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Høringssvar – faglig innhold i ny turnusordning – loggbøker 
 
 

Vi viser til Legeforeningens brev av 01.06.2012. Troms legeforening behandlet saken på sitt styremøte 
15. juni, og har deretter behandlet høringssvaret elektronisk mellom medlemmene, og avgitt følgende 
uttalelse: 
 
Troms legeforening mener at selve grunnlaget for turnustjenesten skal være et høyt faglig innhold, 
som sikrer et minimum av breddekompetanse hos unge leger før de starter sin spesialistutdanning. 
Turnustjenesten har frem til nå hatt en viktig rolle for å sikre kvaliteten på norske leger, og bidratt 
vesentlig til å sikre god legefordeling til hele landet. Ordningen har vært rettferdig og forutsigbar både 
for turnuslegen som arbeidstaker og sykehus/kommune som arbeidsgiver – og slik må det være, også i 
fremtiden.  
 
Sykehusavdelingene som mottar og trener opp turnusleger bør fortsatt være indremedisin og 
kirurgi/ortopedi, med mulighet for tredeling med psykiatri, pediatri, anestesi eller gyn/obst. Dette er i 
tråd med dagens gode praksis, som står sterkt i befolkningen så vel som i kollegiet og helsetjenesten. 
Sykehusene har bygd opp sin logistikk og sin daglige drift rundt turnuslegenes grunnleggende 
legearbeid, og det er klokt å videreføre dette.  
 
Det er avgjørende at ny turnusforskrift setter konkrete krav til faglig innhold i turnustjenesten, og at 
turnuslegene får erfaring med akutte tilstander og vakt. Dette har vært viktige momenter i den daglige 
kontakten rundt turnustjenestens innhold og læringsmål, og ha gjort at vi har kunnet utvikle 
turnustjenesten i positiv retning, f.eks ved vårt eget sykehus (UNN).  
 
Legeforeningens turnusråd må være offensive i samarbeidet med HOD og Hdir slik at turnustjenestens 
innhold og kvalitet sikres.  
 
Troms legeforening er av den oppfatning at læringsmålene som Turnusrådet har utarbeidet i 
forbindelse med ny, forbedret turnustjeneste, er for lite konkret, og mangler detaljene som både 
sykehus, kommuner og turnusleger har brukt i sin planlegging og oppfølging av turnuslegene. 
Overordnede krav slik de listes opp av Turnusrådet blir for diffuse, og vanskelig å følge opp i det 
daglige arbeidet. Sentrale krav er mer eller mindre falt bort. Pkt 1.8 i utkastet til målbeskrivelse er 
kanskje det beste eksempelet på en hvor mangelfull, målbeskrivelsen nå er blitt. Vi anbefaler at pkt 1.8 
tas ut av listen, og erstattes med en langt mer konkret og omfattende oversikt over kliniske 
situasjoner/prosedyrer turnuslegen bør kunne få befatning med ila turnustjenesten.  
 
I forkant av daværende Turnusråds utarbeidelse av ”Veileder for turnus i sykehus” som forelå høsten 
2005, ble Helsedirektoratets prosedyrelister sendt til revisjon til noen dedikerte kollegaer, som 
utarbeidet en mer realistisk liste, som så ble redigert av Turnusrådet og deretter inntatt i veilederen. 
Hdir har senere gitt sin aksept for denne redigerte listen. Troms legeforening er enig i at det er på tide 
med en ny realitetsbehandling av disse prosedyrelistene og kravene til akuttmedisinske tilstander. Vi 
ønsker fortsatt at turnusarbeidet skal sikre breddekompetente i legekollegiet. Derfor bør disse 



endringene som nå skal gjøres, begrense seg til oppdateringer i tråd med den medisinske utviklingen, 
og korrigeringer som erfaringen har vist er (nærmest) helt umulig å få gjennomført.  
Det må understrekes at dagens lister er gode, og at de bør videreføres i så stor grad som mulig. Det har 
aldri vært ment at listen skulle representere strengt obligatoriske momenter. Listene har mest tjent som 
en påminner til både turnuslege og arbeidsgiver, og kan selvsagt ikke kreves oppfylt for alle. Til det 
vil sykehussammensetning, personlig initiativ, uflaks og tilfeldigheter spille for mye inn. Listene må 
ses på som et mål – ikke et obligatorisk krav. Det har verken vært myndighetene eller Legeforeningens 
intensjon at disse listene skulle være absolutte. Dette formuleres slik i Dnlfs veileder fra 2005  ” Listen 
er veiledende og ment som en hjelp til veileder og turnuslege under planlegging og gjennomføring av 
turnustjenesten. Alle turnussykehus skal ha ambisjoner om å dekke dette tilbudet for sine turnusleger. 
Listen bør danne utgangspunkt for fordeling av arbeidsoppgaver mellom legene på avdelingen, og kan 
med fordel henge synlig og lett tilgjengelig på morgenmøterommet.” 
 
