatert")
◦ "Mal medisinskontroll"

Annet
• Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri   (Randi Nesje Myhr, 2018).
• Den interaktive hjernen hos barn og unge. Om forståelse og tiltak ved 

nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander. (Urnes)
E-læring/Video:

• Hvordan traumer former barnehjernen  , 4 min (Dag Nordanger v/Nasjonalt 
kompetansenettverk om utviklingstraumer)

• Still Face Experiment  , 3 min (Dr Edward Tronick, UMass Boston, Zero To Three)
• The best ADHD-videos of 2019   (Healthline)
• Rebecca - "The manic child"  , 3 min (UT Health San Antonio)
• "Inside Autism" Educational Dramatic Film  , 17 min (McClure Video)

PBL Kristian | Berit Moen

Klinisk tjeneste Oppmøte tirsdager kl 0915 i vanlig tøy utenfor Hegstadhuset (merket med "BUP2"). Dørene er låst 
så studentene blir hentet utenfor. Studentene fordeles på ulike aktiviteter (f.eks. legeundersøkelse,
medisinkontroll, avklaringsteam, U-post, MIM-skåring, fremmedrom, PCIT). Etter første rotasjon 
gjøres avtaler om de kliniske studentaktivitetene per epost med kontaktperson for BUP.
Krav til forberedelse:

• Les og lær innholdet i en barnepsykiatrisk status presens (mal skal finnes i Blackboard, 
men ligger også på BUP HNT sine EQS-sider).

• Mal medisinkontroll (BUP HNT sine EQS-sider).

Plenums-
undervisning

Studentene forventes å møte godt forberedt. Tema for seminarene er:
Seminar 1: Barns utvikling og symptomatologi.
Seminar 2: Angst, affektive lidelser, suicidal atferd
Seminar 3: Hyperkinetisk, Atferdsforstyrrelse, Tvang, Tics, Tourettes, Autismespekter
Seminar 4: Div
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TEMAUKE C

• Dermatologi og venerologi

• Allmennmedisin
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Dermatologi og venerologi

Undervisere Theis H. Nystrøm | thehuldt@online.no |  74209160 eller 45637337
Undervisningsenhetsleder: Ingrid Snekvik | ingrid.snekvik@ntnu.no 

Fagområdet Hudpoliklinikken i Namsos ligger i 2. etasje i Robrygga, også kalt Namsos medisinske senter 
(Canninggata 4). Studentene har med rent legetøy (kittel og bukse foretrekkes framfor frakk) samt 
innefottøy. Vi har enkle garderobe-/skifteforhold og et lite lånegarderobeskap uten lås til hver 
student. Det finnes dusjmuligheter ved hudpoliklinikken. Et lite rom vil bli avsatt til studentene der 
de kan ha fordypning sjekke litteratur osv hvis ønsket. Hudpoliklinikken har ikke tilgang til noen 
egen kantine. Ta med matpakke. Kaffe og te og appelsinsaft og vann og kjeks er tilgjengelig på 
poliklinikken. http://www.hudpoliklinikken-namsos.com/ 

Selvstudium Kompendier og ev. videobasert undervisning (se i Blackboard).

Lærebok:
• Clinical Dermatology   - 5th edition 2015 (Weller et al).
• Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer (Moi/ Maltau)
• Klinisk dermatologi og venerologi (Andersen et al) (Det finnes en norsk oversettelse av 

den 3.utgaven. Den er grei, men 4.utgave på dansk bedre)
Video/e-læring/online:

• Avbrutte suturer   (forberedelse før F-lab i Trondheim)
• Infiltrasjonsanestesi   (NTNU Came)
• Stansebiopsi   (NTNU Came)
• Kniveksisjon med infiltrasjonsanestesi og enkle suturer   (NTNU Came)
• Suturering   (NTNU Came)
• Suturvideoer   (Lommekirurgi.no/sutur)
• Hudprosedyrer   (UiO)
• Venerologisk undersøkelse og prøvetaking   (NTNU Came)
• Sexually Transmitted Infections (venerologi)   (UiO)
• MSIS meldingsskjema   (nominativ melding om smittsom sykdom, FHI)

