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Hvorfor kliniske undersøkelser? 

• 70 % av diagnoser kan fastlås på basis av 
anamnese alene 

• 90 % av diagnoser kan fastlås på basis av 
anamnese og klinisk undersøkelse 

• Dyre tester bekrefter som oftest det som er 
sannsynlig etter anamnese og klinisk 
undersøkelse 

 



Peter F. Holst (1861-1935) 

• 1892 reservelege 

• 1894 konstituert 

overlege 

• 1902 professor 

 

• Ibsens lege 1902-

03 

 
• Kilde: Hem og 

Frich, Tidsskriftet 

2006  

 



Aktuelle prosesser 

• Nasjonal gruppe for utredning av kliniske 
ferdigheter 

– Leder Anette Løken Eilertsen, Oslo 

– Deltager fra Oslo Hampus Erixon 

– Levert utkast til rapport 

 

• Nasjonal gruppe for kliniske undersøkelser 

– Leder Knut E. A. Lundin 

– Arbeidet starter i disse dager  



Kommunikasjon 

 

Klinisk undersøkelse 

 

Journalrapport 

Fra Gresk propaideuein, 
å lære på forhånd  

fra pro- på forhånd +  
paideuein å lære, fra 
paid-, pais child  

  
Klinisk propedeutikk 

Forberedende trening i 
kliniske fag 
 

Vekt på det som er 
felles for de kliniske 
fagene  



Målsetting: Starte læreprosessen 
med å bli en god kliniker  

 
Ta med og utdype basalfagene for å bli gode 

klinikere 

(klinein= helning, vinkel, overført: seng) 

 

Finne den gode legerollen: 

«Legen skal ha et varmt hjerte og et kaldt 
hode» (Sir Osler) 

 Et sykehus uten studenter er som et hjem uten barn  
Ernst Schiøtt-Rivers 1967 



Introduksjon journalopptak 

• Intervjuet 

• Undersøkelsen 

• Journalens struktur 

• Dokumentsikkerhet 
og personvern 

• 3 sem.  
Hals, hjerte, lunge, 
blodomløp 

• 4A sem.  
Abdomen, ernæring, nevro 

• 4B sem. 
Bevegelsesapparatet 

 



Universitetet i Oslo – klinisk undersøkelse 

• Eneste norske Med fak med propedeutikk som 
eget undervisningsfag  

– (men uten eget professorat) 

• I Oslo 96 integrert undervisning i 3. og 4. 
semester 

• E-læring 

• Smågruppeundervisning 

• Ferdighetssenteret (studentinstruktører) 

• Klinisk undersøkelse del av alle kliniske fag  



http://www.journalwiki.no/Hovedside 





Propedeutikk 3. og 4.semester 

• Smågruppeundervisningen gis på 

– OUS Ullevål 

– OUS RH-DNR 

– AHUS 

– LOVISENBERG (Tannlegestudenter) 

 

• Undervisningen gis av 

– Kliniske stipendiater 

– Professorer 

– Innleide assistentleger 



Propedeutikk 

• 3. semester 

– Hjerte – lunger – kar – hals inkludert thyroidea 

• 4. semester 

– 4A: Abdomen, rektaleksplorasjon, orienterende 
nevrologisk undersøkelse, mammae (evt i 6 semester) 

– 4B: Undersøkelse av bevegelsesapparatet (ledd, 
kolumna og bløtdeler) 
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Ferdighetssenteret 

• Lokaler på OUS Rikshospitalet 

• Åpent 08-23 (08-20 i helgene) 

• Leder Hanne Storm (vikar Knut Lundin) 

• I linje til klinikkleder Øyvind Skraastad 

• Forbeholdt medisinerstudenter 

• Driftes av studentvikarer 

• Budsjett drift ca 400 000 

– Engangsutstyr (katerere, hansker, venfloner etc) 

– Modellpark (kontinuerlig behov for nytt)  



Ferdighetssenteret 



Hva fungerer bra? 

• Omfanget i propedeutikk passe stort nå  

– Men reduseres noe i ny plan 

• Studentene gjennomgående godt fornøyd 

• Ferdighetssenterets konsept med bruk av 
betalte, eldre studenter 

• OSCE god setting for ferdighetstesting 

 



Hva fungerer dårlig? 

• Liten sammenheng mellom propedeutikk og 
andre fag 

• Lærere i åremålstilling – ikke optimal 
kontinuitet – vikarløsning 

• Samling av lærere fra ulike sykehus lykkes ikke 

• Planer og materiell utnyttes ikke fullt ut 

– Ferdighetssenteret og JournalWiki 

• Problemer med å finne egnete pasienter 

– Stor turnover 



Sluttresultatet 

• Mange flinke studenter, men: 

 

• 11. semester smågruppe 

– Student hadde “glemt alt” 

– Men hentet seg inn igjen  

• 12. semester eksamen 

– OSCE: Flinke til å undersøke modell 

– Klinisk eksamen: Ofte ikke helt bra 



Fremtiden 

• Klinisk undersøkelse 

– Standard i alle fag 
• Propedeutikk / allmennmedisin (?) 

• Fys. med., ortepedi, revmatologi, ØNH, nevrologi, øye, 
psykiatri, pediatri, gynekologi, hud 

• Kliniske ferdigheter 

– Nivå 1: Studenten kan utføre ferdigheten under 
veiledning fra (mer erfaren) lege, eller har utført 
ferdigheten en gang på modell/fantom/pasient  

– Nivå 2: Studenten kan utføre ferdigheten 
selvstendig     



Oppsummering propedeutikk 

• Samles til en 6 ukers blokk  

– (tidl opplegg over et helt år) 

• Integrasjon mot atferdsfag 

• Sannsynlig dimensjoneres noe ned 

 

• Dagens dimensjon på smågruppe 27 x 2(?) 
timer 

• Fordelt på 6 uker nesten 5 smågrupper pr uke 

• Omtrent like mye i atferdsfag 

• Pasienttilgang?  

 

 