Legeforeningen anfører i sitt høringsbrev at kravene de ramser opp er minimumskrav, som skal være 
oppnådd. Vår erfaring tilsier at slike absolutte krav kan være mer begrensende enn utviklende, og det 
reiser seg straks spørsmål om hvordan man skal håndtere en turnuslege som mot formodning ikke 
skulle ha fått utført en eller flere ting på listen. Hvordan skal man da supplere dette, hvor skal man 
jobbe, hvor søker man – og hvem vil vel ansette han eller henne på nytt? Turnusrådet legger også opp 
til at alle hovedpunkter skal attesteres/godkjennes av veileder. Vår erfaring er at den avsluttende 
kontroll og godkjenning på den enkelte avdeling/kommune slik det gjøres i dag, er tilfredsstillende. I 
utkastet legges det f.eks opp til kontroll av ”profesjonalitet,” ”ledelse/administrasjon,” 
”kommunikasjon” og ”akademisk kompetanse.” Det gir et merkelig signal å sidestille dette med 
”medisinsk ekspertise,” som må være hovedintensjonen med tjenesten.  
 
Det er først og fremst viktig at turnustjenesten holder et høyt faglig nivå – og da må det stilles 
konkrete krav til tjenesten for å sikre likhet i utdanning og kompetanse, på tvers av landet, foretak og 
kommuner. Kompetansen i kommunikasjon, samarbeid, ledelse, profesjonalitet og akademi, 
kontrolleres kontinuerlig av alle kollegaer i alle kliniske situasjoner, og er ferdigheter hvor vel knapt 
noen kan sies å være utlært, og bør ikke kreves kontrollert og attestert på denne måten. Vår erfaring 
tilsier at attestasjonene slik det legges opp til i utkastet, neppe vil ha forankring i en travel hverdag, 
men dessverre heller vil utgjøre en proforma signatur uten mål eller mening. Manglende 
språkferdigheter som er til hindrer for forsvarlig legearbeid og/eller læringsutbytte må håndteres 
effektivt i starten av turnustjenesten som et ledd i arbeidsgiveroppfølgingen, og ligger etter vårt skjønn 
utenfor rammen av den aktuelle prosedyrelisten.  
 
Merk at veiledningsheftene fra 2005 både nevner bestemte prosedyrer og bestemte akuttmedisinske 
tilstander. Kravene er jo selvsagt ikke at alle skal se eller gjøre alt, og derfor er det gjort en vurdering 
(fra 1-4) i forhold til om det er forventet at ferdighetene skal være demonstrert/gjennomgått på 
modell/kadaver/teori (1), fått demonstrert på pasient (2), utført på pasient under veiledning (3) eller 
utført selvstendig (4.) Se vedlegget. 
 
Merk også at gjennomgangen av prosedyrelistene i 2005 medførte at man fikk på plass slike lister i 
psykiatri, gyn/føde og pediatri for dem som hadde deler av sin sykehustjeneste der.  
 
Turnusrådets forslag om å la det være den enkelte avdelings prosedyrer eller den enkelte avdelings 
mest alminnelige lidelser som skal være styrende for turnuslegens utbytte av sin tjeneste, blir etter vår 
mening for defensivt og tilfeldig. Det har nettopp vært sterke krav om en høy, nasjonal kvalitet på 
turnustjenesten og turnuslegene, som har vært verdifulle elementer i dagens tjeneste som det er viktig 
å videreføre. Lokale tilpasninger må selvsagt være mulig slik som i dag, men det er viktig å bruke en 
nasjonal kravliste til å heve standarden, sikre vakttjeneste og fremme samarbeid mellom avdelinger – 
for å gi turnuslegene et best mulig tilbud. Sett i relasjon til deler av Legeforeningens signaler om at 
flere avdelinger enn dagens avdelinger (som er kir, med, psyk, ped, anestesi, gyn) skal kunne benyttes 
til sykehusturnus, er en slik ”avdelingsstyrt” ferdighetsliste, svært betenkelig.  
 



