
 

 

 

Utdanningsplan for Fysikalsk medisin og Rehabilitering ved 

Nordlandssykehuset HF 

 

Innledning 

Denne planen viser en grovskissen for hvordan man gjennomfører utdanning i Fysikalsk medisin og 

rehabilitering i dette foretaket. Planen beskriver hvilke enheter i eget foretak man skal jobbe ved 

(rotere mellom) og hvilke samarbeidsaktører (foretak, avtalespesialister, private foretak) man evt 

må, eller kan ha spesialiseringsperioder hos. 

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 3 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. 

Nordlandssykehuset (NLSH) består av sykehus i Bodø, Stokmarknes og Gravdal, samt 

distriktpsykiatrisk senter i Fauske. NLSH er I utgangspunktet et lokalt/område sykehus, men på noen 

fagområder ivaretar også regionale funksjoner, inkludert FMR , for ex. for utredning og behandling  

av pas. med Hypermobilitet relaterte tilstander/Hypermobil Ehlers- Danlos’ syndrom. 

NLSH har et omfattende samarbeid med Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet og er 

utdanningsbase for 5. og 6. år medisinstudenter, hvor FMR lege deltar i fellesundervisning for 6 års 

studenter med 2 temaer (uspesifiserte rygg og skuldersmerter). Samt at studenter gjennomfører sin 

klinisk praksis ved FMR pol. innen delemne Bevegelse, som er flerfaglig samordnet med 

Reumatologisk avd., Ortopedisk avd. og Allmennmedisinsk praksis. Generell utdanningsplan ellers 

vedtas av utdanningsutvalget, hvor LIS er representert og skal ha aktiv rolle både i 

utarbeidelsen/oppfølging. 

 

Om faget Fysikalsk Medisin og rehabilitering 

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter forebygging, 

diagnostisering, behandling og rehabilitering hos personer som på grunn av medisinske lidelser har 

eller står i fare for å få langvarig funksjonshemming. Spesialiteten skal fremme fysisk og kognitiv 

funksjon, atferd og livskvalitet. 

Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering søker ved sitt arbeid å forebygge funksjonstap og 

fremme funksjon, aktivitet og deltagelse hos personer med akutte og kroniske lidelser i muskel-/ 

skjelettsystemet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet samt ved kreftsykdommer og kroniske 

smerter. Funksjonsvurderingen er sentral i faget og benyttes i diagnostikk og som grunnlag for senere 

behandling og rehabilitering. 

Den tverrfaglige arbeidsformen er sentral og unik for faget. Organiseringen i tverrfaglige team er en 

sentral og grunnleggende del av arbeidet, og det tverrfaglige team er et nødvendig verktøy for å 



 

 
kunne drive spesialisert medisinsk rehabilitering, informasjon, opplæring, brukermedvirkning og 

personlig ansvarliggjøring er sentrale elementer i behandling og rehabilitering som ellers også 

omfatter medikamentell behandling, opptrening, fysisk aktivitet, tilpasning av tekniske og 

ortopediske hjelpemidler og tilrettelegging i det omkringliggende miljø, inkludert forhold relatert til 

arbeidsliv. 

Faget innebærer rehabilitering av pasientgrupper som også behandles og følges opp i andre 

spesialiteter, og samarbeid med spesialister innen en rekke andre medisinske fagområder er 

nødvendig. Sentrale samarbeidende spesialiteter er allmennmedisin, nevrologi, nevrokirurgi, 

ortopedi, psykiatri, geriatri og revmatologi. Samarbeid med andre faggrupper står også sentralt. 

 

Om FMR virksomhet ved NLSH  

Ved NLSH HF FMR virksomhet er organisert innen Avdeling for Kliniske Servicefunksjoner /KSF, 

Habilitering og Rehabilitering, som er del av Hode og bevegelsesklinikk. LIS lege skal ha hoved 

tilknytning til Enhet for FMR og ART Bodø, med poliklinisk, dag og døgntilbud. Enhet består av 

tverrfaglig FMR poliklinikk og Ambulant Rehabiliterings Team Salten. FMR leger har også rådgivende 

rolle for ART team i Vesterålen og Lofoten.  

NLSH sin utdanningsstatus innen FMR er opphørt 2011, men vi har i år/2019 søkt HD om godkjenning 

etter nye regler for LIS utdanning.  

Tverrfaglig FMR poliklinikk består av 1 overlege spesialist i FMR, 1 konst. overlege, 1 LIS lege, 1 

nevropsykolog, 2 spesial fysioterapeuter, 1 spesial ergoterapeut, 1 sosionom og 1 psykiatrisk 

sykepleier. 

Ved FMR Bodø tilbys utredning og behandling av pasienter med langvarige smertetilstander i muskel 

skjelett, både regionale og utbredte, inkludert hypermobilitet relaterte tilstander/HEDS , pas. med 

kognitive vansker etter ervervet hjerneskade , spesialiserte førekortvurderinger, sakkyndige spesialist 

erklæringer innen FMR og nevropsykologi, ultralyd veiledet spastisitet behandling med bottulintoksin 

A, samt andre funksjonsnedsettelser i bevegelsesapparat .Vi har hatt stabil og økende pas. 

grunnlag/etterspørsel med over 1100 nye polikliniske pasienter i 2018.  

