
 

 

Psykiatrisk legevakt - Informasjon til studenter 
Psykiatrisk legevakt tilbyr hospitering for medisinerstudenter i 12. og 8. semester 
etter avtale med Universitetet i Oslo. Interesserte må selv kontakte vår sekretær 
Anne Sommerstad på e-post: uxanmm@ous-hf.no og melde seg på vakter. Sett opp 
en prioritert liste med datoer for når du ønsker å hospitere. Før oppmøte på vakt kan 
du kikke på håndbok i studentutgave som du får tilsendt av sekretæren. Vi tar bare 
imot en student per vakt, for å optimalisere praksissituasjonen og for at hver student 
skal få oppleve mest mulig.  
 
Våre kjerneområder er innleggelsesvurderinger og selvmordsvurderinger. Vi har ca 
500 innleggelser i året ved psykiatriske akuttavdelinger. Vi regner med at ca. 
halvparten av de ca 3500 konsultasjonene vi har inneholder selvmordsproblematikk. 
Vi vet at studentene ønsker erfaring i vurdering av selvmordsfare og vurdering av 
innleggelsesbehov i forhold til lov om psykisk helsevern.  
 
Vi har lagt opp praksisen ut fra et allmennlegeperspektiv, dvs. at studentene skal 
lære å håndtere psykiatriske pasienter i en legevaktsetting. De pasientene som 
oppsøker oss er heller ikke "sortert" slik de vil være ved en psykiatrisk poliklinikk. De 
er med andre ord typiske legevaktspasienter. Vi ønsker at studentene skal få se så 
mange pasienter som mulig på en vakt, og de fleste studenter vil få være med på 3-5 
konsultasjoner i løpet av en kveld. Det er viktig at studentene er aktive selv og deltar i 
teamet på vakt. 
 
Vi anbefaler at studentene møter senest 1550, slik at de kan være med på de første 
konsultasjonene som starter rett etter rapporten kl. 1600. En gjennomsnittlig 
konsultasjon hos oss varer en time. Vi anbefaler ikke praksis i helgene fordi det er 
mindre pasienttilgang.  
 
Vi lar studentene evaluere tjenesten og resultatet var meget bra ved siste 
undersøkelse. 
Følgende spørsmål ble stilt og studentene ga skår mellom 1 – 5 der 5 var best: 
 

• Jeg syns praksisen var relevant og lærerik – gjennomsnitt skår 4,9 
• Jeg ble godt tatt imot av personalet og følte meg inkludert i teamet – 5 
• Jeg har fått god opplæring/veiledning av lege – 4,9 
• Jeg kan anbefale denne praksisen til andre – 5  

 
Åpningstiden er 1600-2300 på hverdager, 1200-2300 i helger og på helligdager. De 
fleste studenter er hos oss i 4-5 timer. 
 

• Når du kommer på vakt, skriv deg inn i fremmøteboken med tittel ”student” 
• På vaktrommet er det en perm merket ”studenter” som er identisk med 

”studentutgaven” på nettet. 
• Dersom du ikke kan møte, vær vennlig å gi beskjed til sekretæren eller til de 

på vakt (22 11 70 28). 
• Antrekk: nøytralt og velstelt. Hvit frakk deles ut.   
 
Seksjonsoverlege Ewa Ness 1.4.2009 


	Psykiatrisk legevakt - Informasjon til studenter

