
Allmenmedisinske

arbeidsmetoder



Hva sliter nyutdannede

leger med?
 Struktur i konsultasjonen

 Holde tidsrammer/sette grenser

 Konklusjoner

 Ta avgjørelser



Hva sliter nyutdannede

leger med?
 Struktur i konsultasjonen

 Mangel på struktur medfører

 -konsultasjonen kan bli rotete

 -Stjeler tid

 -Både lege og pasient blir usikker



Særtrekk ved

allmenmedisin
 Kontinuitet-fastlege

 Kjenner pasientene og faktorene rundt pasientene

bedre enn sykehusleger

 Trinnvis diagnostikk

 Kan bruke tid og behandling som diagnostisk hjelp



Allmenmedisin vs.sykehus

allmenmedisin sykehusmedisin

Som regel flere problemer Som regel ett problem

Tidlig I sykdomsforløp Sent I sykdomsforløp

Trinnvis diagnostikk Omfattende unders med en gang

Prevalens av alvorlig sykdom lav Høyere prevalens av alvorlig sykd.

Stor diagnostisk usikkerhet Mindre diagnostisk usikkerhet

Stor forhåndskunnskap om pas. Lite forhåndskunnskap

Symptombestemt undersøkelse Mer systematisk omfattende us.



Diagnostisk tankegang

(ut fra symptomer)

Diagnos
e 

hypotese
hypotese



Trinnvis tilnærming



sykdomsfordeling
 Alvorlig/livstruende sykdom 10-15%

 Kroniske/langvarige tilstander 20-40%

 Enkle banale tilstander som oftest går over av seg

selv 50% eller mer



Hvor er din egen

komfortsone?
Er din komfortsone/bekvemmelighetssone på

 60% sikkerhet?

 90%sikkerhet?



 Starter med flere ulike hypoteser

 Via anamnese og undersøkelse avgrenses mulige

diagnoser

 Lokale undersøkelser(lab,ekg,spirometri..)

 Evt videre ekstern diagnostikk(blodprøver/rtg/UL 

m.m.)

 Tilsammen øker det sannynlighetsnivået til å gi en 

rett diagnose



tidsaspekter
 mange tilstander er banale og selvavgrensende og

går over av seg selv

 Ikke alle bør ha time med en gang-hastegrad
avhenger av symptombilde og sykdom

 Hindrer overdiagnsotikk og overbehandling

 Tid gir også utvikling av sykdom og bedrer
diagnostikk

 Ballansegang. Skal selvfølgelig ikke medføre
forsinkelser I diagnostikk eller behandling



Behandling som diagnsotikk
 Gir behandling /råd

 Tar tilbake til kontroll og hører hvordan det går

 Feks astma hos 

barn(inhalasjonsbehandling)/nitroglycerin ved

brystsmerter

 Prednisolon ved mistanke om PMR



Tanker omkring videre

diagnostiske undersøkelser
 Hva leter vi etter/Hva vil vi utelukke?

 Er undersøkelsen målrettet/spesifikk nok?

 Hvilke tilleggsopplysninger vil undersøkelsen gi?

 Vil det medføre endret behandling?

 Kostnader?

 Hvilket Ubehag/risiko utgjør det for pasienten?



Hva kan forstyrre

diagnostisk prosess?
 Manglende avklaring av roller/grensesetting

 Tidsnød



Mangel på struktur
 Mister oversikt

 Tidsnød

 Gir Stress

 Innbyr til usikkerhet ang.diagnose og behandling



tidsavgrensing
 “Vil være imøtekommende/ gjøre en god jobb”

 Tar for mange problemstillinger på en gang

 Avklare hva vi som lege kan gjøre/ikke gjøre



Utforinger som lege
 Tør man spørre om alle ting

 Tør man undersøke alle ting

 Tør man involvere seg i vanskelige ting/situasjoner

 Hvordan er det med ens egne følelser I gitt

situasjoner –klarer man være en profesjonell

hjelper?



Fjellvettregel nr 4:Lytt til

erfarne fjellfolk


