
 

 

Utdanningsplan for medisinsk biokjemi ved Nordlandssykehuset Bodø 
 
Innledning  
Nordlandssykehuset HF (NLSH) består av de tre sykehusene i Bodø, Lofoten, Vesterålen, 
inkludert Psykisk helse og Rus klinikken med distriktpsykiatriske sentre. Nordlandssykehuset 
er lokalsykehus og sentralsykehus i Helse Nord og har samarbeid med Universitetet i Tromsø 
og Nord Universitet. Nordlandssykehuset har flere regionale funksjoner i Helse Nord. 
Medisin-studenter fra UiT-Norges Arktiske Universitet, Tromsø kan ta de to siste studieårene 
ved Nordlandssykehuset, Bodø. Spesialist-utdanningen av leger er svært viktig for NLSH for å 
opprettholde kompetansen og rekruttere egne legespesialister. Det utdannes en rekke typer 
legespesialister ved NLSH.  
 
NLSH tilbyr hele spesialiseringen i Medisinsk biokjemi ved Nordlandssykehuset, Bodø, som 
ble gruppe I avdeling i medisinsk biokjemi fra 2008. Spesialistutdanningen i Medisinsk 
Biokjemi omfatter områdene generell biokjemi, koagulasjon, hematologi, hormonanalyser, 
protein analyser inkludert elektroforeser, spesialanalyser inkludert porfyrinanalyser, 
allergologiske og immunologiske analyser, massespektrometriske analyser, 
molekylærbiologiske analyser, kvalitetssikring og metodevalidering ved laboratoriet. 
Laboratoriet mottar et stort antall prøver fra alle vanlige pasientgrupper fra en rekke 
legekontor, fra Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og noen prøver fra alle sykehus i 
Helse Nord RHF. 
 
Laboratoriene ved Nordlandssykehuset er akkreditert av Norsk akkreditering. LIS skal rotere 
gjennom alle seksjoner ved Avdeling for Laboratoriemedisin NLSH, som utfører biokjemiske 
analyser for å oppnå alle læringsmål. 
  
Hvilke læringsmål kan oppnås i medisinsk biokjemi ved NLSH?  
Ved NLSH kan du gjennomføre alle læringsmålene i spesialiteten Medisinsk Biokjemi.  
I tillegg kommer avtalt hospitering i 3 dager ved Bakteriologisk enhet, Bodø og tre dager på 
laboratoriet ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN). Det er inngått avtaler om å kunne ta 
den klinisk del av spesialiseringen i medisinsk biokjemi ved alle relevante klinikker i 
Nordlandssykehuset.    
 
Hvilke læringsarenaer i NLSH kan tilby læringsmålene? 
LIS vil primært ha sitt arbeidsted ved Nordlandssykehuset Bodø. I løpet av utdanningen 
kommer hospitering ved UNN 3 dager, samt interne hospiteringer i Nordlandssykehuset 
Bodø. LIS vil også utføre arbeidsoppgaver for Nordlandssykehuset Lofoten og Vesterålen. 
  
Supervisjon og veiledning 
NLSH har lang erfaring med supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. I det daglige vil 
leger i spesialisering følges opp av ansatte legespesialister i medisinsk biokjemi som 
superviserer arbeidet. Fagbioingeniører i de ulike enhetene superviserer noe av opplæringen 
i praktisk laboratoriearbeid. Hver lege i spesialisering får oppnevnt en veileder som er 
spesialist i medisinsk biokjemi og er godkjent veileder. Hver lege i spesialisering 
gjennomfører årlig 10 individuelle veiledninger og en gruppeveiledning.  
 
Veiledningen omfatter: 



 

 

- Opplæring i alle læringsmål i spesialiteten medisinsk biokjemi  
- Hvordan følges utdanningsplanen – progresjon og godkjenninger i kompetanseportalen  

- Opplæring i enhetens skriftlige prosedyrer  

- Framdrift i utviklingen av praktiske ferdigheter  

- Hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av klinisk virksomhet  

- Hvordan er samarbeidet med kollegaer i og utenfor enheten  

- Hvordan opplever legen balansen mellom arbeid og privatliv  

- Hvordan oppleves de faglige utfordringene 

- Refleksjon over sin egen rolle som laboratorielege  

- Støtte i vanskelige situasjoner 
 
Teoretisk undervisning 
Selvstudier av fagbøker, vitenskapelige artikler, med mer.  
Internundervisning to ganger per uke i enheten, totalt minst 70 undervisningstimer per år. 
Deltagelse i felles forelesningsserie om forskningsmetodikk for LIS i Nordlandssykehuset.  
Nettbasert undervisning som er felles for alle de større laboratoriene i Norge   
Deltagelse på obligatoriske og andre tellende kurs, fagmøter, relevante nasjonale, nordiske 
og internasjonale konferanser og kongresser.  
 
Opplæring i forskning 
Deltagelse i interne kvalitetssikringsprosjekter. Kurs i statistikk og epidemiologi. 
Forskning under veiledning inkludert opplæring i Nordlandssykehuset sine rutiner for 
kvalitetssikrings- og forskningsprosjekter. Avdelingen har flere pågående 
forskningsprosjekter inkludert PhD og Post. doc. prosjekter som LIS kan delta i. Det er flere 
ansatte i Avd. Laboratoriemedisin, Nordlandssykehuset med dr. grad. Det er også flere 
samarbeidsprosjekter med andre avdelinger i Nordlandssykehuset og forskningssamarbeid 
med flere andre universiteter. 
   
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 medisinsk biokjemi, ta kontakt med avdelingsoverlegen i 
Medisinsk biokjemi eller klinikksjef ved Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset HF. 
 