Det er ikke antatt at omleggingen av turnustjenesten til en bedre tjeneste, vil få vesentlige 
konsekvenser for kommunehelsetjenesten. Det er likevel grunn til å presisere at Turnusrådets loggbok 
også her, blir for lite konkret. Det vises til at ”Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten,” og 
kapittel 6 ”Ferdighetsliste i klinisk allmennmedisin” er inntatt i dette høringssvaret (se under.)  Merk 
også at veiledningsheftet for kommunehelsetjenesten også inneholder klare konkretiseringer  forhold 
til hva turnuslegen i kommunehelsetjenesten bør få innsikt i (lærings- og veiledningsmål i forhold til 
allmennmedisin, legevakt, samarbeidspartnere, kommunale oppgaver, samfunnsmedisin mv.) Se 
kapittel 4 i dagens veiledningshefte. Dette bør videreføres i ny turnustjeneste.  
 
Samlet sett er Troms legeforening av den oppfatning at Turnusrådets utkast trenger vesentlig 
omarbeidelse, til en mer konkret liste over læringsmål. Utkastet har ikke vår tilslutning. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Jo-Endre Midtbu   Ruben Berntzen 
Leder (sign.)    Styremedlem (sign.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Dagens ferdighetsliste og målbeskrivelse i ”Veileder for turnus i sykehus.” 
    Dagens ferdighetsliste og målbeskrivelse i ”Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten.” 
 
 
 
 
Utdrag fra ”Veileder for turnus i sykehus” 
 
”5.  FERDIGHETSLISTE OG MÅLBESKRIVELSE 
 
Kirurgi og medisin 
Dette er en liste over praktiske ferdigheter som bør være oppnådd ved hjelp av observasjon 
eller selvstendig arbeid i løpet av turnusen. Listen er veiledende og ment som en hjelp til 
veileder og turnuslege under planlegging og gjennomføring av turnustjenesten. Alle 
turnussykehus skal ha ambisjoner om å dekke dette tilbudet for sine turnusleger. Listen bør 
danne utgangspunkt for fordeling av arbeidsoppgaver mellom legene på avdelingen, og kan 
med fordel henge synlig og lett tilgjengelig på morgenmøterommet.  
De enkelte elementer er markert med følgende tallkoder som angir anbefalt minimum 
gjennomføringsmåte. I listen kan turnuslegen markere med kryss når og på hvilken måte 
prosedyren er utført. 

(0) Ikke gjennomgått 
(1) Gjennomgått/fått demonstrert på modell eller kadaver, ev. fått demonstrert utstyr 
(2) Fått demonstrert på pasient 
(3) Utført på pasient under veiledning 
(4) Utført selvstendig 



 

Prosedyrer 0 1 2 3 4 

Livreddende prosedyrer                

Basal hjerte- lungeredning (3)                

AHLR inkludert tidlig defibrillering og 
medikamenter ihht protokoll (1)  

               

Nødtrakeotomi/koniotomi (1)                 

Pleurapunksjon ved trykkpneumothorax (1)                 

Stor venøs tilgang inkl. blottlegging perifer vene 
(1) og venekanyle i v. jugularis externa (3)  

               

Bruk av utstyr til å sikre fri luftvei: Sug, oral og 
nasal svelgtube (4), larynxmaske (2).  

               

Fødselshjelp (3)                

Hemostase ved svær ytre blødning (1)                 

Bruk av halvautomatisk + manuell defibrillator 
(3)  

               

Endotrakeal intubasjon (3)                 

Ventilere med bag og maske, voksne og barn (4)                 

Perifer venekanylering, sette i gang infusjon 
/transfusjon (4) 

     

Bruk av intraossøs tilgang (2)                 

Diagnostiske og terapeutiske prosedyrer                 

Innleggelse av suprapubisk kateter (1)                 

Kneleddspunksjon (2)                 

Dopplerundersøkelse av perifere kar (2)                 

Spirometri (3)                 

Tyding av blodutstryk (3)                 

Pleuratapping (3)                 

Utfylling av dødsmelding og vurdering av 
plutselig, uventet død (4) 

               



Spinalpunksjon, vurdering av CSF (3)                 

Ano-/rektoskopi (3)                 

Opptak og tolkning av 12 kanalers EKG og 
tyding av vanlige EKG-mønstre (rytme, iskemi 
og infarktforandringer) (4)  