PBL Else Hansen, 49 år | Jorid Ludvigsen, 34 år | Lise Eriksen, 45 år

Klinisk tjeneste Alle studentene skal gjennomføre tre dager med klinisk tjeneste ved Hudpoliklinikken.  Oppmøte 
senest kl 0900 (passer med buss fra Levanger stasjon kl 0630, sjekk atb.no for oppdaterte 
rutetider), ev. samkjøring med Theis. Ta med rent hvitt tøy og innesko! Læringsaktivitene på 
poliklinikken vil kunne variere fra observasjon til supervisert konsultasjon, og studentene må 
påregne flere timers klinisk tjeneste når man først har tatt turen til Namsos (og siden det ikke blir 
klinisk tjeneste i dermatologi den siste rotasjonen i høst). Slutt kl 1530.

Forberedelse: E-læring "Hudprosedyrer" (UiO) + Forelesningsnotater "Efflorescenslære" (Snekvik).
Læringsmål

Plenums-
undervisning

Det blir arrangert fire plenumsseminarer fordelt gjennom semesteret. Det forventes at studentene 
jobber jevnt med faget gjennom hele studieåret, dvs. møter ikke med blanke ark.
Seminar 1  :   Hudfysiologi  og presentasjon av fagets bredde (forelesning, visuell flashing). Morfologi 
(Kahoot). Oppgaver beskrivelse Morfologi. Non-melanom Skin cancer, solare keratoser og 
solskader (forelesning, visuell flashing).
Seminar 2  :   Psoriasis (oppgaver). Eksemer  (oppgaver). Acne og rosacea (oppgaver). 
Pigmentlesjoner - melanom (oppgaver).
Seminar 3  :   Kløe og urticaria (oppgaver). Infeksjoner i hud (visuell flashing).  Leggsår (oppgaver). 
Mindre vanlige tilstander i hud (visuell flashing).
Seminar 4  :   Venerologi. Forelesning. Oppgaver. Liten Kahoot 15 minutter.

Stansebiopsi + Infiltrasjonsanestesi er ønskelig å få demonstrert/gjort som en del av praksis (F-lab
i Trondheim deltar ikke NTNU Link-studentene på, men kan være nyttig å se gjennom F-lab-
materialet fra Trondheim). Suturkurs gjennomføres m/kirurg (Dr. Xanthoulis)
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Allmennmedisin

Undervisere Andreas Storeheier | storehei@gmail.com 
Per Anders Hoven | perandershoven@hotmail.com 
Tommy Aune Rehn | tommyaunerehn@gmail.com 
Marianne Langøygard | m.langoygard@gmail.com
Røstad Legesenter | tlf 74 08 50 50 | https://rostadlegesenter.no/ 

Håvard Skjellegrind | havard.skjellegrind@ntnu.no (plenumsundervisning)
UE-leder: Linn Getz

Fagområdet Allmennmedisinen favner hele bredden av de medisinske fagene, dog i varierende grad. Her møter 
man alle typer pasienter i ulike faser av livet og i ulike faser av sykdom. Fastlegene er for de aller 
fleste det første kontaktpunktet i helsevesenet. Det er på fastlegekontorene og i 
primærhelsetjenesten stordelen av pasientbehandlingen i Norge finner sted. Samhandling med 
sykehusleger/spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for øvrig, som sykehjem, 
hjemmetjenester, helsestasjon og kommunale rus- og psykiatritjenester, står sentralt i 
allmennmedisinsk virksomhet. Gjennom god dialog og godt samarbeid med sykehusene tilstreber 
man gode pasientløp, der pasienten ivaretas på best mulig, på rett nivå til rett tid. Som i medisinen 
ellers jobber man i allmennmedisinen bevisst ut i fra en biopsykososial forklaringsmodell, der 
man ofte har inngående kjennskap til ikke bare pasienten, men også pasientens familie og miljø.

