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Atferdsfag og allmennmedisin 
i modul 1

• Integrert undervisningsopplegg i 
allmennmedisin og atferdsfag
– Til sammen 1 ukeekvivalent

• Vekt på kommunikasjon
– Utplassering i allmennpraksis
– Forberedelse til denne utplasseringen



Mål for læringsutbytte

Ved fullført blokk skal 
studentene kunne
• redegjøre for hvordan kliniske 

samtaler med voksne og barn er 
strukturert

• etablere kontakt og sette opp en 
agenda for en klinisk samtale 
med en pasient 



Undervisningsopplegget

• Noen forelesninger innledningsvis
• TBL om kontaktetablering
• Utplassering (2 halve dager)
• Dobbelttime i smågrupper mellom de to 

utplasseringsgangene
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• Ny lærebok i kommunikasjon



Modell for den kliniske samtalen
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Faser i samtalen Personen Tilstanden

Begynnelsen - Hilse,
- Etablere kontakt
- Skape trygghet

- Legge en plan for
samtalen

Informasjons-
innhenting

- Utforske 
pasientperspektivet

- Vise nysgjerrighet 
med hensyn til liv,
situasjon og innsikt

- Anamneseopptak, 
(helst fullstendig), før 

- Undersøkelse

Oppsummering
og avslutning

Sikre at pasienten
- Forstår,
- Eventuelt deltar i 

beslutninger og
- Kan hjelpe seg selv

- Oppsummere
- Informere
- Konkludere
- Gjøre tydelige avtaler

• Tema for TBL:
kontaktetablering



Fasene i TBL
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Individuell
forberedelse

Individuell test

Gruppetest

Miniforelesninge(er)
Anvendelse i
aktiviteter



Tverrfaglig seminar om 
kontaktetablering og planlegging 
av samtalen

• Hele kullet på en gang
– Medisinere og tannlegestudenter

• Varighet 
– 3 undervisningstimer
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Tverrfaglig lærergruppe

• Ole Rikard Haavet – allmennmedisin, 
fastlege

• Hanne C. Lie – post doc, atferdsfag

• Arnstein Finset – atferdsfag

• Forberedt i tverrfaglige 
arbeidsgrupperom e-læring ledet av Per 
Grøttum



Innhold

• Individuell forberedelse
– Ikke lagt opp til

• Individuell test
– Se en video, svare individuelt på oppgave

• Gruppetest
– Svare gruppevis på samme oppgave

• Miniforelesninger
• Anvendelse i aktiviteter
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Individuell forberedelse

• Neste semester vil vi legge opp til en 
individuell forberedelse
– Et kapittel i læreboka
– Kanskje de kan få se videoen hjemme i forkant
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Individuell test
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• Øvelse 1: Begynnelsen på en 
samtale med voksne

• Dere skal se en video
• Deretter skal dere – på det utdelte arket –

skrive ned alle de ferdighetene dere ser 
demonstrert

http://meddev.uio.no/elaring/fag/atferdsfag/show_beate1.html
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Observerte ferdigheter -
individuelt

Kryss 
av mot 
liste

Observerte ferdigheter 
i gruppe

Kryss 
av mot 
liste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TBL-oppgave om kontaktetablering og agendasetting



Gruppetest

• Løsning på oppgaven i små suppegrupper
• Etter teorien skulle gruppene finne fram til 

flere ferdigheter

• Etterpå fikk forsamlingen se «fasiten» og 
krysser av hvor mange ferdigheter de fikk 
individuelt og i gruppe 
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Fasiten: 20 ferdigheter fra videoen med Beate

1. Presenterer seg med navn
2. Ønsker pasienten velkommen, får 
pasienten til å føle seg vel mottatt
3. Henviser pasienten til hvor hun 
skal sitte
4. Viser at hun vet hvem pasienten er 
(«ikke møtt før», «går hos dr. Hansen») 
5. Viser at hun har forberedt seg til 
timen (har lest journalen)
6. Avklarer egen rolle («vikar for dr. 
Hansen»)
7. Bruker litt tid på å etablere kontakt 
(punktene 5-7) før hun spør om hva 
hun kan hjelpe med
8. Håndhilser
9. Viser oppmerksomhet mot 
pasienten
10. God øyenkontakt

11. Spør pasienten hva hun kan hjelpe 
med

12. Noen få spørsmål om det aktuelle før 
hun spør om det er noe mer

13. Lytter aktivt
14. Avbryter ikke pasienten
15. Bruker småord for å vise 

oppmerksomhet og for å fasilitere
pasienten («OK», «ja»)

16. Spør pasienten hva som bekymrer 
henne mest

17. Gir uttrykk for forståelse for 
bekymringen («Det skjønner jeg»)

18. Spør om det er noe mer
19. Setter agenda («se på skulder og 

rygg»)
20. Sjekker at pasienten synes agendaen 

er grei («god plan»)



Miniforelesning

• Kort gjennomgåelse av de viktigste 
prinsippene for kontaktetablering, med 
utgangspunkt i de 20 ferdighetene

• Ny gruppeøvelse
– Se på videoen av en alternativ start på samtalen.
– Hva var det som ikke var så bra her?
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http://meddev.uio.no/elaring/fag/atferdsfag/show_beate2.html



Anvendelse i aktiviteter

• Tre temaer
– Nonverbal kommunikasjon
– Kontaktetablering med barn
– Kontaktetablering med ungdom

• Pendlet mellom
– Videoer
– Diskusjon i summegrupper
– Diskusjon i plenum
– Korte presentasjoner/kommentarer fra lærere
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Erfaringer

• Spennende undervisningsform
• Kan egne som ved 

kommunikasjonsundervisning
• Mulig å skjerpe testene, regne poeng
• Mer vekt på oppgaveløsning i den siste delen 

av timen
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