               

PEF måling (4)                 

Nedlegging av ventrikkelsonde (4)                 

Blærekateterisering av mann og kvinne (4)                 

Subkutan, intramuskulær og intravenøs injeksjon 
av medikament (4)  

               

Blodprøvetaking fra vene og arterie (4)                 

Bakteriologisk og virologisk prøvetaking og 
forsendelse (4)  

               

Mikroskopering av urin (4)                 

Undersøkelse av blod i avføring (4)       

Elektrokonvertering (3)                

  



Kirurgiske prosedyrer                 

Bakre tamponade ved neseblødning (1)                 

Behandling av inngrodd negl (2)                 

Førstehjelpsbehandling av kontusjons- og 
sårskade (3)  

               

Fjerning av overflatiske fremmedlegemer (3)                 

Grovreponering av ekstremitetsbrudd (3)                 

Incisjon og drenasje av abscesser og tromboserte 
hemorroider (3)  

               

Biopsi/fjerning av overflatiske svulster med 
håndtering av patologisk-anatomiske preparater 
(3)  

               

Bruk av lokalanestesi (slimhinne, infiltrasjons og 
enkel ledningsanestesi) (4)  

               

Revisjon og sutur av enkle sår (4)                 

Behandling av enkle brudd og luksasjoner (4)       

Innleggelse av thoraxdren (2)      

Blødningskontroll med pakking av blødende 
ekstremitetsskader (3) 

     

Blødningskontroll med pakking av buk ved 
traumer (damage control laparatomy) (2) 

     

Bruk av ketamin-analgesi/anestesi ved store, 
akutte skader (1) 

               

Røntgenundersøkelser                 

Indikasjon for og grunnleggende tolkning av 
røntgen thorax, oversikt abdomen, UL abdomen, 
skjelettrøntgen og CT caput utført som 
øyeblikkelig hjelp (3)  

               

 



Akuttmedisinske tilstander 
Forekomsten av forskjellige akuttmedisinske tilstander vil variere fra sykehusavdeling til 
sykehusavdeling, alt etter pasienttilstrømning, legedekning og spesialiseringsgrad. Det kan 
derfor ikke uten videre forventes at alle turnusleger på egen hånd skal ha foretatt diagnostikk 
og behandling av pasienter med alle disse tilstandene. Turnuslegene forventes likevel på 
bakgrunn av ovenstående generelle krav og krav til ferdigheter etter endt sykehustjeneste å 
kunne sette i gang adekvate livreddende og stabiliserende tiltak dersom de møter pasienter 
med følgende tilstander:  

(0) Ikke gjennomgått 
(1) Teoretisk gjennomgang 
(2) Sett og deltatt i behandlingen  

 

Tilstander 0 1 2 

Akutt respirasjonssvikt           

Hjertestans (VT uten puls, VF, asystole, PEA)          

Brystsmerter, undersøkelse og 
differensialdiagnostikk. 

   

Akutt hjerteinfarkt og tidlig trombolyse (STEMI)            

Akutt abdomen           

Anafylaksi           

Intoksikasjon (opiater, BZD, paracet, øvrige)          

Status epilepticus           

Diabetes koma/hypoglykemi           

Sepsis/meningitt           

Akutt blødning med sirkulasjonssvikt           

Brannskade           

Hjerneslag og vurdering av tidlig trombolyse          

Mottak, systematisk diagnostikk og tidlig 
stabilisering av multitraumepasient 

         

Kardiogent sjokk    

Lungeødem    

Akutt astmaanfall/KOLS exacerbasjon    



Massiv lungeemboli    

Bevisstløs pasient     

Ustabil angina pectoris (NSTEMI)    

(Trykk)pneumothorax    

Etseskader i øye    

Akutt hodepine    

 
Samhandling med primærhelsetjenesten, kommunikasjon og koordinering av 
helsefaglige tiltak 
 
Turnuslegene bør i sykehusturnus   
 
- lære respekt for den som vurderer situasjonen hjemme hos pasienten, på  
legevakt eller skadested 
 
- lære at indikasjon for innleggelse kan være sammensatt av psykososiale faktorer, og ikke 
bare basert på somatisk status i sykehusets akuttmottak 
 
- forstå hvorledes innleggende leger må gjøre vurderinger basert på en enkel klinisk 
undersøkelse, ofte uten mulighet for avklaring ved hjelp av observasjon eller 
tilleggsundersøkelser 
 
