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Fagplan - Allmennmedisin 

 

Innledning 4. semester  8. semester  
Overordnet mål 5. semester 9. semester 
1. semester 6. semester 10. semester 
2. semester 7. semester 11.-12. semester 

  
 
Innledning  
Allmennmedisin er faget som praktiseres i legetjenestens førstelinje, 
fastlegehelsetjenesten. Av alle legespesialiteter er allmennlegene de som har 
bredest kontakt med befolkningen. Det er til fastlegen folk søker når de føler seg 
syke eller behøver legehjelp av annen grunn. Det er i stor grad fastlegen som 
samordner pasienters kontakter med spesialisthelsetjenesten. Det betyr at 
allmennlegene arbeider med hele spekteret av sykdommer og helseplager, og de 
møter problemene i alle faser av sykdomsforløpet.  

Som klinisk disiplin er allmennmedisin et fag som integrerer kunnskap fra de 
ulike organspesialitetene. Men klinisk allmennmedisin henter også kunnskap fra 
nærliggende fagområder som psykologi og humanistiske fag. Det legges vekt på 
at allmennpraktikeren skal kunne kombinere medisinsk viten med respekt for 
pasientens egenopplevelse, og denne kombinerte forståelsen skal være 
utgangspunktet for å yte hjelp 

Ved Universitetet i Oslo er allmennmedisin det ene av legestudiets tre kliniske 
hovedfag (sammen med kirurgi og indremedisin).. Faget undervises i til sammen 
11 av studiets 12 semestre. Hovedtyngden av undervisningen er mot slutten av 
studiet, i 10. og 11.-12. semester. I 10. semester har studentene en seksukers 
praksisperiode i primærhelsetjenesten, fordelt på fire uker allmennmedisin og to 
uker samfunnsmedisin. I tillegg er studentene seks uker på lokalsykehus, 
fortrinnsvis i samme geografiske område som praksisperioden i allmennmedisin. 
På denne måten opplever studenten samhandlingen mellom 1. og 2. linje 
helsetjenesten. 

Allmennmedisin inngår også som en del av studiets avsluttende kliniske 
eksamen (stasjonseksamen). I tillegg til egne forelesninger, klinikker og 
seminarer, er allmennmedisin integrert i PBL-undervisningen i alle semestrene. 

Seksjon for allmennmedisin ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin har 
koordinatoransvar for et stort antall allmennpraktikere som er knyttet til UiO som 
universitetslektorer: Rundt 30 allmennpraktikere i Oslo-området mottar 1. og 2. 
semester studenter i sin praksis der det blant annet gis undervisning i klinisk 
kommunikasjon, mens rundt 100 allmennpraktikere i Helseregion Øst og Sør er 
praksislærere i praksisperioden i 10. semester. 
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Overordnet mål for undervisningen i allmennmedisin  

• Studentene skal tilføres en klar erkjennelse av allmennmedisinske 
fagperspektiv slik at alle, uansett hvilken spesialitet man senere velger, kan 
gjenkjenne og analysere allmennmedisinske sider ved et gitt helseproblem  

• Studentene skal være i stand til å fungere godt i turnustjenesten i 
fastlegehelsetjenesten, og senere kunne begynne som lege i allmennpraksis.  

 

Allmennmedisin i de enkelte semestre  

1. semester 
I 1. semester er allmennmedisin er en del av undervisningsblokken ”Individ og 
kommunikasjon.” Alle legestudentene er på besøk hos en allmennpraktiker fem 
ganger i løpet av semesteret, der fokuset er tidlig pasientkontakt, diskusjon om 
legerollen og øvelse i grunnleggende kliniske ferdigheter. Studentene er to og to 
sammen hos praksislæreren, og de er med på pasientkonsultasjoner og har 
samtaler med pasienter på legekontoret. Midt i semesteret arrangeres et 
praksisseminar der erfaringene fra utplasseringen diskuteres i smågrupper. Til 
slutt i semesteret gis en forelesning om lege-pasient forholdet ut fra 
allmennmedisinske erfaringer (behandler og pasient -  profesjonsutøvelse). 
 
Allmennmedisin har også en forelesning om ungdomshelse som belyser 
biologiske og psykologiske hovedtrekk i utviklingen hos unge. Det blir satt 
spesielt fokus på seksuell og sosial tilpasning i et samfunn i endring, betydningen 
av familie og skole for å styrke mestring, unges forventninger til helsetjenesten 
og primærlegens muligheter som rådgiver.  

