
Utdanningsplan for Barnesykdommer ved Nordlandssykehuset 

Innledning 

Nordlandssykehuset består av Sykehus i Bodø, Lofoten og Vesterålen. 

Spesialistutdanning i barnesykdommer er svært viktig for NLSH, og har vært gjennomført her 

i mange år i samarbeid med landets Universitetssykehusene. 

Nordlandssykehuset tilbyr i dag spesialisering i barnesykdommer i samarbeid med OUS, 

AHUS, St Olavs Hospital og UNN. Det jobbes også med å få til en avtale med Helse Vest. 

 

Planen publiseres på internett og er vår sentrale informasjon til deg som vurderer å søke jobb 

og utdanning hos oss. Planen beskriver hele utdanningen med Del 2 og Del med de mulige 

alternativer som vi har tilrettelagt for gjennom fagavtaler med samarbeidsparter.  

 

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell gjennomføringsplan for deg, som viser hva 

akkurat du skal gjennomføre, basert på hvor i utdanningsløpet du starter hos oss. 

 

Du vil også få en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål og læringsaktiviteter 

du skal gjennom. 

 

Om barnesykdommer ved Nordlandssykehuset  

Ved Nordlandssykehuset foregår spesialistutdanningen i barnemedisin ved tjeneste på 

Barneavdelingen som er lokalisert i Bodø. 

 

Vi er den eneste barneavdelingen i Nordland fylke og behandler barn fra premature født i 

uke 26.0 til ungdommer på 16 år.  Vi utfører utredning og behandling av alle tilstander hos 

barn, med unntak av premature <26 uker og primær onkologi.                                    

I tillegg til klinisk tjeneste har vi et eget utviklet prosedyrekurs på gris, og regelmessige 

simuleringstreninger i avdelingen 

Deltagelse  i avdelingens gjeldende  vakttjeneste inngår i klinisk tjeneste og er nødvendig for 

å innfri læringsmål.  



Vi har fast internundervisning 3 ganger pr uke. Undervisningen er koblet til læringsmål og 

gjennomføres både av overleger og Leger i spesialisering. 

 

Det drives aktiv forskningsaktivitet ved avdelingen. Avdelingen har for tiden en overlege med 

doktorgrad og to overleger som deltar i doktorgradsprogram. 

 

Barneavdelingen har for tiden 13 overleger og 8 LIS. 

 

Du kan ikke få oppfylt alle læringsmålene i barnesykdommer ved NLSH. Tjenesten ved 

Nordlandssykehuset suppleres med 18 mnd ved et av Universitetssykehus vi har avtale med, 

for å oppnå nødvendige læringsmål. 

 

Felles Kompetanse Modul (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. Nordlandssykehuset 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. 

 

 

Veiledning og Supervisjon 

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. 



 

Nordlandssykehuset 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.  

 

Kontakt: 

For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med avdelingsoverlege barn, 

Nordlandssykehuset Bodø. 

 