- lære å drøfte indikasjon for - og alternativer til innleggelse, på en måte  
som skaper gode samhandlingsrelasjoner med fastlegene, både i øyeblikket og  
på lengre sikt 
 
- forstå at angst og rolleatferd hos pasient og pårørende kan dramatisere  
uklare sykdomsbilder, at innleggelse som sådan kan være terapeutisk og  
ikke behøver å være tegn på lettvinte faglige vurderinger 
 
- få anledning til å diskutere sin rolle som mottakende/vakthavende lege, inkludert diskusjon 
om ikke-medisinske motiver for at han/hun forsøker å hindre innleggelser (sliten, alene, 
utrygg, stort arbeidspress, vekkes om natten, osv) 
 
- få anledning til å diskutere med sin veileder rådgivning av kolleger utenfor sykehus som 
over tid synes å vise liten evne eller vilje til å vurdere indikasjon for innleggelse og 
alternativer til innleggelse. 
 
Psykiatri  
Turnuslegen skal fortrinnsvis jobbe ved en allmennpsykiatrisk akuttpost eller et 
distriktspsykiatrisk senter (DPS) i hele perioden. Subakutt- eller intermediærpost kan også 
være en aktuell arbeidsplass. I samsvar med den generelle målsetting for turnustjenesten i 
sykehus ser vi det som viktig at turnuslegen sikres erfaring med akutte psykiatriske tilstander. 
Turnuslegene bør avtjene hele perioden på samme post.  



 
Turnuslegen vil få oppnevnt klinisk veileder som skal være spesialist i psykiatri (alternativt en 
erfaren lege under spesialisering), og som gir systematisk veiledning og supervisjon (fast 
klinisk veiledningstime en gang per uke og ad hoc veiledning) og oppnevningen skal skje av 
avdelingsoverlegen før turnuslegen starter sin tjeneste. Turnuslegen skal få skriftlig brev før 
tiltredelse med alle disse opplysningene.  
 
Turnuslegen skal ha tilgang til et variert fagbibliotek med aktuelle psykiatriske tidsskifter. 
Grunnbøker i psykiatri, lik pensum i grunnutdanningen, vil være aktuell litteratur.  
 
Turnuslegen arbeider de første to ukene sammen med klinisk veileder og får etter hvert tildelt 
pasienter som han/hun følger opp. Klinisk veileder bør spesielt vurdere hvilke pasienter som 
egner seg, etter som turnuslegen vil få lengre tids kontakt med pasientene i løpet av de fire 
månedene tjenesten varer. Slik får turnuslegen kjennskap til prosessene i behandlingen.  
 
Faglig innhold  
Listen under viser hva turnuslegen bør ha møtt og fått kjennskap til i psykiatritjenesten: 
Kryss av for ikke gjennomgått (0), teoretisk gjennomgått (1) eller sett og deltatt i 
behandlingen (2) 
 
 

Diagnostikk og behandling av de hyppigste psykiatriske lidelsene  

Bipolare lidelser  

Depresjoner  

 Psykoser  

 Rusmiddelmisbruk  

 Personlighetsforstyrrelser  

 Psykiske forstyrrelser med kognitiv svikt (demens, psykisk utviklingshemning, 
m.v.) 

 

Virkninger og bivirkninger av psykofarmaka  

Undersøkelse og åpningssamtale med nyankomne pasienter  

Anvendelse av Psykisk Helsevernloven  

Retningslinjer for tvangsbehandling og tvangsmiddelbruk   

Etiske aspekter ved bruk av tvang  

Suicidalitetsvurderinger  

Behandlingskjeden og samarbeid med primærhelsetjenesten  

Pårørendearbeid og deltagelse i samtaler mellom pårørende og pasient  



 
 
På den aktuelle avdelingen bør det være utarbeidet en prosedyrebok der rutiner for 
henvisning, innleggelser og de vanligste behandlingsopplegg er gjengitt. Prosedyreboka bør 
være tilgjengelig for turnuslegen. 
 
Turnuslegen skal delta i postens morgenmøter, gruppesamlinger og delta i den kontakten 
posten har med det eksterne/interne behandlingsapparat, for eksempel psykiatrisk poliklinikk, 
psykiatrisk senter, hjemmesykepleie og primærlege 

- delta i døgnkontinuerlig primærvaktordning 
- delta i internundervisningen og litteraturmøter ved avdelingen  

 
Avdelingsoverlegen har det overordnede ansvaret for at tjenesten har et tilfredsstillende faglig 
innhold, og skal oppnevne personlig veileder og utstede attest etter endt tjeneste.  
 
