
 

 

 

Utdanningsplan for Klinisk Nevrofysiologi i Nordlandssykehuset 

Bodø 

 

Innledning  

Nordlandssykehuset HF er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et 
tradisjonelt sentralsykehus og har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende 
funksjoner.  
Sykehuset er via oppdragsdokumenter gitt i oppdrag å videreføre og utvikle et bredt 
spesialisttilbud i nært samarbeid med de øvrige helseforetakene. 
  
Nordlandssykehuset HF tilbyr spesialisering i klinisk nevrofysiologi i Bodø. 
 
Ved den aktuelle generelle utdanningsplanen ønsker vi å vise en kort beskrivelse av 
spesialistutdanningen i klinisk nevrofysiologi ved Nordlandssykehuset Bodø.  
 
Den er en generell beskrivelse og ved tilsetting vil en individuell gjennomføringsplan 
utarbeides for hver spesialiseringskandidat som viser hva akkurat kandidaten skal 
gjennomføre, basert på hvor i utdanningsløpet man starter hos oss. 
 
Kandidaten vil også få en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål og 
læringsaktiviteter man skal gjennom. 
 

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten: 
 

Klinisk Nevrofysiologi seksjonen (KNF) fungerer som andre linjetjeneste integrert i Nevrologi 
og Revmatologi avdeling, Hode og bevegelsesklinikk (HBEV). 
KNF-seksjonen og Nevrologi avdelingen ved Nordlandssykehuset Bodø mottar pasienter fra 
det meste av Nordland fylke (unntatt Ofoten regionen) og dekker behovet for 
spesialisthelsetjenester for cirka 200.000 innbyggere. 
Enheten har 2 laboratorier for Elektronevrurografi/Elektromyografi og fremkalte responser 
undersøkelser og 2 laboratorier for Elektroencefalografi undersøkelser som betjenes av en 
overlege i Klinisk Nevrofysiologi, en LIS og 3 teknikere. 
  
Den nevrologiske avdelingen har 4 enheter: poliklinikk, hotellpost, slagenhet og ordinær 
nevrologisk sengepost. 
 
KNF-seksjonen har ikke vakttjeneste. 
 

Hvilke læringsmål kan oppnås ved Nordlandssykehuset 



 

 

KNF-seksjonen har utarbeidet en kompetanseplan for leger i spesialisering hvor det fremgår 
hvilke læringsmål som skal oppfylles, hvordan læringsmålene skal oppfylles og hvilke deler 
av utdanningen som ikke kan gjennomføres her lokalt. 
Kompetanseplanen for KNF spesialiteten består av 29 læringsmål, hvorav 21 læringsmål (LM-
001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 018, 019, 020, 022, 025, 026, 027, 
028, 029) kan oppnås lokalt.   
Disse læringsmålene gjelder kliniske temaer som basale nevrovitenskapelige kunnskaper, 
klinisk nevrologi, medisinsk elektronikk, EEG (unntak langtids EEG monitorering), nevrografi 
og EMG, fremkalte responser (unntak LM- 021- intraoperative monitorering). 
Det er planlagt at kandidaten skal ha først 12 måneder klinisk tjeneste ved nevrologisk 
avdeling/poliklinikk og deretter vil LIS begynne ved KNF seksjonen, hvor man skal rotere 
mellom de forskjellige underenhetene (EEG, ENG/EMG, fremkalte responser). 
 

Hvilke læringsarenaer i NLSH kan tilby læringsmålene 
 
Klinisk nevrofysiologisk seksjon, Nevrologi og Revmatologi avdeling, Hode og 
bevegelsesklinikk (HBEV), Nordlandssykehuset Bodø. 
Nevrologi og Revmatologi avdeling, Hode og bevegelsesklinikk (HBEV), Nordlandssykehuset 
Bodø. 
 
Hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler 
 
To læringsmål (LM-004, 014) kan oppnås delvis lokalt og 5 læringsmål (LM- 015, 016, 017, 
023, 024) kan ikke oppfylles lokalt. I den forstand skal kandidaten ha under spesialisering et 
6 måneders opphold ved Klinisk Nevrofysiologisk seksjonen, Nevro-, Hud-, og revmatologisk 
avdeling, Universitetssykehuset i Tromsø.   
  
I tillegg planlegges et 2-3 ukers opphold ved St. Olavs Hospital (Trondheim) eller Akademiska 
Sjukhuset i Uppsala, Sverige for å oppnå LM-021 (intraoperative monitorering). 
 
Sentrale tilbud innen felleskompetansemodulen (FKM) 
 
FKM består av et sett av nasjonale læringsmål som strekker seg gjennom hele 
utdanningsløpet til den enkelte LIS, og kandidaten vil få tildelt en egen kompetanseplan for 
FKM når startes 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. 
 