2. semester 

Praksisundervisningen fortsetter i 2. semester. Studentene har to hjemmebesøk 
hos en kronisk syk pasient, etterfulgt av et fellesmøte hos praksislæren. 
Studentene skal øve på den kliniske samtalen, samt få innsikt i hvordan det er å 
leve med en kronisk sykdom. Sentrale temaer er hvordan pasienten mestrer 
egen sykdom, hvordan sykdommen innvirker på familie, arbeid og fritid, og hvilke 
erfaringer pasienten har med helsevesenet og hjelpeapparatet.   

4. semester 

I andre halvdel av 4. semester (bevegelsesapparatet) foreleses det om myalgi og 
tendinitt i allmennpraksis. Her gjennomgås de vanligste sykdomsbildene, 
undersøkelsesmetodikk og behandlingsmåter i allmennpraksis. 

5. semester 

5. semester har sirkulasjon/respirasjon og nyre som tema. Her undervises det 
per i dag i utredning og behandling av hypertensjon i allmennpraksis. Dette er en 
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klinikk i samarbeid med lærere i farmakologi. Undervisningen tar sikte på å gi 
studentene innblikk i beregning av total risiko for hjerte-kar sykdom med særlig 
vekt på høyt blodtrykk, og den utredning og behandling som finner sted i 
allmennpraksis 

6. semester 

I 6. semester har allmennmedisin undervisning innenfor blokken om 
fordøyelse/ernæring/endokrinologi i form av tre forelesninger om diagnostisering 
og behandling av stoffskiftesykdom, diabetes og akutte magesmerte i 
allmennpraksis. Forelesningen ”noe galt med stoffskiftet” omhandler 
tyroideasykdommer  sett med  allmennpraktikerens øyne. Diagnostikk av 
tyroideadysfunksjoner og retningslinjer for behandling gjennomgåes. Akutte 
magesmerter i allmennpraksis omtaler hvordan slike pasienter presenterer seg i 
allmennpraksis. Vi legger vekt på målrettet anamnese og undersøkelse og 
kommer inn på utfordringene ved å møte et helt uselektert pasientmateriale, der 
noen kan ha en potensielt alvorlig sykdom 

7. semester 
I 7. semester skal studentene lære å ta opp en anamnese og uføre en klinisk 
allmennmedisinsk undersøkelse innenfor fagområdene øre-nese-
halssykdommer, øyesykdommer og nevrologi. 
 
I øre-nese-hals gjennomgås tre av de vanligste symptomene med mulig 
infeksjon: tett nese, vondt i øret og i halsen. Dette er eksempler på tilstander hvor 
allmennmedisinsk epidemiologi skiller seg betydelig fra ØNH-poliklinikk.  De aller 
fleste (90%) blir 
tatt hånd om av fastlegen/legevakt.  Bare de kompliserte eller kroniske tilfellene 
henvises videre. Dette får betydning for epidemiologi, kliniske symptomer og tegn 
og behandling, f.eks. om pasienten skal ha antibiotika eller ikke. Målsetningen er 
at studentene skal kunne takle de ukompliserte tilfellene i allmennpraksis, og 
samtidig vite hvem som skal henvises videre til spesialist. Dette er også et 
naturlig sted å ta opp  antibiotikaresistens og sammenheng med antibiotikabruk i 
befolkningen.  

Innenfor nevrologi undervises det om vondt i ryggen med hovedvekt på vanlige 
rygglidelsers epidemiologi og klinikk, og anbefalte retningslinjer for behandling, 
samt om hodepine. I øyesykdommer går vi gjennom aktuelle 
undersøkelsesmetoder i allmennpraksis, samt differensialdiagnoser og 
behandling av rødt øye.  

8. semester 

I psykiatrisemesteret holdes det to seminarer om møtet med psykiatrisk sykdom i 
allmennpraksis. I seminaret ”Livskriser og sorg” gjennomgås hvordan ulike 
belastninger kan gi seg utslag i sykdom som pasienten presentere på 
legekontoret. Seminaret ”Psykiatrisk behandling i allmennpraksis”  tar opp de 
ulike tilnærmingsmåtene man kan bruke overfor de vanlige psykiatriske 
tilstandene man møter i allmennpraksis. Ved enkelte av seminarene er det klinikk 
med pasient til stede, ellers diskuteres kasuistikker.  
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9. semester 

Allmennpraktikeren møter mange pasienter med gynekologiske problemstillinger 
og følger mange kvinner gjennom et normalt svangerskap. I tillegg møter han 
eller hun barn med ulike sykdommer – fra enkle infeksjoner til livstruende 
tilstander. På helsestasjon for barn og for ungdom vil allmennlegen veilede i 
egenomsorg og kunne identifisere tidlig avvik som tegn på sykdom.      

