
Overordnet mål for profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo 
 
 
Studiets hensikt er å utdanne dyktige leger med evne til vitenskapelig tenkning til nytte 
for pasienten og for samfunnet. 
 
De styrende prinsipper er at studiet skal gi: 
 
Kompetanse 
Et vitenskapelig biologisk og samfunnsmessig fundament 
Grunnlag for å utvikle en profesjonell holdning, med respekt for pasienten og evne til 
kommunikasjon 
Evne til etisk refleksjon 
Evne til livslang læring 
 
 
Kompetanse 
Studiet gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å arbeide som lege i og utenfor 
sykehus og utgjør et felles utgangspunkt for videreutdanning innen alle spesialiteter. 
 
 
Legen skal 
 

• ha gode kunnskaper om og forståelse av strukturer og biologiske mekanismer hos 
det friske menneske  

 
• ha gode kunnskaper om og forståelse av sykdomsmekanismer, sykdommers 

ytringsformer og naturlige forløp 
 

• ha god forståelse av menneskelig adferd i relasjon til andre individer og 
samfunnet for øvrig 

 
• være i stand til å utrede en pasient ved å ta opp en full sykehistorie og å gjøre 

nødvendige undersøkelser  
 

• kjenne til behandlingsprinsipper, inkludert komplikasjoner, bivirkninger, 
interaksjoner 

 
• ha grunnleggende praktiske ferdigheter 

 
• kjenne til muligheter for å forebygge sykdom 

 
• kjenne begrensningen av sin egen kompetanse og kunne hente nødvendig hjelp 

eller henvise pasienten videre. 
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Et vitenskapelig biologisk og samfunnsmessig fundament 
 
Legen skal 

• kjenne til vitenskapelige metoder og gjennomføring av vitenskapelige 
undersøkelser, herunder etiske refleksjoner 

 
• vite hvordan empirisk evidens for effekten av behandling fremskaffes 

 
• kjenne til biologiske variasjoner og hvordan disse kan innvirke på diagnostikk og 

behandling 
 
 

 
En profesjonell holdning, med respekt for pasienten og evne til kommunikasjon 
 
 
Legen skal 
 

• ha respekt for pasienten uavhengig av kjønn, alder, intellekt, religion, hudfarge, 
etnisitet, seksuell legning, privatliv, livsstil, politisk oppfatning eller sosial status 

 
• ha evne til å sette seg i pasientens sted 
 
• ha respekt for og evne til å arbeide med kolleger på tvers av profesjoner 

 
• ha vilje til å lære bort og til å skaffe seg nødvendig kompetanse for dette 
 
• være ærlig 

 
• være ordholden 
 
• være punktlig 

 
• ha evne til å ta vare på egen helse 

 
 
Evne til etisk refleksjon 
 
Legen skal 
 

• ha evne til refleksjon over etiske dilemmaer som oppstår i medisinsk praksis 
 
• ha evne til å diskutere vanskelige etiske spørsmål med kolleger, pasienter og 

pårørende, og å være lydhør for andres synspunkter 
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Evne til livslang læring 
 
Legen skal 
 

• ha kunnskaper og ferdigheter til å holde seg faglig oppdatert 
 

• reflektere over sin egen praksis og endre den i tråd med endret kunnskap 
 
 
 
 