Selvstudium Viser til øvrige lærebokanbefalinger som er gitt i denne håndboka. Læreboka i allmennmedisin er 
anbefalt senere i studiet og kan være verdt å kjøpe seg allerede nå. Et svært nyttig oppslagsverk 
er:

• Norsk elektronisk legehåndbok  

PBL Allmennlege vil fasilitere dere i PBL-gruppa. De fleste PBL-oppgaver tar sitt utgangspunkt i 
pasienter som oppsøker primæerhelsetjenesten.

PBL-oppgaverekkefølge:
1. Laila, 33 år
2. Meniska Korstad, 32 år
3. Else Hansen, 49 år
4. Kristian, age 7
5. Trine, 22 år
6. Olav Ahlsen, 10 år
7. Ola, 64 år
8. Tore, 21 år og Henning, 25 år
9. Jorid Ludvigsen, 34 år
10. Berit Moen, age 15
11. Synne, 28 år
12. Multitraume
13. Lars Andersen, 24 år
14. Gunnar, 68 år
15. Lise Eriksen, 35 år
16. Torfinn Karlsen, 20 år

Ekstraoppgave (gjennomføres individuelt): Vivian Klem, 23 år (plastikkirurgi)

Klinisk tjeneste Onsdager kl 1200 på Røstad legesenter iht rotasjonsplanen. Studentene må ha med en hvit frakk. 
Studentene vil delta på konsultasjoner sammen med allmennlege.
Prioriterte problemer/diagnoser/prosedyrer i allmennpraksis:

• Hudforandringer
• Muskel-/ledd-/skjelett-plager
• Ev. BUP, psykiske lidelser hos voksne, seksuelt overførbare sykdommer

Plenums-
undervisning

Ett seminar med kasuistikker fra allmennmedisin relatert til semesterets andre fagområder (fokus
på muskel-skjellettlidelser i allmennpraksis og på legevakt).

Oppdatert 2021-08-06 - 33 - NTNU Link

https://legehandboka.no/
mailto:havard.skjellegrind@ntnu.no
https://rostadlegesenter.no/
mailto:m.langoygard@gmail.com
mailto:tommyaunerehn@gmail.com
mailto:perandershoven@hotmail.com
mailto:storehei@gmail.com


TEMAUKE D

• Ortopedi

• Bildediagnostikk

• Legevakt
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Ortopedi

Undervisere Avdelingsoverlege: Elisabeth Strugstad | elisabeth.strugstad@helse-nordtrondelag.no | (7409) 8471
Øvrige undervisere: Se timeplanen.
Undervisningsenhetsleder: Adalstein Odinsson | adalsteinn.odinsson@ntnu.no 

Fagområdet Ortopedi er læren om sykdommer og skader i muskel-skjelettsystemet. Det er noe undervisning 
om ortopedi i semester IB og IIA/B. Semester IIC er hovedsemesteret for ortopediundervisningen. 
Det anbefales   på det sterkeste at studentene rep  e  terer anatomi av ekstremiteter inkludert skulder,  
hofter og bekken før underviningen: Acland anatomy (krever NTNU-nett)

Ortopedisk sengepost er i 3. etasje. Poliklinikken er i underetasjen (samme korridor som kir-pol).

Selvstudium Kompendier og videoopptak av forelesninger (se i Blackboard).
Lærebøker (generelle):

• Ortopedisk kirurgi (Sneppen et al.). Danske Legestudenters forlag 683 sider.
• Essential orthopaedics and trauma (Dandy & Edwards). Churchill Livingstone 475 sider.

