
 

 

 

Utdanningsplan for spesialisering i Blodsykdommer i 

Nordlandssykehuset HF 

 

Innledning  

Nordlandssykehuset HF 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. 

 

Seksjon for blodsykdommer har sengepost, utstrakt poliklinisk drift og dagbehandling. Vi har 

hele Nordland fylke som nedslagsfelt og er ansvarlig for en stor del av utredningen, 

behandling og oppfølging av pasienter med hematologisk sykdom fra Helgeland i tillegg til 

eget nedslagsfelt.  

Vi ønsker her å beskrive hvordan spesialisering i blodsykdommer er organisert i foretaket.  

Hvilke læringsmål kan oppnås ved Nordlandssykehuset 

Ved Nordlandssykehuset HF kan du gjennomføre en stor andel av læringsmålene i 

spesialisering i blodsykdommer. Læringsmål (LM); 004, 006, 017, 022, 026, 036, 037, 038, 

0,41, 042, 044, 045, 049, 053, 056, 064, 067, 074, 075, 076, 077, 078, 111, 112, 115, 116, 

128, 130, 133 gjennomføres ved Universitetssykehus. Noen av disse læringsmålene kan 

startes i Bodø, men godkjennes ved universitetssykehus 

Hvilke arenaer i Nordlandssykehuset kan tilby læringsmålene 

Nordlandssykehuset HF tilbyr spesialisering i blodsykdommer ved Nordlandssykehuset, 

Bodø.  

 

Læringsmål tilknyttet utdanningens del 2, som spesialiseringen bygger videre på, kan 

gjennomføres ved alle arenaer i foretaket.  

Hvilke læringsmål kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler 

Nordlandssykehuset HF har avtale med: 

 UNN HF, 18 måneders klinisk tjeneste. 12 mnd ved enhet for blodsykdommer og 6 

mnd ved kreftavdelingen.  

 

Dette for gjennomføring av LM – 004, 006, 017, 022, 026, 036, 037, 038, 0,41, 042, 044, 045, 

049, 053, 056, 064, 067, 074, 075, 076, 077, 078, 111, 112, 115, 116, 128, 130, 133. 

Tidspunktet for klinisk tjeneste ved universitetssykehus vil stå i den individuelle 

utdanningsplanen som blir tildelt etter oppstart ved Nordlandssykehuset. 

 

Supervisjon 

Supervisjon vil foregå vet at lege i spesialisering løpende følges opp av spesialist i 

fagområdet. Lege i spesialisering vil ha supervisør tilstede ved innlæring av ferdigheter, 

https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling
https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning


 

 

prosedyrer og kunne møte supervisør umiddelbart ved behov. Supervisør vil også være 

tilgjengelig under selvstendig tjeneste som poliklinikk og vil alltid være tilgjengelig per 

telefon eller annen elektronisk kommunikasjon. 

Supervisjon vil også foregå ved at spesialist/supervisør har faste møtepunkter gjennom dagen 

med lege i spesialisering for å diskutere aktuelle problemstillinger og forhold som er av 

betydning innenfor spesialiteten. Det er et nært samarbeid mellom legene ved de ulike 

spesialitetene i foretaket, noe som gjør det enkelt for lege i spesialisering også å konferere 

med andre spesialiteter ved behov. 

I vaktsammenheng vil vakthavende overlege være tilgjengelig som supervisør/veileder i 

faglige spørsmål. 

 

Veiledning 

LIS skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Det vil ved oppstart bli 

oppnevnt en klinisk veileder i avdelingen (spesialist) som følger LIS over tid. LIS 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 

veiledningskurs 2 ganger årlig for spesialister og erfarne LIS for å øke 

veiledningskompetansen hos alle leger. Gjennomført kurs dekker LM 20 i FKM 

 

Teoretisk undervisning 

Som lege i spesialisering i blodsykdommer deltar man både på undervisning som er felles for 

medisinsk klinikk og internundervisningen som er internt i avdelingen. Det legges til rette  for 

at Leger i spesialisering skal få delta på nødvendige kurs. 

 

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. Medisinsk klinikk har flere PhD grader, inkl professorater 

 

Felles kompetansemodul 

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 HF. FKM 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 HF 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. 

 

 

Kontaktinformasjon 

Ved spørsmål vedørende spesialisering i blodsykdommer ta kontakt med: 

Randi Fykse Hallstensen, overlege 

Mob: 481 42 831 

Epost: randi.fykse.hallstensen@nordlandssykehuset.no 

 

 

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

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