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Sykehjemspraksis i Oslo 2014 

Bakgrunn:   

To ukers sykehjemspraksis er prøvd ut i to piloter i studieåret 2013/14. Faglig ledelse og koordinering av 

piloten har skjedd ved Avdeling for allmennmedisin, med Elin Rosvold prosjektleder. Sykehjemslege 

Stephan Ore ved Oppsalhjemmet midlertidig ansatt i 20% universitetslektorstilling finansiert av 

praksisordningen i 10. semester. Vi mener at erfaringene med piloten tilsier at praksis på sykehjem bør 

innføres som en del av Oslo 2014.  

 

Det har vært godt og tett samarbeid med Sykehjemsetaten i Oslo v/etatsoverlege Gunnar Kvalvaag i 

piloten. 13 studenter har hatt praksis på ni sykehjem i Oslo, veiledet av sykehjemslegene. Evalueringen fra 

studenter og veiledere har vært meget gode. Konklusjonen deres er at sykehjemspraksis tilfører studentene 

kunnskap de hittil ikke har fått i studiet. Det gir en viktig trening i behandling av eldre pasienter.  

 

Utfordringer:   

Legene må ha mulighet til å sette av tid til veiledning (frikjøp). I piloten måtte legene utsette en del av sine 

ordinære arbeidsoppgaver. To studenter per lege oppleves som maks for å ha kapasitet til å tilfredsstillende 

følge opp studentenes praksis, da mange sykehjem kun har en lege. De to praksisukene må spres over 

lengre perioder for å sikre nok praksisplasser. Vi foreslår å gjennomføre sykehjemspraksis for alle 

studentene i Modul 8. Frem til oppstart av Modul 8 i Oslo2014 foreslår vi at piloten videreføres ved at en 

gruppe på inntil 15 studenter kan ha avdelingstjeneste på sykehjem i 12. semester.   

 

 Forslag for sykehjemspraksis i Oslo2014: 

 2 uker/student i Modul 8 

 Sykehjem med minst en lege tilstede daglig 

 Maks 2 studenter per lege per periode  

 115 studenter vil kreve 58 ”veiledningsgrupper”  med en lege og to studenter 

 Hvis vi har to praksisperioder per kull, vil det kreve 29 sykehjem med en veileder på hvert som har to 

grupper med studenter 

 Fordeling av praksisen på flere perioder, vil gjøre det mulig å bruke færre sykehjem – noe som vil gjøre 

samarbeidet om praksisen lettere.  
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 Oslo kommune har i dag ca. 50 sykehjem. Det må avklares hvor mange som egner seg som praksissted 

(bla ut fra stabilitet i legebemanningen, areal etc). Det bør vurderes å inkludere sykehjem i 

nabokommunene (Asker, Bærum, Lillestrøm etc). 

 

Ressursbehov: 

 Universitetslektorer, som er sykehjemsleger selv, vil sammen med lærere fra UiO ha ansvaret for 

utvikling og oppdatering av faglig innhold i praksisen, samt opplæring og veiledning av praksislærerne 

på sykehjemmene.   

 I pilotperioden er det i dag lagt inn en 20% stilling som vi foreslås videreført. I Oslo2014 vil det være 

behov for to 20% lektorstillinger for å sikre god oppfølging av praksislærerkorpset.  

 Piloten har avdekket behov for frikjøp/styrket legebemanning på sykehjemmene i perioden med 

studenter. Det må avklares med Sykehjemsetaten  i Oslo hvordan dette skal ordnes. Her kan fakultetet 

vurdere om noen av dagens ordninger for finansiering av praksisplassene på lokalsykehus og i 

allmennpraksis kan brukes som modell for frikjøp på sykehjem (eks. 10. sem: 1 student i 6 uker 

allmennpraksis = 5% stilling) . 

 Praksisen vil kreve noe ekstra administrative ressurser knyttet til fordeling av studenter på 

sykehjemmene og avklaring av praktiske forhold (eks. at studentene har oppdatert MRSA og Tbc-status). 

Dette gjøres i dag av prosjektleder.   

 

Oppsummering ressursbehov: 

o 2014-2017: Universitetslektor 20% stilling  

o 2017-        : Universitetslektor 40% stilling (2 stillinger a 20%) 

o 2017-        : Frikjøp/styrket bemanning på 29 sykehjem: 10-20% per sykehjem. Antall sykehjem 

og % stilling blir avhengig av antall uker med studenter  

o 2017-        : Administrativ stilling 20%  

 

  

 

Med hilsen 

 

Jeanette H. Magnus      Knut Tore Stokke 

instituttleder       administrasjonssjef 