Andre lærebøker:
• “Kald” ortopedi: Adams's Outline of Orthopedics (Crawford & Hamblen). 448 sider.
• Traumatologi: Adams' Outline of fractures - including joint injuries (Crawford) 328 sider
• Frakturer: Practical Fracture Treatment (McRae & Esser)
• Undersøkelsesmetodikk: Clinical orthopaedic examination (McRae)

Anatomi: Acland anatomy + Visible Body 3D anatomisk atlas

PBL Meniska Korsstad, 32 år | Multitraume | Torfinn Karlsen, 20 år | Tore 21 år og Henning 25 år

Klinisk tjeneste Ortopedi: Kl 0830-1130. Hvitt tøy. Møt forberedt ved å lese om aktuelle tema i anbefalte lærebøker. 
De aktuelle temaene for de ulike ukene er som følger:
Uke 1-4:  Hånd/Fot (Ortopedisk poliklinikk, rom 12, onsdag)
Uke 5-8: Skulder/Hofte/Kne (Ortopedisk poliklinikk, rom 12, onsdag)
Uke 9-12: Traume: Bruddkontroll (Ortopedisk poliklinikk tirsdag) + Visitt (Sengepost K4 onsdag)
Uke 13-16: Barn/Tumor/Infeksjon (Ortopedisk poliklinikk, rom 12, onsdag)

Beinmassemåling: Tirsdager kl 10 Ved Medisinsk poliklinikk i 1. etasje (Liv Jorunn Vinje/Lena 
Stornes. NB! Foregår de fleste, men ikke alle tirsdager. Hver student skal delta én gang (1-3 
pasienter). Hensikten er å se hvordan beinmassemåling gjennomføres, hvordan resultatet tolkes 
og brukes, og bli kjent med en pasient med beinskjørhet (med påfølgende selvstudium). Spør 
gjerne om pasientens tilllatelse til å lese journalen (henvisningsgrunn? osteoporosediagnose? 
osteoporotiske brudd? ortopedisk behandling? osteoporosebehandling?).

Plenums-
undervisning

Studentene må selvstendig tilegne seg ortopedisk teori fra lærebøker og andre læremidler. 
Plenumsundervisningen blir brukt til å diskutere kasuistikker som forutsetter at studentene møter
forberedt. Noe plenumsundervisning blir også av praktisk art som øvinger i undersøkelsesteknikk 
(forberedelse til klinisk tjeneste). Tema for plenumsundervisningen er:

• Undersøkelsesteknikk Hånd + Skulder + Fot + Kne/Hofte. Viktig med god forberedelse:
◦ Manualer for undersøkelser og prosedyrer   (NTNU Came)
◦ Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet   (UiO)
◦ Videoer av s  kulderluksasjon  /-  reponering   (UpToDate)
◦ Ha på hensiktsmessig undertøy.
◦ Sted: Treningssal fysio (ved fys-med-poliklinikk) (reservert av Kjersti Gustad, 

avd.leder fysio)
• Gipsekurs: Forberedelse: "Radiuslaske på 3 min m/Trude Basso"
• Seminarer:

◦ Hånd/Fot
◦ SkulderHofte/Kne
◦ Traume
◦ Barn/Tumor/Infeksjon + Kursprøve
◦ Osteoporose og forstyrrelser i kalsiummetabolismen (m/endokrinolog)

• Trondheim: Disseksjon av fot (2t) + Disseksjon av hånd (2t)
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Bildediagnostikk

Undervisere Andreas M. Sjøli | AndreasMyrenget.Sjoli@helse-nordtrondelag.no | (7409) 8141
Undervisningsenhetsleder: Erik Berntsen | erik.berntsen@ntnu.no 

Fagområdet Avdeling for bildediagnostikk utfører diagnostiske og terapeutiske radiologiske prosedyrer, dvs. 
alle typer røntgenundersøkelser, CT, MR og ultralyd. Avdelingens leger står også for bildeveiledet 
biopsitaking og gjennomføring av andre bildeveiledede prosedyrer slik som ERCP og ulike typer 
drenasje.

Selvstudium Kompendier og videoopptak av forelesninger (se i Blackboard).

