
 

 

Utdanningsplan for patologi ved Nordlandssykehuset Bodø 
 

Innledning 
Hele utdanningen skal gjennomføres på patologiavdelingen ved Nordlandssykehuset, Bodø.  
  
Kort beskrivelse av patologi avdelingen vår: 

 Patologiavdelingen ved NLSH Bodø har 10.5 legestillinger (inkluderer 3 LIS). 

 Avdelingen har tre leger med Doktorgrad/PhD. 

 Avdelingen er godkjent som gruppe I for hele 5 års periode i patologi utdanning for 
LIS. 

 
Aktiviteter 

 Histologi: I 2018 hadde avdelingen over 21000 histologipreparater med meget god 
variasjon med ulike type prøver.  

 Cytolog: Avdelingen deltar i screening for cervix-cytologi og startet fra 1.1.2019 med 
primær HPV-screening. I tillegg har avdelingen ulike typer eksfoliativ og punksjon 
cytologi. Total antall cytologi i 2018 var over 20000. 

 Obduksjon: Avdelingen har ca 100 obduksjoner per år, inkludert rettslige 
obduksjoner for Salten Politi distrikt 

 Molekylærpatologi: Avdelingen har mange molekylær patologi tester for ulike typer 
kreft (inkluderer in situ hybridisering og PCR), inkluderer tester for mamma, colon, 
lungekreft og malignt melanom. 

 Undervisning: Det er ukentlig strukturert undervisning med over 110 timer per år i 
gjennomsnitt. 

 MDT-møter/demonstrasjon til klinikere: Avdelingen deltar på 10 tverrfaglige møter. 

 Forskning: Deltar på små og mellom store prosjekter. 

 LIS-legene deltar aktiv i diagnose under supervisjon og på alle aktiviteter beskrevet 
over etter en rotasjonsplan. 

 
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. 
 
Forskning og akademisk interesse 
Patologiavdelingen har per 2019 3 leger med doktorgrad. Avdelingen deltar på mange 
forskningsprosjekter med UNN (Tromsø) hvor pasientmateriale fra hele Nord-Norge er 
inkludert. LIS legene får mulighet til å delta i små eller større tilgjengelige prosjekter under 
veiledning. Avdelingen har mange publikasjoner og deltar jevnlig på kongresser med 
abstrakter. 
 

Kontakt 

For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med avdelingsoverlege i patologi eller 

klinikksjef ved Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset HF. 

 


