
Indremedisin  
 
Innledning 
3. semester 
4. semester 
5. semester 
6. semester 
10. semester 
11/12. semester 
 
 
Innledning 

Indremedisin og kirurgi er den kliniske medisinens moderdisipliner. De øvrige kliniske 
disipliner har utgått fra disse 2 hovedområdene. Tradisjonelt har indremedisinen 
bestått i å stille en diagnose ved hjelp av relativt enkle kliniske hjelpemidler for 
deretter å gi ikke-kirurgisk behandling. I dag er situasjonen annerledes. Den moderne 
indremedisiner bruker til dels avanserte og invasive prosedyrer både i diagnostikk og 
behandling. Dertil har faget gjennomgått ikke bare en avskalling i form av etablering 
av ”nye” fag (for eksempel nevrologi som i sin tid var en del av indremedisinen), men 
også en oppsplitting i en rekke grenspesialiteter .  

I undervisningssammenheng (Oslo 96) omfatter indremedisin både de 
indremedisinske grenspesialitetene endokrinologi, 
fordøyelsessykdommer, hematologi, infeksjons sykdommer, kardiologi, nefrologi i 
tillegg til spesialitetene geriatri, lungesykdommer, onkologi og reumatologi.  

I semestrene 3-6 tar undervisningen utgangspunkt i symptomer/tegn og gir generell 
innføring i etiologi/patogenese ved hjelp av problembasert læring og andre 
læringsteknikker. Mot slutten av denne perioden er det naturlig at man sikter mer mot 
spesifikke diagnoser og tilhørende behandling.  

Mer diagnose-rettet læring er naturlig i forbindelse med utplassering i semester 10. 
Studenten oppholder seg delvis i sykehus og opplever at målet er å finne frem til 
spesifikke diagnoser.  

I semester 11 og 12 viker diagnose-rettet læring for læring der man tar utgangspunkt 
i symptomer og tegn på ny, med spesiell understrekning av hvordan man kan komme 
frem til diagnoser ut fra ofte lite spesifikke symptomer og tegn.  

 

3. semester 

Studentene får helt i starten av semesteret grundig innføring i intervju- og 
undersøkelsesteknikk. Ettersom svikt i praktiske ferdigheter ofte er et problem, inntar 
dette en større del av studieplanen enn tidligere.  

 Dette lar seg ikke gjennomføre hvis hele undervisningen skal "tas ut" innen faget 
indremedisin og er derfor også tatt opp i beslektede fag som kirurgi og 



allmennmedisin. Følgende fag som sorterer under indremedisin blir undervist i 3. 
semester: endokrinologi med hovedvekt på gl. thyroidea, sykdommer i hjertet og 
kretsløp samt sykdommer i luftveiene.   

4.-6. semester 

Her er hovedvekten lagt på generelle symptomer og tegn i kontrast til tidligere 
indremedisinsk undervisning som ofte tok utgangspunkt i spesifikke diagnoser. Det 
gis ytterlige undervisning i intervju- og undersøkelsesteknikk.  

4. semester 

I 4. semester undervises i fordøyelsessykdommer inklusive ernæring og i 
bevegelsesapparatet. Den siste bolken omfatter også kommunikasjon og 
rehabilitering.  

 

5. semester 

5. semester er i stor grad viet til nyrer og urinveier, hjerte og kretsløp og luftveier 
samt sykdommer i disse organsystemene.  

 

6. semester 

I 6. semester er følgende indremedisinske fagområder representert: fordøyelses 
sykdommer, endokrinologi, infeksjonssykdommer og blodsykdommer.  

 

10. semester 

I 10. semester blir studentene utplassert. Før studentene utplasseres, gis en 
gjenoppfriskning i intervju- og undersøkelsesteknikk. 6 av ukene er utplassering hos 
allmennlege, 3 uker er på kirurgisk avdeling, og 3 uker er på indremedisinsk avdeling 
på lokalsykehus /sentralsykehus. Man har ønsket utarbeidelse av "sjekklister" over 
hvilke tilstander/problemer/prosedyrer en bør sikre seg at studentene møter (får 
erfaring med) i forbindelse med utplasseringen. Man har også hatt som mål at det 
foreligger en samforståelse mellom fakultet et og utplasseringssted om hvordan 
”sjekklisten” best skal kunne oppfylles. Semesteret skal legge vekt på geriatriske 
problemstillinger og temaer som kombinerer organsystemer.  

 

11-12. semester 

11-12. semester inneholder i hovedsak undervisning i indremedisin og kirurgi. Alle de 
”indremedisinske” fagene er representert inklusive geriatri, lungemedisin, onkologi og 



reumatologi.  Emner som er belyst i termin ene 4-6 blir til dels gjentatt, men mye av 
undervisningen tar utgangspunkt i et symptom eller problem.  Ellers er 
flerorganprobleme, trening i beslutningslære og prioritering gjennomgående tema i 
disse semestrene. Latrogene sykdommer vektlegges også. Mot slutten av studiet gis 
en gjennomgang av akuttmedisinske problemstillinger. 

Akutt indremedisinske tilstander som bl.a. sjokk, lungeødem, sirkulasjonsstans, akutt 
respirasjonssvikt, koma, hematemese/melena, forgiftninger og allergiske reaksjoner 
vil bli undervist under akuttmedisin (termin 12). Undervisningen dekkes i stor grad av 
lærere i indremedisin.  

 

 