 

 

Supervisjon og veiledning  
 

Kandidaten skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Kandidaten vil ved 

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

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-020 i FKM. 

Den individuelle veiledningen skal være systematisk og skal foregå fortløpende gjennom hele 
spesialiseringsperiode. Det avtales på forhånd mellom veileder og LIS tidspunktet for 
veiledningssamtaler. Det skal gjennomføres minst 8 individuelle samtaler med veileder (hver 
måned med varighet på cirka 1 time). Innholdet for de individuelle veiledningssamtalene 
bestemmes på forhånd. 

Kandidaten vil også delta på gruppeveiledningssamtaler som organiseres ved Nevrologi 

avdeling. Disse er satt opp etter en fastsatt plan og holdes siste torsdag i måned, hver 3. 

måned med 2 veiledere. Det er obligatorisk oppmøte for alle LIS uten gyldig fravær. Det skal 

diskuteres tema fra felles kompetansemodul i form av etikk, kvalitet og pasientsikkerhet, 

kommunikasjon og samhandling samt forskningsforståelse som tas opp i 

gruppeveiledningen.  

Supervisjonen vil foregå i den daglige kliniske virksomheten ved KNF seksjonen i form av 

strukturert observasjon med feedback i en praktisk situasjon «bed-side» og i form av 

refleksjonstid over handlingen og de valg man gjorde, i etterkant av handlingen. 

I starten av spesialiseringen, og når lege i spesialisering har lite erfaring eller stort behov for 

supervisjon, vil en mer erfaren kollega (spesialist eller erfaren LIS) i større grad være til stede 

sammen med legen som er i spesialisering. 

Noen læringsmål oppfylles ved hospitering på andre avdelinger ved Nordlandssykehuset, 
eller på Klinisk nevrofysiologi enhet ved andre helseforetak, og ved slike anledninger vil 
erfarne ansatte ved disse avdelinger supervisere LIS. 

Teoretisk undervisning 

- Undervisningsprogrammet er utarbeidet ved seksjonen, for alle leger og andre 

ansatte, med obligatorisk deltagelse i arbeidstida; 

- Utdanningsutvalget er ansvarlig for å sette opp tema for internundervisning og er 

representert av både leger i spesialisering og spesialister; 

- Undervisningsprogrammet planlegges for et halvt år av gangen hvor det er rullerende 

gjennomgang av hovedtema for klinisk nevrofysiologi; 

- Det gjennomføres i samarbeid med det faglige miljøet ved avdelingene for KNF ved 

UNN og St. Olavs Hospital, samt med det nasjonale nettverket i spesialiteten; 



 

 

- Det er planlagt 1 time pr. uke som fordeles mellom lokal internundervisning, pasient-

kasus eller opplæring i praktiske ferdigheter (fredag/tirsdag); 

- Det er planlagt 1 time pr. uke (3 ganger/måned) felles internundervisning med annen 

utdanningsavdeling/nasjonalt opplegg (St Olavs Hospital- Trondheim, UNN Tromsø, 

nasjonal undervisning); 

- Det planlagt også deltakelse ved internundervisningene som holdes ved NLSH-NEV 

avdeling (spesielt de klinisk relevante for KNF); 

- Gjennomgang av interessante undersøkelser hver morgen;  

- Sporadiske demonstrasjoner av våre undersøkelser i samarbeid med nevrologisk 

avdeling; 

Forskningsmuligheter og akademisk kompetanse 

KNF seksjonen er tilknyttet nevrologisk avdeling som er en avdeling med et svært aktivt 
publiserende forskningsmiljø og har de senere år drevet bra med forsknings- og 
kvalitetssikringsarbeid, spesielt innenfor hjerneslag, multippel sklerose, amyotrofisk lateral 
sklerose og hodepinetilstander. Ved Nevrologi avdeling jobber 3 leger med PhD kompetanse. 
Forventes at andre 3 leger som på nåværende tidspunkt har pågående PhD-prosjekter skal få 
PhD kompetanse i perioden 2020-2022. 
KNF LIS vil kunne trekkes inn i forskningsprosjekter sammen med øvrige leger ved nevrologisk 

avdeling. 

Kontaktinformasjon 

For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med: 

Oana Gratiela Ciopat, Seksjonsoverlege i Klinisk Nevrofysiologi, Nevrologi og Revmatologi 

avdeling, Hode- og bevegelsesklinikk, Nordlandssykehuset Bodø. 

E-post: oana-gratiela.ciopat@nordlandssykehuset.no 

Telefonnummer: 90219976. 

 

 

 


