
Utdanningen i onkologi 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 onkologi i Tromsø. Borasdávdaossodat/Kreftavdelinga ved UNN er 
del av K3K-klinikken (Klinikk for kirurgi-, kreft- og kvinnehelse) og består av sengepost, 
stråleterapiseksjon og palliativt team. Legene arbeider også på Kreftpoliklinikken og 
spesialister ambulerer til andre sykehus. Kreftavdelingen i Tromsø dekker kurativ behandling 
(stråle- og medikamentell behandling) for de fleste kreftformer for pasienter fra hele Nord-
Norge, samt palliativ behandling for pasienter fra Troms og Finnmark. Prosedyrer innebærer 
administrasjon av cellegift, sternal- og spinalpunksjoner og innstilling av strålefelt. I tillegg til 
kreftbehandling innebærer arbeidet håndtering av sepsis og andre infeksjonstilstander, 
avansert smertelindring og palliasjon samt generelle indremedisinske problemstillinger hos 
kreftpasienter. Leger i spesialisering har vakttjeneste med hjemmevakt om natta. Det 
forventes at alle bidrar med undervisning både internt og for studenter. Tjenesten gir et 
bredt erfaringsgrunnlag og vi utdanner gode allmennonkologer som også har bred 
kompetanse i lindrende behandling. 
 
Hvilke læringsmål kan oppnås i UNN? 
Ved UNN kan du gjennomføre alle læringsmålene i onkologi. 
 
Hvilke læringsarenaer i UNN kan tilby læringsmålene 
Moderavdelingen er Kreftavdelingen i Tromsø hvor legen i spesialisering vil rotere mellom 
sengepost, poliklinikk, stråleterapiseksjon og palliativt team. For å oppnå læringsmålene i 
indremedisin vil det være rotasjon til indremedisinsk avdeling i ca. 1 år. 
 
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 
Det er fast 3 undervisninger per uke og tema rullerer etter en 3-års plan. Foruten dette er 
det 4 fagdager i året. Opplæring i stråleterapi vil både være kombinert med praksis og 
teoretisk undervisning.  
 
Opplæring i forskning 
De fleste overleger har doktorgrad og vi har tilknyttet professorer i deltidsstillinger. Det 
pågår til en hver tid flere studier som man kan bidra i. De fleste leger i spesialisering tar ph.d. 
i forløpet eller like etter spesialisering.  
 
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 avdelingsleder/avdelingsoverlege.  


