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Pakkeforløp

• Samarbeid med fastlege o.a.

• Brukermedvirkning

• Evaluering med pasienten

• Psykisk OG somatisk helse

• Barn som pårørende



Læringsmål for noen utvalgte 
spesialiteter

• Indremedisineren: 
• Kan alt, gjør ingenting

• Kirurgen: 
• Kan ingenting, gjør alt

• Psykiateren: 
• Kan ingenting, gjør ingenting



Helhetlige og forsvarlige pasientforløp

• Kortere deler av forløpet innenfor en 
avdeling/enhet

• Komplekse tilstander som har behov for 
sammensatte tjenester over år -
individualisert



Helhetlig

• Pasient-/brukerperspektivet

• Pårørendeperspektivet

• Kommunikasjon

• Samvalg

• Samhandling

• Etikk



Helhetlige og forsvarlige pasientforløp
Eksempel på LM

• Selvstendig kunne motta akuttpsykiatriske 
pasienter i en lukket akuttavdeling, 
vurdere/diagnostisere og iverksette 
umiddelbare tiltak og behandling i samvalg
med pasienten.



Helhetlige og forsvarlige pasientforløp
Eksempel på LM

• Ha svært god kunnskap om medikamentell behandling 
av psykiske lidelser inkludert virkning, effekt, 
bivirkninger, interaksjoner og 
behandlingsmonitorering, samt selvstendig kunne 
håndtere og utføre slik behandling i samvalg med 
pasienten.

• Ha kjennskap til og kunne ta initiativ til nødvendige 
sosiale intervensjoner og bidra til samhandling med 
andre helse- og sosialinstanser (bl.a. primær helse- og 
sosialtjeneste, arbeid, bolig, utdanning, barnevern, 
politi).



Helhetlige og forsvarlige pasientforløp
• Ha god kunnskap om ambulante arbeidsmetoder, 

fordeler og utfordring ved å møte pasienter på 
deres arenaer. 

• Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og 
behandle psykoselidelse i samvalg med pasienten 

• Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og 
behandle pasienter med 
personlighetsforstyrrelser og i dette sikre 
samvalg. Her inngår både håndtering av akutte 
kriser og oppfølging over lengre tid.



Felles kompetansemoduler

• Kommunikasjonen i vår spesialitet innebærer 
komplekse interaksjoner som forutsetter god 
kompetanse om emosjonelle og kognitive 
forhold og prosesser, utover kravene i 
læringsmålene i felles kompetansemoduler



Kommunikasjon
Eksempler på LM

• Selvstendig kunne utføre ulike typer samtaler i 
undersøkelses- og behandlingsøyemed ved hjelp 
av tolk.

• Kunne disponere og styre en pasientsamtale/ 
pårørendesamtale med hensyn til formål, tid, 
rammer (inkludert juridiske forhold som taushets-
vs. informasjonsplikt) og med ivaretakelse av 
pasient-/pårørendeperspektiv.



Profesjonalitet

• Læringsmål: Kunne reflektere og forvalte sin faglighet i 
overensstemmelse med lovgivning, profesjonsetikk, 
personlig integritet, rolleforståelse og eget 
verdigrunnlag oppnådd gjennom ukentlig klinisk 
veiledning

• FORDI:

• I vår spesialitet kan man i større grad enn i andre 
spesialiteter presses på grenser og engasjement slik at 
stødig refleksjon rundt og trygghet på egen integritet 
og posisjon er av særskilt betydning. Dette dekkes ikke 
av læringsmålene i felles kompetansemoduler. 



En multikulturell verden

• Læringsmål: Beherske kvalifisert 
kunnskapsbasert differensialdiagnostisk 
utredning og behandling av ulike spesifikke 
lidelser og/eller tilstander hos voksne 
pasienter knyttet til transkulturelle 
problemstillinger og i dette sikre samvalg.



Kvalitetsreform

• Rettsmedisineren: 

• Kan alt, gjør alt – men for sent