Lærebok:
• Studentene anbefales primært å følge undervisningen tett og lese materiell som finnes i 

Blackboard.
Video/e-læring/online:

• Bildedatabase (norsk): http://www.radiologi.net 
• Bildedatabase (internasjonal): https://radiopaedia.org 
• Radiology Assistant   (grundig, for ekstra fordypning)

PBL Olav Ahlsen, 10 år

Klinisk tjeneste Tirsdager kl 10 i hvitt tøy på røntgenlab i akuttmottaket: Én student deltar på 
røntgenundersøkelser (ca. 1-2 timer) for å få erfaring med hvordan bildene tas og for å prøve å 
vurdere bildene selv. Hensikten er primært å få kjennskap til ortopedisk bildediagnostikk (spesielt 
frakturer). Denne hospiteringen foregår hos radiografer og studentene får dermed også erfare 
viktigheten av gode henvisninger og utfordringene med å få til gode bilder hos pasienter med 
smerter og funksjonssvikt (spesielt hos barn). Studentene oppfordres samtidig til å spørre 
pasienten om de kan få lese sykehusjournalen til pasienten(e) slik at de kan se ytterligere på 
bildene, radiologens vurdering og ortopedens vurdering.

Studentene kan og bør i tillegg følge «sine» pasienter fra andre kliniske fagområder på 
bildediagnostiske undersøkelser hvis pasienten samtykker og det ikke er til hinder for de som 
utfører arbeidet.

Plenums-
undervisning

I løpet av semesteret blir det arrangert fire kasuistiske seminar med høy studentaktivitet og 
tilbakemelding. Bredden i faget vil bli forsøkt dekket hver gang, men med økende 
vanskelighetsgrad utover semesteret. Det forventes at studentene jobber jevnt med faget gjennom 
hele semesteret, dvs. møter ikke med blanke ark. Ved behov for spesifikk forberedelse legges 
informasjon ut om dette i Blackboard.

Videooverføring fra Trondheim:
• Forelesninger i nukleærmedisin (3 stk á 1 time)
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Legevakt

For  høsten  2021  er  hospitering  på  legevakt  foreløpig  ikke  aktuelt  pga  Covid-19-pandemien  og  den
uforutsigbarheten som kjennetegner legevaktsarbeid.

Undervisere Den kliniske tjenesten i legevakt organiseres som en hospiteringsordning. Når studentene 
hospiterer, må de forholde seg til det helsepersonellet som er på jobb på det tidspunktet. For 
praktiske spørsmål, bruk følgende kontaktinfo:

Innherred legevakt (Levanger): 74 08 00 00
Daglig leder: Peter Daniel Aune | peter.daniel.aune@levanger.kommune.no

Fagområdet Alle kommuner i Norge har legevaktordning som tilbyr helsehjelp i situasjoner som ikke kan vente 
til fastlegekontorene åpner. På legevakten vil man kunne møte pasienter med alle mulige slags 
helsetilstander, f. eks. feber, smerte, pustevansker, brudd, kutt, angst, psykose, osv.

Selvstudium Se de andre fagområdenes litteraturanbefalinger.

Oppslagsverk:
• Legevakthåndboken   
• Norsk elektronisk legehåndbok   

E-læring:
• Kurs relevante for legevakt   (akuttmedisin, overgrepshåndtering, vold i nære relasjoner): 

PBL -

Klinisk tjeneste Studenter kan hospitere enkeltvis i legevakta. Det utarbeides en liste med vakter som studentene 
kan skrive seg opp på. Studentene fordeler vaktene innbyrdes og gir tilbakemelding til legevakta 
senest en uke før. Legevakta vil at studenten som skal hospitere i tillegg til å ha varslet minst 1 uke
i forveien, også melder seg samme dag senest to timer før oppmøte (telefon). Oppmøte på 
legevakta er kl 1630. I starten vil studenten sitte i medlytt på legevaktstelefonen. Etter hvert kan 
studenten ta del i arbeidet til sykepleier og/eller lege hvis pasienten, helsepersonellet og 
situasjonen tillater det.

Klinisk tjeneste i legevakt er ikke obligatorisk, men når man har satt seg opp på lista har man 
samtidig forpliktet seg til å møte opp.

