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Foto Thomas Olsen

Aldri utlært2073

Som vanlig har Tidsskriftet et temanummer om utdanning i forbindelse med at nye 

studenter tar fatt på medisinstudiet i august. Å utdanne seg til lege er ikke noe man 

gjør en gang for alle gjennom grunnutdanningen. Å være lege innebærer å holde seg 

kontinuerlig oppdatert om det som skjer både i medisinen og i helsevesenet. Poenget 

er selvsagt ikke å kjenne alle detaljer om alle spesialiteter, men å være nysgjerrig 

og beholde et åpent sinn i forhold til alle sider ved det å være lege. Derfor innholder 

dette nummeret ikke bare artikler som spesifikt omhandler utdanning, men et bredt 

spekter av artikler om ulike emner.

Charlotte Haug
redaktør

Ferdighetssenteret – 
hjelp til ansvar for egen læring

2073

Siden åpningen av det nye Rikshospitalet 
har Ferdighetssenteret vært et sted medi-
sinstudenter kan trene på ulike kliniske 
ferdigheter. Studieplanen Oslo96 hadde 
som mål å gjøre studentene bedre rustet 
til livet som lege, og senteret var et viktig 
satsingsområde. Lokalene er sentralt 
plassert på sykehuset, i nær tilknytning til 
lesesaler, PC-stue og bibliotek.

Virksomheten ved Ferdighetssenteret har 
vært omtalt tidligere, men er i dag bety-
delig utvidet. Senteret ledes av første-
amanuensis Hanne Storm og 12 student-
instruktører er tilknyttet. Instruktørene er 
medisinstudenter i deltidsstilling som 
arrangerer ulike kurs for medstudenter. 
Propedeutikkundervisning i 2. studieår er 
obligatorisk, med hovedvekt på under-
søkelse av hjerte, lunger og abdomen. 
I tillegg arrangeres det frivillige kurs 
i EKG-taking og tolking, suturkurs, under-
søkelse av bevegelsesapparatet, tapping 
av spinalvæske og innsetting av spiral. 
Flere av instruktørene er sertifisert som 
instruktører i avansert hjerte-lunge-red-
ning og bidrar i et akuttmedisinkurs for 
avgangsstudentene. I pediatriterminen 
får studentene tilbud om å undersøke et 
friskt spedbarn, under veiledning av en 
studentinstruktør. Mødre med barn 
i alderen 3–12 måneder rekrutteres frivil-
lig fra helsestasjoner i Oslo. Ellers er alle 
fem rom med diverse modeller og utstyr 
tilgjengelig for ferdighetstrening og kol-
lokvier døgnet rundt.

Bruken av ferdighetssenter er velkjent 
i våre naboland. Studiebesøk til Stock-
holm og København har vært viktig moti-
vasjon. Vi tror vårt tilbud er et viktig sup-
plement til den kliniske undervisningen, 
som dessverre lider under mindre kon-
takt med pasienter enn tidligere.

Eksempler på øvingssituasjoner 
side 2116.
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