I 9. semester er allmennmedisin en del av flere seminarer der 
sykdomstilstandene drøftes ut fra både 1. og 2. linjetjenesten. De vanligste 
sykdommer allmennlegen møter hos barn, foreldrenes kontaktårsaker og 
ungdommens helseproblemer gjennomgås som en introduksjon til 
pediatriundervisningen.  

Under temaet sexologi viser vi legens rolle i å samtale med pasienter om 
seksuelle spørsmål og problemer. Vi fokuserer på hva alle leger bør kunne gjøre, 
uavhengig av spesialitet, men henter eksempler fra allmennpraksis. 

Overfølsomhet, astma og allergi er en økende problemstilling i allmennpraksis, 
og studentene får innsikt i hvordan allmennpraktikeren kan ta ansvar for en 
pasientgruppe som øker i prevalens. På seminaret om barn med astma og allergi 
gis råd om praktiske grep på behandlingen, og vi gjennomgår 
behandlingsstrategier i tråd med de siste retningslinjene.  

I seminaret om akutt pediatri i allmennpraksis fokuseres det på de vanligste 
tilstandene der det er behov for akutt intervensjon og innleggelse på sykehus. 
Studentene skal lære å vurdere pusteproblemer og feber, og se etter symptomer 
og tegn på septikemi, menigitt og dehydrering. Det legges frem kasuistikker som 
diskuteres av leger fra flere disipliner – allmennmedisin, sykehusbasert pediatri 
og mikrobiologi. 

I heldagsseminaret i ungdomsmedisin tas det utgangspunkt i allmennmedisin 
som første ledd i helsekjeden. Det fokuseres på å senke terskelen for at unge 
pasienter skal komme i kontakt med sin fastlege. Videre blir det sett på hva som 
er de vanligste årsaker til at unge tar kontakt, hvordan allmennlegen kan bidra 
med å forebygge sykdom, betydningen av å oppdage bakenforliggende 
sykdomsfremkallende forhold, stille tidlig diagnose og hvilke muligheter 
allmennlegen har for å behandle den unge selv og når den unge må henvises 
videre til spesialisthelsetjenesten. 

Allmennmedisin underviser også om reseptskrivning i perspektivet ikke-
famakologiske forhold og determinenter. 

10. semester 
I 10. semester har allmennmedisin sin hovedundervisning. Målet for semesteret 
er at studentene skal forstå bakgrunn, fagperspektiv og arbeidsmåter i 
allmennmedisinen, samt forstå den pasientsentrerte kliniske metode som et 
rammeverk for konsultasjoner i allmennpraksis.  
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Allmennmedisin er den “alminnelige medisinen”, den som praktiseres av 
nærmere 4 000 allmennpraktikere (fastleger) i Norge. Til sammen har norske 
allmennpraktikere nærmere 20 millioner pasientkontakter per år. Kjernen i 
undervisningen er derfor de seks ukene studenten er utplassert hos en 
allmennpraktiker. Her skal studentene delta i alle sider ved arbeidet ved 
legekontoret under veiledning av allmennlegen. De skal bli kjent med 
oppbyggingen og arbeidsrutinene i primærhelsetjenesten, få innsikt i 
primærhelsetjenestens kliniske epidemiologi og allmennpraktikerens ulike 
arbeidsteknikker og roller, og delta i legevakt og øyeblikkelig hjelp.  
 
Under utplasseringen legges hovedvekten på å gjøre studentene fortrolige med 
mangfoldet innen kurativ allmennpraksis. For å få innsikt i primærhelsetjenestens 
andre oppgaver og for å bli kjent med allmennpraktikerens viktigste 
samarbeidspartnere, skjer en del av undervisningen ved 1/2-1 dags 
undervisningsopplegg utenfor legekontoret - på helsestasjonen, i 
skolehelsetjenesten, bedriftshelsetjenesten, sykehjemmet, hjemmesykepleien 
mm. 
 
Undervisningen skal også gi trening i praktiske ferdigheter, bevisstgjøre på 
allmennpraktikerens koordinatorfunksjon i helsevesenet, gi studentene innblikk i 
organisasjon og praksisadministrasjon, og synliggjøre hvilke oppgaver 
allmennpraktikeren har innen forebyggende medisin. Vi legger stor vekt på 
trening i konsultasjonsprosessen og på refleksjon om legerollen og utøvelsen av 
legeyrket. 
 
Ingen undervisningsform kan gi en langtkommet medisinstudent større utbytte 
enn å drive klinisk arbeid under personlig veiledning i et stabilt og oversiktlig 
arbeidsmiljø. Vi regner derfor praksisperioden på 6 uker hos en allmennpraktiker 
i 10.semester som den viktigste del av undervisningen i klinisk allmennmedisin i 
legestudiet. Denne undervisningen er “studentsentrert” siden det den bygger på 
studentenes egne erfaringer og opplevelser i praksis.  
 