Prioriterte problemer/diagnoser/prosedyrer:
• Akutte problemstillinger og prosedyrer relatert til de fagområdene som er aktuelle.

Viktig: Legevaktsarbeid kan være kritisk. Legevaktspersonellet kan derfor i enkelte tilfeller bli nødt
til å be studenter trekke unna uten nærmere forklaring.

Plenums-
undervisning

-
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ØVRIGE TEMA

• Epidemiologi og klinisk beslutningslære

• Farmakologi og toksikologi

• Immunologi/Transfusjonsmedisin

• Medisinsk biokjemi

• Patologi, anatomi og rettsmedisin

• Plastikkirurgi

Øvrige  tema  er  ikke  tilknyttet  én  spesifikk  temauka,  og  undervisningens  struktur  kan  variere  mellom
enkeltstående  forelesninger  (immunologi  og  transfusjonsmedisin),  kurs  (medisinsk  biokjemi)  eller
langsgående øvinger med innebygd progresjon (bildediagnostikk). Flere av disse temaene er parakliniske og
basalfaglige.  God forståelse og innsikt i  disse temaene forutsetter jevnlig fordypning i  disse områdene i
relasjon til erfaringer fra den kliniske tjenesten. Eksempler på spørsmål studentene bør spørre seg er:

• Hva betyr dette prøvesvaret? Kan jeg stole på det?

• Hva kjennetegner denne mikroben? Hvordan virker antibiotika på den?

• Hvordan ser en slik forandring ut ved mikroskopi?

• Hvordan virker det legemidlet ved denne tilstanden?
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Epidemiologi og klinisk beslutningslære

Undervisere Kristine Pape | kristine.pape@ntnu.no | 73597524
Bjørn Olav Åsvold | bjorn.o.asvold@ntnu.no | 73597499

Fagområdet Epidemiologi er et forskningsfag som studerer fordeling og årsaker til sykdom i befolkningen. Det 
kalles ofte grunnfaget for den forebyggende medisin, fordi faget har vært spesielt interessert i å 
forstå hvordan livsstil og levevaner innvirker på risikoen for å utvikle sykdom. Undervisningen vil 
bestå av en metodedel som beskriver grunnbegrepene i epidemiologien og de såkalte 
“forskningsdesign” som brukes for å søke etter årsaker til sykdom. Enkle statistiske analyser vil 
også dekkes. Dessuten vil det undervises i enkelte viktige sykdommers epidemiologi, spesielt på 
områder hvor den epidemiologiske tilnærmingen har hatt stor betydning for å forstå sykdommens 
naturlige forløp.

Hva bygger vi våre kliniske beslutninger på? Vel, på den ene siden er det informasjon om den
aktuelle pasienten basert på anamnestiske opplysninger, kliniske funn, svar på ulike prøver og
resultater fra teknisk pregede undersøkelser. På den andre siden er det kunnskap fra
tilgjengelig forskning om diagnostikk, terapi, prognose, forebyggende tiltak. Dessverre er det
slik i medisinen at intet er 100 % sikkert eller 100 % galt. I tillegg bidrar den økende mengden
av forskningspublikasjoner til at medisinske «sannheter» stadig endres. Vi må kritisk vurdere
våre observasjoner og den kunnskap vi velger å bruke. Det er dette klinisk beslutningslære dreier 
seg om.

Selvstudium Blackboard (kompendier og videoopptak av forelesninger):
Anbefalte lærebøker:

• ?
Video/e-læring/online:

• E-læringskurs i kunnskapsbasert praksis   (Helsebiblioteket)

PBL Ingen oppgaver.

Klinisk tjeneste Ingen spesifikk klinisk tjeneste, men studentene bør før og etter pasientmøter søke etter relevant 
litteratur og kritisk vurdere overførbarheten av forskningsresultater til den aktuelle pasienten. 
Studentene bør også forsøke å anvende prinser fra klinisk beslutningslære i sin tolkning av 
prøvesvar (og i vurdering av om ytterligere prøver/undersøkelser skal gjennomføres).