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 
Listen under viser hva turnuslegen bør ha møtt og fått kjennskap til i tjenesten ved en 
kvinneklinikk: 
De enkelte elementer er markert med følgende tallkoder som angir anbefalt minimum 
gjennomføringsmåte. I listen kan turnuslegen markere med kryss når og på hvilken måte 
prosedyren er utført. 

(0) Ikke gjennomgått 
(1) Gjennomgått/fått demonstrert på modell eller kadaver, ev. fått demonstrert utstyr 
(2) Fått demonstrert på pasient 
(3) Utført på pasient under veiledning 
(4) Utført selvstendig 
 

Prosedyrer 0 1 2 3 4 

Gynekologi                

Selvstendig gynekologisk undersøkelse (4)                

Mikrobiologisk prøvetaking, cervixcytologi og 
biopsitaking (4)  

               

Sondering av uterinhulen og bruk av 
ledningsanestesi i cervix (4) 

     

Innsetting av spiral (4)      

Kjenne de ulike prevensjonsformene, kunne gi 
prevensjonsveiledning (4) 

     

Kjenne lovgivningen omkring svangerskaps-
avbrudd og gi veiledning til kvinner som søker 
dette (4) 

     



Diagnostikk og behandling av blødnings-
forstyrrelser og infeksjoner i lille bekken (4) 

     

Enkel ultralydundersøkelse av bekkenet, 
identifisere intrauterint foster (3) 

     

Diagnostikk og behandling av urininkontinens (3)      

Diagnostikk og behandling av infertilitet      

Obstetrikk      

Utføre svangerskapskontroll med identifikasjon 
av fosterlyd, leie og vurdering symfyse-
fundusmål, samt gi veiledning til gravide (4) 

     

Overvåke og forløse ved normal fødsel under 
veiledning/assistanse av jordmor eller gynekolog 
(4) 

     

Identifisere risikosvangerskap (4)      

Vurdere vannavgang (4)      

Kjennskap til bruk av fødselsovervåking, tilstede-
værelse ved forløsning risikosvangerskap (3) 

     

Kjennskap til bruk av analgetika ved fødsel (3)      

Kjennskap til bruk av vakum og tang (3)      

 
 
 
Barnesykdommer 
 
Overordnet målsetning:  

• Kjennskap til barns normale oppvekst og utvikling 
• Kjennskap til spesielle problemer knyttet til nyfødt- og spebarnsperioden 
• Kjenne til de vanligste medfødte misdannelser og syndromer 

 

Prosedyrer 0 1 2 3 4 

Ta opp grundig anamnese og utføre en nøyaktig 
klinisk undersøkelse av barn i alle aldre inklusive 
utfylling og tolkning av persentilskjema (4) 

               

Vurdere om et akutt sykt barn er alvorlig sykt 
eller ikke, og om det er et behov for akutt 
innleggelse i sykehus (4) 

               



Grov utviklingsvurdering av spe- og småbarn (4)                 

Utrede og behandle vanlige sykdommer hos barn 
(infeksjoner, astma, kramper) og vurdere behov 
for spesialistvurdering (4) 

     

Takle allergiske/anafylaktiske reaksjoner (4)      

Kunne vurdere samspill mellom barn og foreldre 
– omsorgsevne (4) 

     

Kjenne Statens ernæringsråds anbefalinger for 
spebarnsernæring og kunne bruke disse (4) 

     

Kjenne gjeldende vaksinasjonsprogram (4)      

Basal resuscitering av barn (4)      

Aktuelle diagnostiske prosedyrer: venepunksjon, 
spinalpunksjon, blærekateterisering, etablering av 
intravenøs/intraossøs tilgang (3) 

     

Peroral og intravenøs væskebehandling (3)      

Ernæring av syke og friske barn i alle aldre (3)      

Foreldres behov og rettigheter ved akutt og 
kronisk sykdom og funksjonshemninger hos barn 
(3) 

     

Undersøkelse av adoptivbarn (3)      

”



Utdrag fra ”Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten” 
 
”6.  FERDIGHETSLISTE I KLINISK ALLMENNMEDISIN 
 
De enkelte elementer er markert med følgende tallkoder som angir anbefalt minimums 
gjennomføringsmåte:  
(1) Gjennomgått med veileder  
(2) Fått demonstrert, eventuelt fått demonstrert og øvd med utstyr  
(3) Utført på pasient under supervisjon  
(4) Utført selvstendig  
 