FMR avd.  Bodø har siden 1996 hatt tverrfaglig mestringsorientert eget behandling/ 

rehabiliteringsprogram FRAM (som står for Forandring, restitusjon, Aktivitet og Mestring), som ellers 

er godt dokumentert gullstandard, både faglig og helseøkonomisk, ifølge anerkjente nasjonale og 

internasjonale retningslinjer/anbefalinger. Tilbudet er intens, varer 3 + 3 dager, med 6 pasienter i 

gruppe, ca. 14 ganger i året.  Samt Livsstyrke Trening, helsepedagogisk veilednings verktøy, som 

ledes av 2 sertifiserte gruppeveieledere, med 5 samlinger på 2 dager, med 8 pas. i gruppe, ca. 2 

grupper i år.  

Ved NLSH tilbys også sengebasert kompleks rehabilitering organisert ved Medisinsk avdeling i 

Vesterålen, med 4 senger, hovedsakelig for pas. etter hjerneslag i subakut fase , med  fullverdig 

tverrfaglig team som ledes av nevrolog som er 100 % ansatt ved rehabiliterings sengepost. Hensikten 

med den nye søknad om godkjenning er å inkludere denne læringsarena i LIS sin utdanningsløp, med 

planlagt rotasjon på 3- 6 mnd.  

Det er etablert samarbeid med nyopprettet Helse i Arbeid senter i Bodø, ny tverrfaglig og tverretatlig 

satsing (FMR, VOP, NAV), foreløpig i inntaks fasen/henvisnings behandling, med liknende muligheter 

for inkludering av denne LA innen LIS sin utdanningsløp.  



 

 
 

Hvilke læringsmål kan oppnås ved Nordlandssykehuset? 

Ved NLSH kan du gjennomføre disse læringsmålene i Fysikalsk medisin og Rehabilitering : LM 1-2, LM 

4-6, LM 8-13, LM 16-26, LM 28-38, LM 40-61, LM 63-64, LM 66-72, LM 74-75, LM 78-82, LM 84, LM 

88, LM 98, LM 102. Jfr. nasjonal godkjent standard for FMR vedtatt av HD i 2018, som er nærmere 

beskrevet i nyopprettet Kompetanseportalen for hver enkelt LIS. Og skal mer konkretiseres i 

Individuell utdanningsplan.    Vi har i den sammenheng inngått interne avtaler med Neurologisk, 

Ortopedisk, Reumatologisk, Medisinsk og VOP avdeling ved NLSH. 

Vi vil ha behov for ca. 30 % av resterende 103 LA utenfor eget HF, som er ivaretatt med avtalen med 

UNN. Vi anslår at behov for slik tjeneste kan være mellom 12-18 mnd., avhengig av utfall av 

pågående godkjenningsprosess ved HD og LIS sin utdanningsstatus/fremgang.    

 

Hvilke læringsarenaer ved Nordlandssykehuset kan tilby læringsmålene 

Enhet for FMR og ART/FMR pol, Neurologisk, Ortopedisk, Reumatologisk, Medisinsk og VOP avdeling. 

 

Supervisjon og veiledning 

Nordlandssykehuset har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. I det 

daglige vil leger i spesialisering følges opp av fast ansatte spesialister som supervisorer arbeidet. 

Det er satt av tid i tjenesteplanen slik at hver lege i spesialisering skal ha veiledning hver måned, dels 

individuelt, dels i gruppe. LIS vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder i avdelingen (spesialist) 

som følger deg 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, progresjon/utfordringer i utdanning/opplæring og kliniske 

ferdigheter, samarbeid med andre i tverrfaglig team/ andre kollegaer, støtte i vanskelige situasjoner.  

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. 

 

Teoretisk undervisning 

Det gjennomføres undervisning 100-105 minutt pr uke i 46 uker. Annenhver uke er det regional 

undervisning på telematikk for alle enheter i Helse Nord. Denne undervisning er strukturert slik at 

den skal sikre gjennomgang av de mest relevante tema i Rehabiliteringsmedisin og Fysikalsk medisin. 

En gang i måneden er det Nasjonal Fjernundervisning på Telematikk. Resterende undervisning 

organiseres lokalt/internt., jfr. årlig undervisningsprogram som vedtas av utdanningsutvalget, hvor 

LIS er representert og deltar aktiv i utarbeidelsen.  

 

Opplæring i forskning 

Den delen av LIS utdanning skal ivaretas ved avtalt rotasjon på Rehab. Klinikken UNN Tromsø som har 

egen forsknings virksomhet. Og selvsagt skal LIS involveres aktiv ved eventuelle forskningsprosjekter i 

avdelingen.  



 

 
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. 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. 

 

Kontakt 

For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med avdelingsoverlege Fysikalsk Medisin og 

Rehabiliterings, Bodø 

 

 

 