Før utplasseringsperioden gis en forberedelse til praksis med innføring i 
allmennmedisinsk epidemiologi (og hvordan pasientene på venterommet atskiller 
seg fra dem man møter på sykehus) opplæring i hvordan allmennlegene 
dokumenterer sitt arbeid i elektronisk pasientjournal (det allmennmedisinske 
journalnotatet, henvisninger mv.) og bruk av laboratoriet i allmennpraksis, og 
trening på den allmennmedisinske konsultasjonen. Undervisningen viser bredden 
i den allmennmedisinske hverdagen – fra arbeid med sykmelding og praktisk 
kurs i reseptskrivning, til behandling av kronisk syke og håndtering av akutte 
tilstander.  
 
Etter utplasseringen holdes det forelesninger og seminarer der det legges vekt 
på å integrere studentenes erfaringer fra allmennpraksis. Dette skjer i form av 
forelesninger og seminarer med temaer som legerollen, den unge pasienten, 
pasienten som en del av familien, og utfordringer i lege-pasientforholdet. Videre 
er det undervisning om nødvendige ferdigheter for rasjonell forskrivning av 
legemidler, om forskrivning av avhengighetskapende legemidler og om 
relasjonen mellom leger og farmasøytisk industri, beslutningslære og om risiko 
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og risikohåndtering. Det undervises også om hjemmebesøket som arbeidsform 
og om terminal omsorg i allmennpraksis 
 
I 10.semester starter undervisningsprogrammet KLoK om kunnskapshåndtering, 
ledelse og kvalitetsforbedring. KLoK er av fakultetstyret definert som et eget fag. 
Mye av den praktiske tilretteleggingen av undervisningen er lagt til Institutt for 
allmenn og samfunnsmedisin, og undervisningen er nært knyttet opp mot 
utplasseringsperioden. 
  
Eksamen:  I 10. semester avholdes en fem-timers skriftlig eksamen der 
allmennmedisin er ett av tre eksamensfag. 
 
 
 
 
11.-12.  semester 
 
I 11 og 12 semester videreføres KLoK fra 10. semester med fokus på 
forskningsbasert praksis, kvalitetsvurderinger og kvalitetsforbedring. Hvordan 
håndtere pasientsikkerhet og utilsiktede hendelser er andre temaer som dekkes i 
disse semestrene. Det gjennomføres simuleringsøvelser som viser betydning av 
tverrfaglig samhandling, og det blir undervist i kommunikasjon og ledelse som 
forberedelser til turnustjenesten og det profesjonelle virket.   
 
Allmennmedisinske temaer som tas opp i de to siste semestrene er screening av 
pasienter i allmennpraksis, vurdering og oppfølging av prøvesvar (blodprøver, 
bentetthet), og oppfølging av pasienter med kronisk sykdom i allmennpraksis 
(hjertesvikt). En-dagskurset om ”den gamle pasienten med mange 
sykdommer/symptomer og som bruker mange legemidler” er et interaktivt 
verksted der en sammensatt kasuistikk vurderes systematisk fra ulike perspektiv 
(klinisk og farmakologisk) som så forenes mot slutten av dagen der det gis en 
innføring i strategier for seponering av legemidler. Undervisningen veksler 
mellom arbeide i grupper og plenumsesjoner i auditoriet. Videre gis det 
forelesning om  viktige sykdommer/sykdomspresentasjoner som søvnproblemer, 
demens, urinveisinfeksjoner og urininkontinens og tretthetssyndrom/fibromyalgi; 
og med strategier for hvordan de håndteres i allmennpraksis.  Allmennmedisin er 
også en del av seminaret om legevakt, samt forelesningene og gruppearbeidet 
rundt problemene når leger gjør feil. Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten 
vektlegges gjennom en klinikk på slutten av semesteret i samarbeid med 
Thoraxkirurgisk avdeling. 
 
For alle kliniske emner vektlegger undervisningen i allmennmedisin de vanligste 
sykdommene allmennpraktikeren møter innen sykdomsgruppen og hvordan 
disse sykdommene presenterer seg. Studentene får undervisning i 
anamneseopptak og praktisk undersøkelsesteknikk, relevante supplerende 
undersøkelser og behandlinger innenfor en allmennmedisinsk ramme. 
Samarbeide med annenlinjetjenesten og andre faggrupper blir også belyst. 
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Eksamen: Allmennmedisin utgjør en post ved studiets avsluttende 
stasjonseksamen. Her blir studentene testet i en allmennmedisinsk setting. Som 
regel vil dette skje i form av å gjennomføre en allmennmedisinsk 
kontorkonsultasjon etterfulgt av relevant eksaminasjon.  
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