Akuttmedisin  
- Akuttmedisinsk behandling ved legekontoret og i ambulansebiler/båter (2)  
- Akuttmedisinsk utstyr* og kommunikasjonsutstyr ved kontoret og i ambulansebiler/båter 

(2)  
- *Defibrillator  
- *Intuberingsutstyr  
- *Ventileringsutstyr  
- *Surstofftilførsel  
- *Sug  
- *Stiv nakkekrage, sjokkbukse, spjelkeutstyr  
- *Monitoreringsutstyr  

 
Forskjellige diagnostiske og terapeutiske prosedyrer  
- Bruk av relevante laboratorie hurtigtester (4)  
- Fjerning av føflekker (4)  
- Artikulære og periartikulære injeksjoner (3)  
- Ano-/rektoskopi (3)  
- Tonometri (4)   
- Fjerning av fremmedlegeme fra øyet, bruk av korneaskrape (4)  
- Primærbehandling ved sprut og etseskader (2)  
- Øreskylling (4)  
- Fremre tamponade ved neseblødning (2)  
- Bruk av anerkjent depresjonsskala og demensskala (4)  

 
Gynekologi og obstetrikk  
- Gynekologisk undersøkelse med cytologisk og mikrobiologisk prøvetaking (4)  
- Prevensjonsveiledning (4)  
- Fjerning og innsetting av IUD (3)  
- Graviditetskontroll med bruk av Helsetilsynets journal for gravide, undersøkelse av SF 

mål, fosterleie og fosterlyd (4) 
- Kriterier for risikosvangerskap og henvisning til spesialisthelsetjenesten (1)  
- Rutiner for henvisning til prenatal diagnostikk og genetisk veiledning (1)  
- Ikke planlagt fødsel utenfor institusjon (1)  
 
Allmennmedisinske offentlige legeoppgaver  
- Målrettet helseundersøkelse av barn på helsestasjon (4)  
- Deltakelse i forebyggende helsearbeid rettet mot ungdom (4)  
- Legearbeid i sykehjem, og/eller institusjon for heldøgns pleie og omsorg (4)  
- Deltakelse i tverrfaglig samarbeid så som basisgruppemøte eller ansvarsgruppemøte (3)  



 
Lover, rutiner, erklæringer 
- Utfylling av relevante RTV-skjema og samarbeid med trygdekontoret i forhold til 

sykmelding/langtidssykmelding, attføring og uføretrygd (4)  
- Smittevernloven, spesielt tiltak ved allmennfarlig smittsom sykdom i kommunen og 

oppsporing av smittekilder (1)  
- Henvisning til provosert abort (1)  
- Innleggelse av pasienter i hht. Psykisk helsevernlov (1)  
- Legeerklæring for søknad om førerkort (4)  
- Legeerklæring ved dødsfall, rutiner for melding til politiet (1)  
- Rutiner ved seksuelle overgrep (1) 
 
 



SJEKKLISTE 
Praktiske ferdigheter                   Utført i løpet av turnus                   
 

                     Ja                Nei                            

Hjerte - kar:  BT-måling                                 �      �                     
EKG (taking og tyding)       �      � 

Lunge:  PEF                                        �      �                                                                                                                                                           

Spirometri                                �      �  

Bruk av forstøverapparat           �      �  

Endo-  Blodsukkermåling                   �      � 
krinologi: Glukosebelastning (instruksjon)          �      � 

  Påvisning av mikroalbuminuri             �      � 
  Bruk av insulinpenn          �      �                

Nevrologi:  Oftalmoskopi                             �      �  

  Donders (synsfelt)                        �      � 

  Myotatiske reflekser (senereflekser)  �      �  

Nevrologi:  Plantarreflekser     �      �    

Koordinasjonsprøver        �      �                

Lasegue                                   �     �  

Gynekologi:  Cytologisk prøvetaking fra cervix        �      � 
  Innsetting av spiral                      �      �  

