
 
 

Akuttmottaket  
 
Hvis det er stille i akuttmottaket har vi forslag til andre aktiviteter som studentene kan være med på. 
Hvis studenten forlater akuttmottaket, kan studenten gjøre avtale med sekundærvakt om å bli ringt opp 
ved tilgjengelig pasient for journalopptak.  
 
Morgenmøter  
 

Medisinsk morgenmøte i Møterom 1 (ved poliklinikkene) hverdager kl 08.00. Undervisning, 
gjennomgang av pasienter siste døgn.  
 
Sengepost (medisin)  
 

Det er særlig nyttig å være med på pre-visitt på de medisinske sengepostene (kl 08.45-10.00), evnt. 
også påfølgende visitt. Oppsøk sengepostene kl 08.30-08.50 og spør sekretær/sykepleier/lege etter 
følgende lege-rom (kun én student per pre-visitt):  
 
MED A (1. etg):  

 Hjerte  
 Lunge 

 

MED B (3. etg):  
 Slag 
 Geriatri 

 

MED C (4. etg):  
 Infeksjon, hematologi 
 Gastromedisin 

 

MED D (3. etg):  
 Nyre, diabetes, rus og kreft 

 
Poliklinikk  
 

Kirurgi 
 Komplett klarering, innkomst med turnuslege, se rom 50 og 51 på poliklinikken.  
 Stue 59 har hver torsdag (og ofte fredag) kirurgia minor, gøy å være med på, bank på døra.  
 Coloskopi+gastroskopi, Randi Askeland 1531 eller Anders Husby 1718 kan ringes på og høre 

om muligheter.  
 

Medisin 
 Mye spennende prosedyrer man kan være med på, eks. bronkoskopi og arbeids-EKG 

(sykling), gastroskopi. Ulike leger på ulike dager, spør gjerne sekundærvakt i akuttmottaket 
hvem som har poliklinikk (må sjekkes i GAT). Ring deretter legen og spør om det er greit å 
være med.  
 

Revmatologi 
 Ring supervisør (22451201, rom 2 revmatologisk poliklinikk) og spør om det er mulig å henge 

med vakthavende revmatolog. Tidsrom kl 08-18.  
 

Kirurgi/ortopedi operasjoner, anestesi  
 Kan kreve lenger tid av studenten og avtales direkte med lege.  

 
Akuttmottaket  

 Ikke alle pasienter egner seg for journalopptak, men det kan likevel være nyttig å følge en 
annen lege. Sekundærvakt medisin (1121) eller bakvakt medisin (dagtid, 1121) kan begge gi 
dere en lege å følge. Eventuelt kan det være spennende å følge triage-sykepleier i mottaket av 
pasienter, spør da koordinator i glassburet.  