Plenums-
undervisning

I IIC holdes tre forelesninger/øvinger i klinisk beslutningslære som dekker følgende sentrale tema 
innen kunnskapshåndtering i klinisk praksis:

• Systematiske oversikter og metaanalyser
• Kunnskapsbaserte retningslinjer i klinikken
• Beregning av risiko for framtidig sykdom

Målet med undervisningen er å gi studentene både nødvendig bakgrunnskunnskap og praktiske 
ferdigheter for å forstå, benytte og kritisk reflektere over viktige kunnskapsbaserte verktøy.

Undervisningen gjennomføres delvis i Trondheim og delvis online felles med resten av kullet.
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Farmakologi og toksikologi

Undervisere Undervisningsenhetsleder: Ragnhild Skråstad
Skråstad, Spigset, Slørdal, Frost, Helland (plenumsundervisere i Trondheim)
Fjukstad/Lillebo (lokale øvinger).

Fagområdet Farmakologi er læren om legemidlene, deres virkemåte og anvendelse. I stadium to vil vi ha fokus 
på spesiell farmakologi, dvs. bruk av legemidler ved spesifikke sykdommer. Hvis dere ikke har 
gjort det allerede, er det anbefalt å anskaffe seg en lærebok i farmakologi. En kort lærebok kan 
være nyttig å lese gjennom for å få oversikt. Mer omfattende lærebøker og oppslagsverk er nyttig i 
forbindelse med PBL og pasientmøter.

Selvstudium Blackboard (kompendier og videoopptak av forelesninger):
• Enkelte forelesninger vil streames (disse vil legges inn i Link-timeplanen)

Lærebøker/Oppslagsverk:
• Basal og klinisk farmakologi (Brøsen, Simonsen, Kampmann, Thirstrup)
• Clinical Key: Lærebøker (krever registrering + HNT/NTNU-nett)

◦ Rang and Dale's Pharmacology (Rang, Ritter, Flower, Henderson)
• Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell  
• Legemidler og bruken av dem (Nordeng, Spigset)

Oppslagsverk
• Legemiddelssøk.no   (Legemiddelverket, SPC)
• Relis.no   (regionale legemiddelinformasjonssentre med produsentuavhengig informasjon)
• interaksjoner.no   (database over legemiddelinteraksjoner)
• Legemiddelforgiftninger   (nyttig for å bedre forstå virkning/bivirkning; Helsebiblioteket)

PBL Ingen egen PBL-oppgave i farmakologi dette studieåret, men de fleste PBL-oppgaver har 
farmakologiske problemstillinger som er relevante for oppgaven. Disse kan danne grunnlag for 
diskusjon og videre fordypning.

Klinisk tjeneste Ingen spesifikk klinisk tjeneste i farmakologi, men farmakologi vil være relevant ved en stor andel 
av de pasientmøtene dere har dette semesteret. Dette vil være gode anledninger for innføring i og 
anvendelse av den spesielle farmakologien. Forberedelse og fordypning i relasjon til slike 
pasientmøter anses derfor essensielt for å lære farmakologi og for å kunne praktisere som lege.

Plenums-
undervisning

Høsten 2020 vil forelesninger/seminarer fra Trondheim tilbys online i form av streaming, opptak 
eller kompendier:

• Misbruk av hypnotika/ sedativa (seminar, 2t)
• Antidepressive medikamenter
• Antipsykotiske medikamenter
• Hypnotika/ sedativa
• Kortikosteroider
• Sentralstimulerende legemidler
• Stemningsstabiliserende legemidler

Det blir på Levanger arrangert to øvinger á 1,5 time hvor studentene må møte forberedt for å 
kunne drøfte farmakologiske aspekter tilknyttet kliniske problemstillinger relatert til semesteret.

Læringsmål: Fokus på psykoaktive legemidler, kortikosteroider og andre immunmodulerende 
legemidler, rusmidler, midler mot abstinens/avhengighet, legemidler mot demens.
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Immunologi/Transfusjonsmedisin

IIC har én time i immunologi, som omhandler hudens immunologi. Denne gjøres tilgjengelig via Blackboard.