   Gc – prøve                          �      �  

  Klamydia prøve                             �      �  

Obstetrikk:  SF-måling                                 �      �  

Fosterleie                                �      � 

Fosterlyd                                            �      �   

U-HCG hurtigtest                          �      � 

Hud:   Biopsi av hud          �      �  

Små-  Legging av lokalanestesi                  �      � 

kirurgi:  Fjerning av nevi/mindre tumores          �      � 



  Rensing/revisjon og suturering av sår   �      �    

  Tømming av abscess                        �      �  

Bevegelses-  Klinisk undersøkelse av rygg     �      �           

apparatet: Klinisk undersøkelse av skulder          �      � 

  Klinisk undersøkelse av nakke            �      � 

  Generell leddstatus                       �      � 

Bevegelses-  Injeksjon av lokalanestetikum/steroid  �      � 
apparatet: Leddpunksjon       �      �                      

Øye:   Tonometri a.m. Schiøtz                    �      � 

  Enkel visusundersøkelse                   �      � 

Strabismeundersøkelse                     �      � 

Fjerning av fremmedlegeme fra cornea  �      � 
ØNH:   Otoscopi                                  �      �  

   Cerumenskylling                          �      � 

  Rinne og Weber                            �      � 

Etsing av neseblødning                    �      �    

  Fremre tamponade                          �      �          

Tyding av audiogram                       �      � 

Mage-tarm:     Rektaleksplorasjon                        �      � 

Ano - rectoscopi                          �      � 

Påvisning av okkult blod i avføring     �      � 

Urinveier:  Urin prøvetaking (instruksjon)           �      �   

 Urin analyser  stix                       �      � 

Dyrkning av urin                  �      � 
Kateterisering av urin    �      � 

Klamydiaprøve i urin (instruksjon)   �      � 

Infeksjon: CRP                                       �      � 

Hurtigtest streptokokker            �      �                                                         



SR      �      � 

Akuttmedisin: Innlegging av venflon                �      � 

Hjerte-lungeredning                   �      � 

Defibrillering, "Heart-Start"      �      � 
  Immobilisering av frakturer      �      � 
Psykiatri: MADRS - depresjonsskår                   �      � 

MMS      �      � 
 

Annet:  Smerte/palliativ behandling av kreftpasient�       �    



7. DELTAKELSE I HELSESTASJONS- OG SYKEHJEMSARBEID 
 
 
Praktiske ferdigheter/aktivitet      Deltatt i løpet av turnus 
 

          Ja Nei 
Helsestasjonsarbeid:   

Undersøke minst 2 barn på ulike alderstrinn mellom 0-4 år.   � � 

 Utføre vaksinasjon                  � � 

Svangerskapsomsorg hos jordmor og/eller lege    � � 

Vurdere psykomotorisk utvikling hos barn    � � 
Følge helsesøster/jordmor på hjemmebesøk hos nyfødte  � � 

                             Delta i rådgivning av foreldre.                                                                 �    � 
 
Skolehelsetjeneste:  

Undersøkelse av skolebarn på ulike alderstrinn.    � � 

 Arbeid med psykososiale problemer blant ungdommer.  � � 

Holdningsskapende arbeid mot bruk av  rusmidler.    � � 
 

Forebygging av seksuelt  overførbare sykdommer (SOS),  

  og prevensjonsundervisning              � � 
 
Sykehjemsarbeid:  

Konsekvens av påvisning av sykdom hos gamle; muligheter  

  og begrensninger i utredning.     � � 
   

Deltakelse i minst ett tverrfaglig møte om  enkeltpasient med 

  ADL-problemer  og/eller sviktende kognitiv funksjon.  � � 
    

Deltakelse i livets siste fase for pasient, med pårørende og 

  sykehjemspersonale.       � � 
    

  Polyfarmasi, strategier for medikament-seponering.               � � 
 



8.  DELTAKELSE I TVERRFAGLIG SAMARBEID  
 
Aktivitet/samarbeid                         Deltatt i løpet av turnus                           
 
      
       Ja     Nei 

Møte med kommunelege I                �    � 
 

Helsestasjonsarbeid     �    � 
 

Skolehelsetjeneste     �    � 
 

Sykehjemsarbeid      �    � 
 

Møter med hjemmesykepleien    �    � 
 

Møte med fysio-og ergoterapitjenesten   �    � 
 

Møte med det lokale trygdekontor    �    � 
 

Møte med bedriftshelsetjenesten    �    � 
 

Møte med  apotek     �    � 
 

Møte med andre samarbeidspartnere   �    � 
                     
 
Hvilke:_____________________________________________________ 
               

Legevaktsarbeid                �    � 
   

Antall legevakter (minimum 10)?    �    � 
 
” 


