
Utdanningen i medisinsk genetikk ved Universitetssykehuset Nord-

Norge  
  

Innledning  

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) består av sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og 

Longyearbyen, samt distriktpsykiatriske sentre i Storslett og Silsand. UNN er  

universitetssykehus og regionsykehus i Helse Nord og har et omfattende samarbeid med 

Universitetet i Tromsø. Spesialistutdanningen av leger svært viktig for UNN. Som 

universitetssykehus har vi et særskilt ansvar for å sikre utdanningen av legespesialister i Nord-

Norge.  

  

UNN tilbyr spesialisering i medisinsk genetikk ved sykehuset i Tromsø.  

Vi ønsker her å kortfattet beskrive spesialistutdanningen i medisinsk genetikk ved UNN. Dette 

er en generell beskrivelse og det utarbeides en individuell gjennomføringsplan for alle leger i 

spesialisering som beskriver hva som skal gjennomføres basert på hvor i utdanningsløpet 

legen i spesialisering er.  

  

Hvilke læringsmål kan oppnås i UNN?  

Ved UNN kan du gjennomføre alle læringsmålene i medisinsk genetikk.  

  

Hvilke læringsarenaer i UNN kan tilby læringsmålene Medisinsk 

genetisk avdeling er lokalisert til UNN Tromsø.  

  

Supervisjon og veiledning  

UNN 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 åtte 

individuelle veiledninger og to gruppeveiledninger. 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  

Avdelingen gjennomfører 90 min internundervisning pr uke. Avdelingen har fast samarbeid 

med de andre medisinsk genetiske avdelinger i landet om deler av undervisningen som 

foregår vha. videooverføring og undervisningen følger en 4 års plan med tema som kobles til 

ett eller flere læringsmål. Undervisningen gjennomføres både av overleger og leger i 

spesialisering internt og eksternt. Kandidatene må selv delta aktivt i internundervisning.   

  

Opplæring i forskning  

Det er gode muligheter for å bidra i forskningsprosjekter som allerede er etablert/pågående 

ved avdelingen. Avdelingen har nært samarbeide med Norges arktiske universitet og egen 

seksjon (seksjon for forskning og utvikling) som, i samarbeid med avdelingsledelsen, har 

utarbeidet en overordnet plan for forskningsprosjekter og en felles forskningsstrategi. 

Universitets forskningsgruppe i medisinsk genetikk er lokalisert på avdelingen og flere av 

avdelingens ansatte innehar universitetsstilling i tillegg til klinisk stillingen ved avdelingen. 

Samtlige av de ansatte med forskningskompetanse deltar, i likhet med LIS,  i 

internundervisning, jevnlige forskningsforummøter, diagnostiske møter i avdelingen og i 

samarbeidsmøter med andre avdelinger. Avdelingen har forskningsgrupper innen flere ulike 

temaer/sykdomsgrupper. Hver forskningsgruppe har egne møter. Avdelingen har 9 ansatte 

med doktorgrad som alle har kompetanse til å lære opp og veilede LIS i forskningsaktiviteter. 

Avdelingens overleger deltar i de ulike forskningsgruppene knyttet til avdelingen, og kan 

veilede LIS som deltar i disse forskningsgruppene, samt veilede ved forskningsprosjekter 

sammen med for eksempel molekylærbiologer og bioingeniører knyttet til aktuelle prosjekt. 

Noen av LISene som starter sin spesialistutdanning i avdelingen, har fullført eller igangsatt, 

doktorgradsarbeid ved oppstart i avdelingen. Avdelingen tilrettelegger for PhD prosjekter for 

kandidater som ønsker dette, fortrinnsvis gjennom dobbeltkompetanseløp. Finansiering til 

PhD-prosjekter må søkes gjennom Helse Nord eller andre eksterne finaniseringskilder. 

Alle kandidater i medisinsk genetikk må delta i forskningsaktivitet eller 

kvalitetsforbedringsprosjekter i løpet av utdanningsperioden. Forskningsaktiviteter for LIS 

gjennomføres på fast basis gjennom hele utdanningsperioden ved at LIS jevnlig deltar i 

forskningsforum og andre forskningsmøter samt inkluderes i forskningsgrupper for større og 

mindre pågående prosjekter både på laboratoriet og i den kliniske virksomheten. Alle LIS 

oppfordres til å utforme poster og presentere pasientkasuistikker i ulike møter, konferanser 

og fora i -inn og -utland. LIS uten forutgående forskningserfaring skal, i samråd med veileder, 

utforme og gjennomføre et selvstendig fagutviklingsprosjekt eller kvalitetssikringsarbeid ila 

utdanningsperioden. LIS prosjekt kan ha ulikt omfang og utforming. Prosjektet kan 

gjennomføres i lab. periode eller klinisk tjenesteperiode. Prosjektet skal oppsummeres i en 

rapport med spesifisering av kandidatens bidrag som godkjennes av veileder ila 

tjenesteperioden.   

LIS får gjennom utdanningsperioden tildelt kvalitetssikringsoppgaver som prosedyre- og 

malrevisjon og, i samråd med overlege, bidrar de også til å utarbeide nye prosedyrer og maler 

for prøvesvar og notater. LIS inviteres med i å drøfte og foreslå kvalitetsindikatorer for den 

kliniske virksomheten og oppfordres til å delta aktivt i avdelingens forbedringsarbeid.  



Det legges til rette for at LIS kan søke om deltagelse på regional forbedringsutdanning, som 

er en nyoppstartet utdanning av forbedringsagenter i Helse Nord. 

Felles kompetansemodul beskriver læringsaktiviteteter ved UNN knyttet til læringsmål som 

omhandler forskningsforståelse, herunder kurs, e-læring og gjennomført prosjektoppgave 

m.m.   

Ifht vitenskapsteori, forskningsmetodikk og – etikk vil disse temaene bli dekket i forbindelse 

med læringsmål i felles kompetansemodul i prosjektoppgaven "Kunnskap og forbedring." 

 

Felles kompetansemodul  

Felles kompetansemodul er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter. For LIS del 2 og 3 

inkluderer dette 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging, forskningsforståelse, 

kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og 

brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse, 

organisasjonsutvikling og ledelse. Ved UNN har vi et særskilt fokus på at alle leger i 

spesialisering får opplæring i forbedringsarbeid og kommunikasjon.  

  

Kontakt:  

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

medisinsk genetisk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsklinikken.  


