
 

 

Utdanningsplan for medisinsk mikrobiologi ved Nordlandssykehuset i Bodø  

 

Innledning  
Nordlandssykehuset HF (NLSH) består av de tre sykehusene i Bodø, Lofoten, Vesterålen, 
inkludert Psykisk helse og Rus klinikken med distriktpsykiatriske sentre. Nordlandssykehuset 
har samarbeid med Helgelandsykehuset (HSYK), Universitetssykehuset i Tromsø (UNN), Nord 
Universitet og Universitetet i Tromsø (UiT). Nordlandssykehuset har flere regionale 
funksjoner i Helse Nord. Medisin-studenter fra UiT 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.  
 
Om medisinsk mikrobiologi 
I Nordland finnes det kun et mikrobiologisk laboratorium som er lokalisert i 
laboratoriebygget (O-fløya) ved Nordlandssykehuset i Bodø i lyse og luftige lokaler som 
strekker seg over tre etasjer i et relativt nytt bygg med glassfasade. Bygget er knyttet 
sammen med resten av sykehuset.  Laboratoriet yter service fra nedslagsfeltet til 
Nordlandssykehuset HF, Helgelandsykehuset HF og primærhelsetjenesten. Det 
mikrobiologiske laboratoriet har et pasientgrunnlag på ca 250 000 og utførte i 2018 i 
overkant av 300 000 analyser.  
 
Mikrobiologisk fagområde i Nordlandsykehuset er en del av Diagnostisk klinikk som også 
omfatter spesialitetene immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, 
nukleærmedisin, radiologi og patologi. Medisinsk mikrobiologi ligger i klinikken under 
avdeling for laboratoriemedisin sammen med medisinsk biokjemi samt immunologi og 
transfusjonsmedisin. Laboratoriene ved Nordlandssykehuset er akkreditert av Norsk 
akkreditering. Det mikrobiologiske fagområdet er delt opp i tre enheter - bakteriologi, 
serologi og molekylærbiologi.  
 
Legene ved vårt fagområde arbeider med påvisning og tolking av mikrobiologiske agens og 
infeksjonsimmunologi fra pasienter med infeksjonssykdommer. Legene er hyppig i kontakt 
med ulike kliniske miljøer både på sykehuset og i primærhelsetjenesten for rådgivning om 
diagnostikk, behandling og forebygging av infeksjoner. På laboratoriet har legene tett 
samarbeid med bioingeniører og andre ansatte. Vårt fagområde har 5 leger. Vi har i tillegg 
nært samarbeid med infeksjonsmedisinsk avdeling og smittevern ved eget sykehus samt 
mikrobiologisk avdeling ved UNN. Det er etablert ukentlig visittgang på intensiv og 
infeksjonsmedisinsk avdeling og ukentlig internundervisning med infeksjonsmedisinsk 
avdeling NLSH og mikrobiologisk avdeling UNN. 
 
Hvilke læringsmål kan oppnås ved Nordlandssykehuset 
Medisinsk mikrobiologi har 135 læringsmål. Med unntak av de seks læringsmålene MMB-18, 
-26, -46, -52, -106 og -107 kan resterende læringsmål oppnås ved Nordlandssykehuset Bodø. 
For å sikre fullføring av de resterende seks læringsmål er det signert en samarbeidsavtale om 



 

 

en firedelt suppleringspraksis ved mikrobiologisk avdeling,  UNN Tromsø. Samlet 
suppleringspraksis ved UNN er maksimalt 10 uker.  
 
I spesialiseringsperioden følger legene læringsmålene for medisinsk mikrobiologi og tilegner 
seg praktisk og teoretisk kunnskap gjennom bl.a tjeneste under supervisjon på de ulike 
enhetene innen mikrobiologi, deltakelse på obligatoriske og valgfrie kurs, 
internundervisning, fagdiskusjoner og selvstudium. Det legges til rette for 2 måneders 
tjeneste på smittevernseksjonen og 12 måneders tjeneste ved infeksjonsmedisinsk avdeling i 
Bodø. 
 
Veiledning og supervisjon 

I det daglige vil leger i spesialisering følges tett opp av mer erfarne kolleger. 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. 

Teoretisk undervisning 

Legene har ukentlig internundervisning med infeksjonsmedisinsk avdeling i Bodø og i tillegg 

ukentlig undervisning med mikrobiologisk avdeling ved UNN via skype. Utdanningsutvalget i 

medisinsk mikrobiologi ved NLSH har sammen med utdanningsutvalget i medisinsk 

mikrobiologi på UNN og infeksjonsmedisinsk avdeling utarbeidet en rullerende plan for 

overordnede temaer i samsvar med læringsmålene i spesialiteten. I tillegg følges nasjonal 

nettundervisning i mikrobiologi og infeksjonsmedisin. 

Opplæring i forskning 
Deltagelse i interne kvalitetssikringsprosjekter.  
Opplæring i Nordlandssykehuset sine rutiner for kvalitetssikrings- og forskningsprosjekter. 
Avdeling for laboratoriemedisin har flere pågående forskningsprosjekter inkludert PhD og 
Post. doc. prosjekter som LIS kan delta i. Det er også flere samarbeidsprosjekter med andre 
avdelinger i Nordlandssykehuset og forskningssamarbeid med andre universiteter. 
 
Felles kompetansemodul (FMK) 

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, Mikrobiologisk 

fagområde, NLSH Bodø. 

 


