
Medisinske atferdsfag 
 
Innledning 
1. semester 
4. semester 
 5. semester 
6. semester 
8. semester 
11. og 12. semester. 
 
Innledning 
Atferdsfag omfatter fagområdene Medisinsk psykologi, Medisinsk sosiologi, 
Psykobiologi,  
Klinisk kommunikasjon og Atferdsendring. 
Avdeling for atferdsfag er lagt under Institutt for medisinske basalfag og er således å 
betrakte som et grunnleggende fag i den medisinske undervisning. 
 
Det undervises i 1., 4., 5., 6., 8., 11. og 12. semester. 
Overordnede læringsmål for undervisningen er at studentene skal tilegne seg  
-  Kunnskaper om: 

- Den bio-psyko-sosiale modell 
- Psykologisk utvikling, personlighet, familiepsykologi 
- Lege-pasient forholdet 
- Psykologiske og sosiologiske aspekter ved somatisk sykdom 
- Psykiske årsaker til biologiske endringer 
- Prinsipper for atferdsendring 
 

- Ferdigheter i klinisk kommunikasjon 
-   Holdninger til betydningen av klinisk kommunikasjon 
 
Temaplan for medisinske atferdsfag i henhold til studieplan Oslo –96: I denne planen 
legges hovedvekten på en skisse av temaer i de enkelte semestre samt noe om 
undervisningsform og samarbeidsbehov med andre fag.  

1. semester: 

I 1. semester legges undervisningen opp med forelesninger kombinert med intensiv 
kursundervisning.  

Innledningsstoff  

Tema: Kort presentasjon av det biopsykososiale perspektiv i forelesning 1. uke. 

Med. sosiologi  

Undervisningen i medisinsk sosiologi er tilpasset u n d e r v i s n i n ge n  i  m e d i s i n s k  
h i s t o r i e ,  s t a t i s t i k k  o g  vitenskapsfilosofi. 

Temaer i undervisningen: 



Sykdomspanoramaet, epidemiologiske og demografiske grunnbegreper 
Måling av dødelighet og sykelighet 
Helsevesenet, helsetjenesteforbruk, helseøkonomi 
Den medisinske profesjon 
Sykdomsatferd, sykerollen, kultur og etnisitet 
Forebygging og risikoatferd: Tobakk, alkohol, stoff Livskvalitet og helse 

Med. psykologi  

Hoveddelen av undervisningen i medisinsk psykologi legges til 1. semester, men fortsetter 
også i sener semestre (se nedenfor). 

Temaer i undervisningen: 
Sammenhengen mellom psyke og soma
-    forløpet av sykdom 

: 

− psykologiske risikofaktorer, sårbarhet 
− psykologiske faktorer ved utbrudd av sykdom - psykologiske faktorer 

i forløpet, å leve med kronisk sykdom og funksjonshemning 

Utviklingspsykologi, læring, tillært atferd, vaner, atferdsmodifikasjon 
kognitiv funksjon, sykdomsforståelse, emosjoner, affektive reaksjoner på 
sykdom 

Personlighet 

Famil ien: funksjon, struktur, rolle i den psykiske utvikling,  
Familiepsykologi 

familiens betydning som helsefremmende og helseforebyggende arena, samt 
støtteapparat ved sykdom 
 

Sosial samhandling, sosial støtte, barns reaksjon på sykdom, barn som pasient, 
sykdom i ulike livsfaser 

Mestringsstrategier 

Behandler-pasientforholdet  

Den første undervisningen om lege-pasientforholdet er lagt i tilknytning til oppstart av 
studentenes pasientkontakt og ment som en basis for praksisutplassering. 

Temaer i undervisningen: 
Om betydningen av lege-pasientforholdet 
Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, kontaktetablering, basal 
intervjuteknikk 

Naturlige samarbeidspartnere i 1. semester: For undervisningen i lege-pasientforholdet er 
det et naturlig samarbeid med allmennmedisin. Undervisningen i medisinsk sosiologi 
tilpasses undervisningen i medisinsk historie, statistikk og vitenskapsfilosofi, 
koordinering skjer i semesterutvalget. 



4.   semester: 

Undervisningen i atferdsfag i 4. semester har lege-pasientforholdet som det mest 
sentrale temaet i siste halvdel av semesteret. 

Temaer – forelesninger: 

− klinisk kommunikasjon  

− smertepsykologi  

− smertemestring  

− psykologiske faktorer ved nakkeskader. 

Trening i klinisk kommunikasjon foregår over to halve kursdager i form av 
smågruppeundervisning med videreføring av trening utover de basale ferdigheter som 
ble undervist i 1. sem.  

Pasientene som deltar i undervisningen har kroniske, til dels alvorlige, muskel-
skjelettplager og det fokuseres på studentenes evne til å få fram sammenhengen 
mellom smerter, funksjon og pas. emosjonelle reaksjoner, med vekt på perspektivet å 
leve med den typen sykdom. Sentrale temaer er å trene på å få fram pas. hint og 
bekymringer. 
 

5. semester: 

I 5. semester er hovedvekten lagt på smågruppe-undervisning over syv ganger i 5. 
En kliniker og en lærer fra Atferdsfag danner lærerpar som sammen legger opp 
undervisningen ved at begge deltar første gang og så fortsetter med tre ganger 
hver. Kommunikasjonsferdigheter ses som en integrert del av den samlede 
kliniske undervisning i indremedisin og kirurgi. Kommunikasjonsferdigheter som 
vektlegges i treningen er organisering, god flyt i intervjuet, veksling mellom åpne og 
lukkede spørsmålsformuleringer, oppsummering og studentenes evne til å bruke 
slike ferdigheter for å kartlegge pas. somatiske og psykiske tilstander med mulige 
diagnoser og differensialdiagnoser. Evalueringen er basert på selv-rapportering der 
studentene skårer sitt eget opplevde ferdighetsnivå på en rekke enkeltferdigheter i 
starten og ved slutten av semesteret. 

En temadag om tap, sorg og depresjon samt en klinikk med tema: mestring av 
kronisk sykdom gjennomføres med deltager fra Avd. for medisinsk etikk. 

 

6. semester  

Undervisningen foregår som stasjonseksamen med spesifikke temaer og faste 
stasjonslærere. I tillegg avvikles to klinikker med klinisk kommunikasjons som tema 
og en forelesning med atferdsendring som tema. 



 

 

 

8. semester.  

Temaer i undervisningen - forelesninger: 
- Det nevrobiologiske og psykologiske grunnlaget for emosjoner og sosial atferd 
- Stress 
- Atferdsendring og kommunikasjon etter hjerneskade 
- Atferdsgenetikk 

11. semester: 

Klinisk kommunikasjon undervises over to dager med en ukes mellomrom, den første dagen 
med temaet: ”Bringe dårlige nyheter”, den andre dagen: ”Kommunikasjon i krevende kliniske 
situasjoner”. 

Skuespiller brukes som pasienter med alvorlige, dødelige sykdommer og som vanskelige 
pas./pårørende/kolleger. 

Fokus ligger på  trening i å opprettholde adekvat kommunikasjon under stress. 

 

12. semester. 

Temaer – forelesninger (klinikk) 
- Oppfølging av undervisningen i 11. sem. ( starten av 12. sem).  
-  Psykoonkologi (lærer fra atferdsfag sammen med onkolog – klinikk) 
-  Terminal omsorg/lindrende behandling (sammen med anestesilege).                  
  


