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Til grunn for spesialistutdanningen ved avdelingen ligger læringsmål som er nedfelt i «Forskrift om 
spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)» samt 
utarbeidet prosedyreliste for øre-nese-halssykdommer (ØNH) fra Helsedirektoratet utarbeidet 
29.04.18. 

• Avdelingen kan oppfylle alle læringsmålene bortsett fra læringsmål nr. 4, 30, 32, 44, 46, 66, 
70, 73, 74, 75, 96, 97, 110, 119, 121, 123, 128 og 132. 

• De nevnte læringsmålene som ikke kan oppfylles ved avdelingen, vil tilbys ved tjeneste ved 

gruppe-1-sykehus (Oslo universitetssykehus). 

• Læringsarenaer er ØNH-poliklinikk, operasjonsavdeling og sengepost ved Drammen sykehus 

med fast supervisjon fra overlege (spesialist). Etter 2 års ØNH-erfaring er det frivillig tilbud 

om ambulerende tjeneste ved læringsarena ØNH-poliklinikk på Kongsberg sykehus. 

• Alle spesialistkandidater får oppnevnt egen veileder, men daglig supervisjon vil først og 

fremst ivaretas av vakthavende overlege som har satt av tid til dette.  

• Praktisk opplæring med tilhørende læringsmål bør følge overordnede mal: 

 

Periode Hovedtema 

1 Basal ØNH undersøkelsesteknikk, visittgang, vakttjeneste. 

Tilpasset poliklinisk virksomhet. Utredning av søvnapné. 

Operativt: Adenotomi/tonsiller/øredren, fjernelser og 

prosedyrer i lokalanestesi. 

2 Nese/bihuler inkl. allergi. 

Operativt: Nesekirurgi og bihulekirurgi 

3 Audiologi inkl. høresentral  

Operativt: Ørekirurgi 

4 Operativt: ØNH-endoskopier og bløtdelskirurgi inkl. 

våkenintubasjon og tracheostomi 

5 Gruppe 1-tjeneste, fortrinnsvis ved OUS. 

 

• Teoretisk undervisning ivaretas på obligatorisk kurs (se prosedyreliste), samt ved 

internundervisning på avdelingen (35 timer internundervisning og 35 timer nasjonal 

nettundervisning per år). 

• Det oppmuntres til forskning ved avdelingen, og kandidater som ønsker å forske vil få 

veiledning og støtte fra forskningsavdelingen på Drammen sykehus.  
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