
Utdanningsplan for Revmatologi ved Nordlandssykehuset 
 

Innledning 

Nordlandssykehuset (NLSH) tilbyr spesialisering i revmatologi ved sykehuset i Bodø. 

Denne planen viser en grovskissen for hvordan man gjennomfører utdanning i revmatologi i 
dette foretaket. Planen beskriver hvilke enheter i eget foretak man skal jobbe ved (rotere 
mellom) og hvilke samarbeidsaktører (foretak, avtalespesialister, private foretak) man evt 
må, eller kan ha spesialiseringsperioder hos. 
 
Planen publiseres på internett og er vår sentrale informasjon til deg som vurderer å søke 
jobb og utdanning hos oss. Planen beskriver hele utdanningen for LIS 3 revmatologi med de 
mulige alternativer som vi har tilrettelagt for gjennom fagavtaler med samarbeidsparter.  
 
Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell gjennomføringsplan for deg, som viser hva 
akkurat du skal gjennomføre, basert på hvor i utdanningsløpet du starter hos oss. 
 
Du vil også få en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål og læringsaktiviteter 
du skal gjennom. 
 

Hvilke læringsmål kan oppnås ved NLSH Bodø? 

De fleste læringsmålene i revmatologi kan oppnås ved NLSH Bodø. De resterende læringsmål 

oppnås ved ett års tjeneste ved revmatologisk avdeling UNN Tromsø. 

Hvilke læringsarenaer i NLSH Bodø kan tilby læringsmålene? 

Læringsmålene tilbys ved fagområdet revmatologisk avdeling og medisinsk klinikk NLSH 

Bodø. 

Supervisjon og veiledning  
NLSH Bodø har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. I det 

daglige vil leger i spesialisering følges opp av fast ansatte spesialister som superviserer 

arbeidet. 

 
Det er satt av tid i tjenesteplanen slik at hver lege i spesialisering gjennomfører årlig ti 
veiledninger. Innholdet i veiledningen 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  
 
Teoretisk undervisning  
Leger i spesialisering i revmatologi må gjennom spesialistutdanningen tilegne seg en 
betydelig mengde teoretisk kunnskap innen klinisk revmatologi samt anvendt immunologi. 
Tilegnelse av teoretisk kunnskap vil skje ved deltakelse på obligatoriske og valgfrie kurs, 
internundervisning, diskusjoner ved litteraturgjennomgang, fagdiskusjoner i avdelingen og 
ved selvstudium. Utdanningsutvalget i revmatologi ved NLSH utarbeider hvert semester en 
plan for internundervisningen hvor man over en 2 års periode dekker overordnede temaer 
hovedsakelig knyttet til emner som artrittsykdommer, inflammatorisk ryggsykdommer, 
bindevevssykdommer og vaskulitter. Det forventes at alle leger i spesialisering deltar aktivt i 
internundervisningen, både ved å bidra til faglig diskusjon og ved å holde presentasjoner 
selv.  
 
Opplæring i forskning  
Ved NLSH Bodø foregår mye forskning. Sykehuset har kurs i forskningsmetodikk som LIS kan 
delta på. Revmatologisk avdeling deltar også i legemiddel studier.  
 

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. 
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Innsatt tekst
 Vi rapporterer til Nasjonale registre ved de ulike revmatologiske sykdommer. Vi deltar i enkelte studier som er organisert av universitetsykehus i Norge. Der er pr tiden ingen med doktorgrad ved avdelingen. Kompetanse innen forskning får LIS ved tjeneste revmatologisk avd UNN
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Notat
Ved revmatologisk avd NLSH er det felles telemedisinsk undervisning med revmatologiske avdelinger i Helse Nord mandager 08.00-08.45. Avdelingen har tidskriftsreferat torsdager 08.15-09.00.



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, ta kontakt med Avdelingsoverlege, Revmatologisk 
avdeling, NLSH Bodø 
 

 

 




