
 

 

 

Utdanning i nevrologi 

 

Innledning  

 Utdanningsplanen gjelder for nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset i relasjon til 

spesialiteten nevrologi.  

 Utdanningsplanen gjelder fra juni 2019 og inntil videre. Planen omfatter alle LIS som tar 

sikte på spesialiteten nevrologi, eller som av andre grunner vil være ansatt ved avdelingen i 

mer enn et halvt år.  

 

Utdanningsvirksomheten har som mål å gi kandidaten solide teoretiske kunnskaper og 

praktiske ferdigheter innen faget, samt utvikle en rasjonell tankegang og tilnærming til 

diagnostikk og behandling av sykdommer i det sentrale og perifere nervesystem og relevante 

muskelsykdommer. Virksomheten skal videre formidle til kandidaten de holdninger som er 

nødvendige for å møte pasienter med sykdommer i nervesystemet med den naturlige respekt 

og forståelse som kreves. Særlig vektlegges evnen til kommunikasjon. 

 

 Avdelingens utdanningstilbud skal være tilstrekkelig til at kandidaten skal fylle de krav som 

stilles til en spesialist i nevrologi, herunder kunne fungere som selvstendig bakvakt ved en 

nevrologisk avdeling. Arbeidsoppgavene består i å gi kvalitativt gode tjenester innen 

nevrologisk diagnostikk og behandling til innbyggerne i Nordland fylke innenfor 

behandlingsfrister. Avdelingen tar mål av seg til å gi et tilbud til alle pasienter med påvist 

eller berettiget mistanke om sykdom som naturlig faller inn under fagfeltet. Avdelingen 

samarbeider med Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø) om svært sjeldne eller for 

øvrig spesielle sykdomstilstander. 

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten med læringsarenaer 

  Så vel leger i utdanningsstilling som overleger roterer mellom de fire enheter poliklinikk, 

hotellpost, slagenhet og ordinær nevrologisk sengepost og læringsmålene oppnås gjennom 

denne rulleringen.                    

 Nevrologisk poliklinikk er integrert i avdelingen, og alle avdelingens leger deltar i varierende 

utstrekning i den polikliniske aktivitet. Det er en stor poliklinisk virksomhet, hvorav mange 

konsultasjoner foretas av LIS under supervisjon.  

Avdelingen har to dager i uken radiologimøte hvor radiologiske undersøkelser på avdelingens 

inneliggende og polikliniske pasienter gjennomgås. LIS deltar rutinemessig i disse 

diskusjonene. Deretter har avdelingen hver dag et morgenmøte hvor alle avdelingens leger 

deltar, og hvor alle nyinnlagte pasienter gjennomgås og diskuteres, og hvor vakthavende 

fremlegger andre aktiviteter til diskusjon. Overlege er rutinemessig tilstede ved previsitt 

sammen med LIS, og alle nye pasienter vurderes av overlege, da i felles visitt med LIS 



 

 

Avdelingen har et eget laboratorium for klinisk nevrofysiologi som betjenes av 3 teknikere, en 

overlege i nevrofysiologi og en LIS. To avdelingens overleger har formell EEG-kompetanse 

og erfaring med annen klinisk nevrofysiologisk diagnostikk.  

 

Det er døgnkontinuerlig tilstedevakt for LIS. Bakvakt har tilstedevakt 12 timer på hverdager, 

6 timer på helg og-helligdager, og hjemmevakt resten av døgnet.  

 

Hvilke læringsmål kan oppnås ved Nordlandssykehuset 

Med unntak av obligatorisk sideutdanning i nevrokirurgi, LM 64 og 65 varighet 6 måneder, 

kan alle læringsmål i nevrologi oppnås ved NLSH. Det er avtale med Universitetssykehuset i 

Tromsø i forhold til sideutdanning i nevrokirurgi, men LIS har i stor utstrekning også tatt 

sideutdanning ved andre Universitetssykehus.  