• Hudens immunologi (1t)
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Medisinsk biokjemi

Undervisere Randi Jensen | Randi.Jensen@helse-nordtrondelag.no (Levanger)

Undervisningsenhetsleder: Gustav Mikkelsen | gustav.mikkelsen@ntnu.no (Trondheim)

Fagområdet Faget ’Medisinsk biokjemi’ omhandler hvordan påvisning av ulike biokjemiske og cellulære 
markører i forskjellige typer prøver kan benyttes for diagnostikk og oppfølging av pasienter med 
ulike medisinske problemstillinger. Sentralt i faget er kunnskap om hvilke analyser som egner seg 
ved ulike problemstillinger og hvordan man skal tolke resultatene, som ofte er kvantitative.

Selvstudium Kompendier og/eller videoopptak av forelesninger (se i Blackboard).

Lærebok
• Klinisk biokjemi og fysiologi, Berg og Hagve. Oslo: Gyldendal akademisk; 2015 (Anbefalt)
• Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, Nilsson-Ehle. Studentlitteratur; 2012
• Lecture Notes: Clinical Biochemistry   , Walker et al. Wiley-Blackwell; 2013

Oppslagsverk:
• www.brukerhandboken.no   

E-læring:
• Blodprøvetaking   (St. Olavs hospital)

PBL Ingen spesifikk PBL-oppgave i Medisinsk biokjemi, men biokjemiske aspekter er relevant i nesten 
alle PBL-oppgaver.

Klinisk tjeneste Kurs (LEVANGER)
• Kurs i blodprøvetaking og PNA (2t) – Husk hvitt tøy! Mye (!) forberedelsesmateriell i 

Blackboard som må gjennomgås før kurset.

Plenums-
undervisning

• Oppsummering etter Lab-kurs (1t)
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Patologi, anatomi og rettsmedisin

Undervisere Patricia Mjønes
Undervisningsenhetsleder: Marit Valla | marit.valla@ntnu.no | 72571894

Fagområdet Patologifaget kan oversettes som «sykdomslære» og omfatter sykdommers etiologi og
patogenese og er således et helt grunnleggende fag i medisinerutdanningen.

Patologiundervisningen dekker ikke alle fagene i semesteret. Studentene anbefales derfor å lese 
lærebøker i patologi i relasjon til klinisk undervisning.

Selvstudium Blackboard :
• Kompendier og ev. videoopptak av forelesninger.

Anbefalte lærebøker:
• Pathologic Basis of Disease   (Robbins and Cotran)
• Underwoods pathology   

Video/e-læring/online:
• Medical School Pathology   (youtube) + https://medicalschoolpathology.com/
• WebPath – Systemic  
• IPLab   (100 cases complementing Robbins)
• Makropatologi   (UiO)
• Virtuell mikroskpi   (UiO)
• Cornell Grossing Series   (laget for LiS i patologi)
• Acland Anatomy  
• Color atlas of human anatomy: Internal Organs  
• Color atlas of pathophysiology  
• PathologyOutlines.com  
• Interactive Images of Disease   (The University of New South Wales)

PBL Ingen egen PBL-oppgave i patologi, men i de fleste PBL-oppgaver vil forståelse av etiologi, 
patogenese og patoanatomi være sentralt.

Klinisk tjeneste -

Plenums-
undervisning

Forelesninger:
• Hudpatologi (Mjønes), 2 timer (TRONDHEIM)

Makropatologi:
• 2 timer (i Trondheim på samme vis som i 3. studieår)
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Plastikkirurgi

• Forelesning, 3t (i Trondheim, gjøres tilgjengelig via Blackboard)

• PBL-oppgave: «Vivian Klem, 23 år» (gjennomføres individuelt)
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One of the essential qualities of the clinician is interest in humanity, for 
the secret of the care of the patient is in caring for the patient.

Francis W. Peabody
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