Blodsykdommer
Merk: Oppføringer i grå skriftfarge opphørte tidligere enn 1.3.2019
Gruppe I (reglenes pkt. 2 a)
• Oslo universitetssykehus (20.12.16)
• Oslo universitetssykehus Rikshospitalet (OPPHØRT 19.12.16)
• Oslo universitetssykehus Ullevål (OPPHØRT 19.12.16)
• Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet, onkologisk avd., lab. for hematologi2) (14.2.91 –
opphører 1.1.07)
• Oslo universitetssykehus, Aker 1) (16.3.06) (OPPHØRT 19.12.16)
• Akershus universitetssykehus 4) (fra 28.6.2016)
• Stavanger universitetssjukehus 3) (16.12.03)
• Haukeland universitetssykehus
• St. Olavs hospital
• Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
1)

Tjenesten teller med inntil 2 år hvorav 1 år kan telle for den obligatoriske gr.I-tjenesten på 1,5 år. Tjenesten
må suppleres med minimum 0,5 år ved gr. I-avd. som behandler <60 år med leukemi, og som utfører
høydosebehandling med autologi stamcellesrøtte.
2)
Tjenesten teller med halv verdi for inntil 6 måneder (pkt. 2b)
3
) Tjenesten godkjennes for inntil 2 år - herunder 1 år av gruppe I-tjenesten i blodsykdommer.
Det forutsettes at LIS som tjenestegjør ved hematologisk seksjon, klinikk for blod- og kreftsykdommer,
Stavanger universitetssjukehus, supplerer sin gruppe I-tjeneste med minimum 6 mdr tjeneste ved avdeling som
utfører høydosebehandling med autolog stamcellestøtte.
4)
Teller med 6 mnd gruppe I, 12 mnd gruppe II og i tillegg 6 mnd lymfomtjeneste, jf spesialistreglenes punkt 3.

Gruppe II1) (reglenes pkt. 2 a)
• Lovisenberg diakonale sykehus – inaktiv 2001, 2002, 2003
• Diakonhjemmets sykehus – opphørt 6.4.09 ( inaktiv 2006- 2008)
• Akershus universitetssykehus (19.02.02) (delvis gruppe I fra 28.6.2016)
• Sykehuset Østfold
• Vestre Viken HF, Drammen sykehus (25.3.08)
• Vestre Viken HF, Bærum sykehus (7.1.14)
• Sykehuset i Vestfold – (regodkjent 20.7.06) – inaktiv 2008
• Sykehuset Telemark3) – (regodkjent 1.9.10)
• Sykehuset Innlandet, avdeling Gjøvik – (regodkjent 5.12.11) (inntil 12 mnd fra 17.11.16)
• Sørlandet sykehus, Kristiansand
• Stavanger universitetssjukehus, hemato-onkologisk seksjon2) (6.12.96 – endring 301101, 161203)
• Helse Førde HF3) (1.10.15)
• Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus (31.8.04)
• Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus (20.7.18)
• Sykehuset Levanger (30.9.08)
• Nordlandssykehuset - Bodø
• Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad - inaktiv 2003
1)

For reglenes pkt. 3 godkjennes tjeneste ved onkologisk avdeling ved universitetsssykehusene og DNR.
Tjenesten teller med full verdi for 1/2 år av hovedutdanningen (før 30.11.01 med halv verdi). I perioden
6.12.96 – 20.1.00 var tjeneste ved seksjonen tellende også med inntil ½ år av den onkologiske tjeneste tellende
med halv verdi, f.o.m. 21.1.00 er tjeneste ved seksjonen tellende som gruppe II-tjeneste uten begrensninger i
onkologi. F.o.m. 16.12.03: Gruppe I-institusjon
3)
Teller for 1 år
2)