 

Supervisjon 

Supervisjon foregår i den daglige kliniske virksomheten ved avdeling, poliklinikk, dagpost og 

vakt.  Det etterstrebes alltid god tilgjengelighet for å diskutere med spesialist også utover 

disse formelle arenaer. Spesialistkandidatene har også selv ansvar for å be om supervisjon 

hvis de føler behov for det.  

 

 

Veiledning 

Veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Ved oppstart får LIS oppnevnt en 

klinisk veileder i avdelingen 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 felles kompetansemodul og kommunikasjon med pasienter, 

pårørende og medarbeidere. Nordlandssykehuset har et sterkt fokus på veiledning og 

arrangerer årlig 2x/år veilederkurs for spesialister og erfarne LIS for å øke 

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

Tidspunkt for individuell veiledning avtales mellom veileder og LIS. Veiledningssamtaler 

finner sted i arbeidstiden. Her vil spesialistkandidaten få mulighet til å reflektere over egen 

læring. Kandidat utarbeider individuell utdanningsplan i samråd med veileder. 

Gruppeveiledning finner sted hver 3. måned. Gruppeveiledning er satt opp etter en fastsatt 

plan og holdes siste torsdag i måneden, 1 time hver 3. måned med 2 veiledere.  Det er 

obligatorisk oppmøte for alle LIS uten gyldig fravær. Det er tema fra felles kompetansemodul 

i form av etikk, kvalitet og pasientsikkerhet, kommunikasjon og samhandling samt 

forskningsforståelse som tas opp i gruppeveiledningen.  

 

 



 

 
Teoretisk undervisning 

Undervisning utformes mest i form av temaforedrag med etterfølgende diskusjoner. 

Utdanningskandidatene får ansvaret for de fleste forelesninger. Videre undervisning i form av 

litteraturreferat, kursreferat, kasuistikker etc. 

 Utdanningsutvalget som består av en overlege og en LIS, setter opp program for hvert 

semester og her deltar alle avdelingens leger med innlegg etter rotasjonsordning.  Det 

utarbeides en plan for tema som sikrer at de viktigste felt innen nevrologien blir gjennomgått i 

løpet av en 3- års periode. Avdelingen har to faste undervisningsmøter hver uke; mandag og 

onsdag, med varighet en undervisningstime. Hver LIS skal holde minst 4 intern- 

undervisninger i året.  

Etterarbeid etter deltakelse i eksterne kurs består i forberedelse til kursreferat. 

Felles kompetansemodul 

Dette er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter. Det består av et sett av nasjonale 

læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte LIS, og en får 

tildelt en egen kompetanseplan for FKM når en starter opp som LIS i Nordlandssykehuset. 

Den inneholder 24 læringsmål innen områdene 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 klinisk 

veiledning og intern undervisning innenfor hver spesialitet. Målet er å integrere disse temaene 

i den kliniske hverdagen.  

 

Opplæring i forskning 

Avdelingen har de senere år drevet bra med forsknings- og kvalitetssikringsarbeid, spesielt 

innenfor hjerneslag, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose og hodepinetilstander. 

Den har en nokså solid forskningsgruppe som et rammeverk for dette. Spesialistkandidatene 

oppfordres til akademisk virksomhet, og tilbys deltagelse i både større og mindre prosjekter. 

Avdelingen har som målsetting at spesialistutdanningen i nevrologi i Bodø skal innebære 

minimum ett medforfatterskap i større eller mindre vitenskapelig publikasjon. Det oppfordres 

spesielt til å publisere spennende kasuistikker. Avdelingen har en professor i nevrologi, to 

med PhD og tre som forventes å disputere i 2019-2022. Avdelingen har en D-stilling for LIS.  

 

Kontaktinformasjon 

Svetlana Rasic, Avdelingsoverlege, svetlana.rasic@nlsh.no , 90224798 

Merethe Karlberg, overlege og leder for utdanningsutvalget, merethe.karlberg@nlsh.no, 75534000 
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