
Nukleærmedisin 
Merk: Oppføringer i grå skriftfarge opphørte tidligere enn 1.3.2019 
 
Gruppe I 

• Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet, Nukleærmedisinsk avdeling (Fra 28.01.03 teller 
tjenesten med 2 år)2)   1) (11.12.98) 

• Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Nukleærmedisinsk klinisk/kjemisk avdeling  (11.12.98) 

• Oslo universitetssykehus Ullevål, Radiologisk divisjon, nukleærmedisinsk seksjon (19.12.01) 

• Akershus universitetssykehus, Nukleærmedisinsk avdeling (gruppe II frem til 25.04.01) 

• Sykehuset Buskerud (24.3.99) – inaktiv 2011, 2012 

• Stavanger universitetssjukehus (3.10.07) (tidl. gr II) 

• Haukeland universitetsjukehus (29.11.05) 

• St. Olavs hospital , Nukleærmedisinsk seksjon, Avd.  for billeddiagnostikk (26.07.07) (gr II i 
perioden 11.12.98 - 25.07.07) – inaktiv 2001, 2002. Reaktivert 2003 

• Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø , Nukleærmedisinsk seksjon, Klinisk/kjemisk avdeling 
(11.12.98) 

 

1) Tjenesten teller for inntil ett år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i nukleærmedisin. 
2) Tjenesten godkjennes for inntil 2 års tjeneste – herunder hele gruppe I-tjenesten – i henhold til gjeldende 
spesialistregler (kan benyttes ut 2004) og for 3 ½ års tjeneste -–herunder hele gruppe I-tjenesten – i henhold til 
omredigerte spesialistregler. 
Minimum ½ år av spesialistutdanningen må avtjenes ved annen institusjon som gir utdanning og erfaring først 
og fremst med et bredere pasientmateriale inkludert barn. Det bør også legges særlig vekt på supplering med 
CBF-, lungeperfusjon- og ventilasjonsundersøkelser, samt myokardscintigrafiske hjerteundersøkelser med 
ergometersykling og farmakologisk stresstesting. 

 
Gruppe II: 

• Sykehuset Østfold (15.8.06) 

• Sykehuset Innlandet, Elverum, Nukleærmedisinsk seksjon, (regodkjent 31.1.14) (26.5.99 – 
31.12.00)  

• Sykehuset Innlandet, avdeling Gjøvik, Nukleærmedisinsk avdeling, (21.6.99) – inaktiv 2011 

• Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum,  (11.12.98) – inaktiv 2001, 2002 - reaktivert 2003, 
inaktiv 2006, 2007 

• Sykehuset i Vestfold, Sentrallaboratoriet Tønsberg (21.5.10) 

• Sykehuset Telemark (5.3.12) OPPHØRT 07.04.2015 

• Akershus universitetssykehus , Avdeling for klinisk kjemi og nukleærmedisin (11.12.98 - 25.04.01, 
gruppe I f.o.m. 25.04.01) 

• Sørlandet sykehus, Kristiansand (29.10.12) (28.9.00 – inaktiv 2001, 2002, 2003) 

• Stavanger universitetssjukehus, Nukleærmedisinsk seksjon, Røntgenavdelingen, (11.12.98) 
(gruppe I fom 3.10.07) 

• Helse Fonna, Haugesund sjukehus (13.11.09 – 20.12.15) OPPHØRT 

• Molde sjukehus, Nukleærmedisinsk seksjon, Klinisk/kjemisk avdeling, (11.12.98) – inaktiv 2001, 
2002, 2003 

• Ålesund sjukehus, Nukleærmedisinsk seksjon, Klin/kjem. avd., (11.12.98) – inaktiv 2001, 2002, 
2003 

• St. Olavs hospital , Nukleærmed. seksj., Avd.  for billeddiagnostikk (11.12.98) – inaktiv 2001, 
2002. Reaktivert 2003 (Gr I fom 26.07.07) 

• Nordlandssykehuset, Bodø (21.10.03) – inaktiv 2011, 2012 

 


