
 

 

 

Utdanning i thoraxkirurgi ved Nordlandssykehuset HF. 

Innledning  

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, 

Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. 

Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, 

bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende 

forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no. 

Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter. 

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –

endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk- 

kirurgi, thoraxkirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på 

ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø, Lofoten og Vesterålen.  

Klinikken har over 700 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, 

helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell. 

Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for NLSH. NLSH tilbyr spesialisering i  

 thoraxkirurgi i Bodø.  

Lege i spesialisering i utdanningsforløp mot thoraxkirurgi vil få utarbeidet en individuell 

gjennomføringsplan som beskriver hva som skal gjennomføres basert på legens bakgrunn og 

erfaring.   

 

Hvilke læringsmål kan oppnås ved NLSH?  

Ved NLSH gjøres ikke-kardiell thoraxkirurgi. Det opereres rundt 40 primære 

lungekreftpasienter pr. år. Det gjøres i tillegg pneumothoraxkirurgi, empyemkirugi, 

thymektomier og noe pectuskirurgi. VATS er standard ved lunge- og thymusoperasjoner på 

NLSH.  

 

Ved NLSH kan man få gjort mange av læringsmålene som er nødvendig for å bli spesialist i 

thoraxkirurgi. Utdanningen vil foregå i Bodø og ved universitetssykehus.  

 

https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/kunnskapsbygging
https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset
https://www.facebook.com/Nordlandssykehuset
https://www.linkedin.com/company/nordlandssykehuset-hf
https://www.youtube.com/channel/UCegK28U6omSKmoNLyq1pQKQ
https://twitter.com/nlsh01


 

 

Supervisjon  

NLSH har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. Arenaen har 

nær og lett tilgjengelig supervisjon.  

Arenaen har nær og lett tilgjengelig supervisjon. Supervisjonen vil foregå ved at lege i 

spesialisering løpende følges opp av spesialist eller erfaren LIS med veilederkompetanse. 

God tid på morgenmøter til å drøfte spesielle kasus. Alltid rom for å spørre om råd og hjelp 

stort sett til enhver tid og alltid per telefon eller via annen elektronisk kommunikasjon. 

Overlegene er tilgjengelig på telefon hvis det tilkommer spørsmål under previsitt / visitt. I 

starten av spesialiseringen, og når lege i spesialisering har lite erfaring eller stort behov for 

supervisjon, vil en mer erfaren kollega i større grad være til stede sammen med legen som er 

i spesialisering. LIS har 4 timers fordypning /uke, lagt til dagtid. 

 

Veiledning  

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. 

NLSH 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  

Det forventes at alle bidrar med undervisning både internt og for studenter.  

Avdelingen har avsatt tid til undervisning 2-3 dager per uke. I hht. Læringsmålene så har 

utdanningskandidatene ansvar for internundervisning i delemner innfor faget thorax.  

 

Forskningsmuligheter og akademisk kompetanse 

Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon og har tilbud om utdanning og 

praksis innen de fleste sykehusrelaterte yrkesgrupper. I samarbeid med Universitetet i 



 

 

Tromsø, tilbyr Nordlandssykehuset komplett studium for femte og sjette års 

medisinerstudenter. Forskningsaktiviteten er stor, både innenfor somatikk og psykiatri. 

Virksomheten er organisert i to forskningssenter. 

Det arbeides aktivt for å fremme forskningsinteresse blant klinikere og tilrettelegge for å 

styrke, stimulere og videreutvikle den forskningsbaserte virksomheten innen psykiatri, 

somatikk og helsefag. Ambisjonene er nedfelt i Nordlandssykehusets forskningsstrategi. 

Forskningen ved Nordlandssykehuset HF har økt kraftig i omfang de siste årene. I dag kan 

man vise til et høyt antall publiseringer, mange ph.d.- og postdoc - prosjekter og deltakelse i 

en rekke eksternt finansierte prosjekter.  

Foretaket og klinikken ønsker å legge til rette for at også skal LIS få mulighet til å delta i 

forskning. 

Kirurgisk klinikk har flere ansatte med PhD grader og en ansatt med professorat. 

 

Felles kompetansemodul (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. NLSH 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  



 

 

Geir Torvik Jørgensen, seksjonsoverlege, Geir.Torvik.Jorgensen@nordlandssykehuset.no, tlf. 

+4790418243. 

 

mailto:Geir.Torvik.Jorgensen@nordlandssykehuset.no

