
 

 

 

Utdanning i spesialiteten øyesykdommer ved Nordlandssykehuset  

Innledning  

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, 

Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. 

Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, 

bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende 

forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no. 

Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter. 

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –

endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk 

kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på 

ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø, Lofoten og Vesterålen.  

Klinikken har over 700 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, 

helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell. 

Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for Nordlandssykehuset. NLSH tilbyr 

spesialisering i øyesykdommer i Bodø. Dette er en kortfattet generell beskrivelse av 

utdanningen, en individuell gjennomføringsplan for alle leger kommer i tillegg.  

 

Avdelingen tar imot alle typer oftalmologiske pasienter, inkludert kirurgisk behandling for 

katarakt, glaukom, strabisme, tåreveier og noen okuloplastikker. UNN Tromsø har 

regionsfunksjon for blant annet netthinnekirurgi og tar imot disse pasientene fra hele 

Nordland, Troms og Finnmark. Corneatransplantasjoner utføres ikke ved UNN. Disse 

pasientene sendes enten til St. Olavs hospital eller OUS-Ullevål. I øyesykdommer er det 

etablert nasjonale behandlingssentre ved OUS-Ullevål for intraokulære maligne svulster som 

trenger strålebehandling eller bulbusbevarende kirurgi. Det samme gjelder medfødt katarakt 

og medfødt glaukom.  

Spesialiteten er allsidig og variert med utstrakt bruk av ulike typer billeddiagnostikk av øyets 

fremre og bakre segment. Det er mulighet for opplæring i okuloplastikk, tåreveiskirurgi, 
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strabisme og intraokulær kirurgi, som for eksempel katarakt og glaucomoperasjoner 

avhengig av avdelingens behov.  

 

Hvilke læringsmål kan oppnås i NLSH?  

De fleste læringsmålene i spesialiteten øyesykdommer kan oppnås ved NLSH. De resterende 

ved UNN. Læringsmål 047 assistanse ved operasjoner for hornhinnetilstander oppnås ved to 

ukers hospiteringsopphold ved St. Olavs Hospital.  

 

Hvilke læringsarenaer i NLSH kan tilby læringsmålene?  

I NLSH er Bodø læringsarena. Lege i spesialisering (LIS) har sine klinisk tjeneste ved poliklinikk 

for øye, avdeling for operasjon og ved sengepost.  

Arenaen har nær og lett tilgjengelig supervisjon. God tid på morgenmøter til å drøfte 

spesielle kasus og alltid rom for å spørre om råd og hjelp stort sett til enhver tid. Det 

tilstrebes at pasientene får fast lege og det fungerer godt. På den måten får LIS følge samme 

pasient over tid. LIS har 4 timers fordypning /uke, lagt til dagtid fra januar -14. 

 

Supervisjon og veiledning  

NLSH har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. I det daglige vil 

leger i spesialisering følges tett opp av mer erfarne kolleger. Læringsarenaen har utarbeidet 

en Start-perm for nytilsatte LIS. 

 

Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Du vil ved oppstart få 

oppnevnt en klinisk veileder i avdelingen (spesialist) som følger deg over tid. Du skal også 

delta i en veiledningsgruppe med LIS fra ulike spesialiteter. Denne vil møtes 5 - 6 ganger årlig 

og ha særlig fokus på temaer fra FKM og kommunikasjon med pasienter, pårørende og 

medarbeidere. 

 

NLSH har et sterkt fokus på veiledning og arrangerer 2x/år veiledningskurs for spesialister og 

erfarne LIS for å øke veiledningskompetansen hos alle leger. Gjennomført kurs dekker LM 20 

i FKM.  



 

 

Teoretisk undervisning  

Leger i spesialisering i oftalmologi må gjennom spesialistutdanningen tilegne seg teoretisk og 

praktisk kunnskap innen faget øyesykdommer. Tilegnelse av teoretisk kunnskap vil skje ved 

deltagelse på obligatoriske og valgfrie kurs, internundervisning, diskusjoner ved 

litteraturgjennomgang, fagdiskusjoner i avdelingen og ved selvstudium.  

Internundervisningen planlegges av utdanningsutvalget i øyesykdommer og følger en plan 

over tre år. Tema for undervisning er hovedsakelig knyttet til emner som gjennomgås ved de 

obligatoriske spesialistkursene, bl.a. om netthinnesykdommer, uveale sykdommer, glaukom, 

optikk og refraksjon, pediatrisk oftalmologi og strabisme, okuloplastikk, katarakt, 

hornhinnesykdommer og orbita. Det forventes at alle leger i spesialisering deltar aktivt i 

internundervisningen, både ved å bidra til faglig diskusjon og ved å holde presentasjoner 

selv.  

 

Forskningsmuligheter og akademisk kompetanse 

Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon og har tilbud om utdanning og 

praksis innen de fleste sykehusrelaterte yrkesgrupper. I samarbeid med Universitetet i 

Tromsø, tilbyr Nordlandssykehuset komplett studium for femte og sjette års 

medisinerstudenter. Forskningsaktiviteten er stor, både innenfor somatikk og psykiatri. 

Virksomheten er organisert i to forskningssenter. 

Det arbeides aktivt for å fremme forskningsinteresse blant klinikere og tilrettelegge for å 

styrke, stimulere og videreutvikle den forskningsbaserte virksomheten innen psykiatri, 

somatikk og helsefag. Ambisjonene er nedfelt i Nordlandssykehusets forskningsstrategi. 

Forskningen ved Nordlandssykehuset HF har økt kraftig i omfang de siste årene. I dag kan 

man vise til et høyt antall publiseringer, mange ph.d.- og postdoc-prosjekter og deltakelse i 

en rekke eksternt finansierte prosjekter.  

Foretaket og klinikken ønsker å legge til rette for at også skal LIS få mulighet til å delta i 

forskning. 

Kirurgisk klinikk har flere ansatte med PhD grader og en ansatt med professorat. 

 



 

 

Felles kompetansemodul (FKM) 

FKM består av et sett av nasjonale læringsmål som strekker seg gjennom hele 

utdanningsløpet til den enkelte LIS, og du vil få tildelt en egen kompetanseplan for FKM når 

du starter opp som LIS i Nordlandssykehuset. Den inneholder 10 ulike temaer med til 

sammen 24 læringsmål innen etikk, forebygging, forskningsforståelse, kommunikasjon, 

kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, 

pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og 

ledelse. NLSH er opptatt av kvalitetsforbedring og dette vil være et gjennomgående fokus for 

læringsaktivitetene i FKM. Temaene dekkes dels av felles forelesninger og gruppeveiledning 

på tvers av spesialitetene, dels gjennom ulike kurs og oppgaver underveis og dels gjennom 

klinisk veiledning og intern undervisning innenfor hver spesialitet. Målet er å integrere disse 

temaene i den kliniske hverdagen. 

 

Kontakt  

For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med  

Erlend Hallstensen, avdelingsoverlege, Erlend.Hallstensen@nordlandssykehuset.no, tlf. +47 

75534353.  
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