
 

 

Utdanning i radiologi ved Nordlandssykehuset 

Nordlandssykehuset har radiologiske enheter i Bodø, på Gravdal i Lofoten og på Stokmarknes i 

Vesterålen. I Bodø finnes også brystdiagnostisk senter, spesialistutdanning foregår bare i Bodø. 

Vi vil her gi en kort beskrivelse av spesialist utdanningen i radiologi ved NLSH, denne beskrivelsen er 

generell. Det utarbeides en individuell utdanningsplan for hver enket lege i spesialisering basert på 

hvor i utdanningsløpet de befinner seg. 

Hvilke læringsmål kan nås ved NLSH?  

Sykehuset har de fleste kliniske spesialiteter, bortsett fra nevro- og hjerte-kirurgi. Radiologisk enhet 

utfører derfor et bredt spekter av undersøkelser og prosedyrer. Avdelingen vil være ferdig ombygd i 

2020 og nytt moderne utstyr blir installert fortløpende. De fleste læringsmål bortsett fra mål innen 

barne- og nevroradiologi, kan nås hos oss. For å nå de siste målene må man reise til et 

universitetssykehus i 9-18 måneder. Som lege i spesialisering vil du delta i behandlingen av 

inneliggende pasienter ved NLSH, polikliniske pasienter og pasienter fra akuttmottaket. 

Læringsarenaer 

Det er meningen at de fleste læringsmål skal nås ved en kombinasjon av deltagelse i klinisk arbeid 

ved avdelingen, inklusive deltagelse i døgnvakt under supervisjon og veiledning, og teoretisk 

undervisning. Vaktarbeid utføres også for NLSH Lofoten og Vesterålen og Helgelandssykehuset. 

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 veiledning i fokus og arrangerer 2x/år veiledningskurs for spesialister og 

erfarne LIS for å øke veiledningskompetansen hos alle leger. Gjennomført kurs dekker LM 20 i FKM.  

Tema for veiledning er: 

- Hvordan følges utdanningsplanen – progresjon og godkjenninger i kompetanseportalen  
- Hvordan oppleves de faglige utfordringene  

- Oppnås praktiske ferdigheter  

- Hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av klinisk virksomhet  

- Hvordan er samarbeidet med kollegaer  

- Hvordan opplever legen balansen mellom arbeid og privatliv  

- Refleksjon over egen rolle som lege  

- Støtte i vanskelige situasjoner  

- Annet  
 

Supervisjon foregår kontinuerlig ved et samarbeid mellom spesialist og LIS. 

 



 

 
 

Teoretisk undervisning 

Tilegnelse av teoretisk kunnskap vil skje gjennom deltakelse i obligatoriske kurs (for tiden11) samt 

andre relevante kurs/konferanser, deltagelse i internundervisning og kasusmøter, deltagelse på 

kliniske møter samt selvstudium, det er avsatt 5 studiedager i løpet av 9 uker.  

Opplæring i forskning 

Det avholdes innføringskurs i forskningsmetodikk ved sykehuset og våre LIS oppfordres til å delta. 

Avdelingen har to overleger med forskningskompetanse, den ene deltar i et pågående post doc 

prosjekt. Det er et aktivt forskningsmiljø på sykehuset, slik at det vil være mulighet for forskning for 

den som er interessert. 

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. 

Kontakt 

For spørsmål om utdanning i radiologi, ta kontakt med avdelingsleder Bildediagnostisk avdeling eller 

Leder av utdanningsutvalget. 

 

 


