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Nåværende stilling Stipendiat ved Universitetet i Bergen

Oppsigelsestid 1

2014-08 - 2021-06 Universitetet i Bergen - Cand.Med Medisin VT / Studiepoeng: 360 Autorisasjon 

2012-08 - 2013-06 Atlantis Medisinske Høyskole - Årstudium i grunnleggende medisin VT / Studiepoeng: 60  
Nettgymnas 

2012-08 - 2013-06 Danielsen Intensiv Gymnas - Studiespesialisering  
Studiekompetanse 

2010-08 - 2011-06 Sonans Privatgymnas - Studiespesialisering  
Realfagskompetanse 

2004-08 - 2005-06 Holtekilen Folkehøyskole - Musikk VT / Studiepoeng: 60 

2022-01 - Universitetet i Bergen - Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin - Stipendiat (100%)  
Forskning på postinfeksiøse leddplager og postinfeksiøs irritabel tarm-syndrom etter en campylobacterinfeksjon. 
Stipendiat under forskningsgruppen "Campylobacterutbruddet på Askøy i 2019" 

2021-07 - 2022-01 Loddefjord Legesenter - Fastlegevikar (100%)  
Ansvar for oppfølging og ivaretakelse av pasienter gjennom konsultasjoner, innleggelser, mindre 
kirurgiske inngrep og generelt arbeid innenfor allmennmedisin.  
Vaktarbeid ved Bergen Legevakt. 

2020-10 - 2021-01 Koronalegevakten - Legevikar (100%)  
Denne høsten har jeg jobbet som legevikar ved Koronalegevakten i Bjørnafjorden kommune. Jeg 
ble tilbudt denne stillingen etter mitt arbeid ved Bjørnafjorden legevakt grunnet mine personlige 
egenskaper, samt at jeg er kunnskapsrik og håndterer akutte situasjoner på en rolig og fattet 
måte. Jeg har jobbet pasientrettet, målbevisst og forsvarlig med en bakvakt i bakhånd ved 
behov. Etter hvert har jeg utført undersøkelser og prosedyrer mer og mer selvstendig og 
avdekket tilstander som trengte videre undersøkelse, behandling eller innleggelse til sykehus. 
Jeg har vokst enormt i rollen som lege fra pasient til pasient. 

2020-05 - 2020-09 Bjørnafjorden interkommunale legevakt - Operatør (100%)  
Fra mitt engasjement som sykepleiervikar ved Bjørnafjorden legevakt har jeg fått bryne meg på 
mange ulike problemstillinger innenfor alle disipliner. Alt fra akutte tilstander som hjerte- eller 
lungesykdom, magesmerter eller UVI til suturering, sårbehandling og brannskader. Jeg har i 
tillegg kjørt utrykning sammen med lege, vært på hjemmebesøk, og tatt imot henvendelser og 
triagert pasienter over telefon i sentralen. Dette har vært utrolig gøy og jeg ser fram til mye 
legevaktsarbeid under LIS1-tjenesten. 

2016-05 - 2020-05 Haukeland sjukehus - nyfødtintensiv - Pleieassistent (30%)  
Hos nyfødtintensiv har jeg lært å utføre stell og mating av premature- og nyfødte barn, gjort 
observasjoner av pasienter og håndtert utstyr som high-flow, blodsukkertaking mm. Jeg har vært med på 
utskrivningssamtaler med pårørende og lege, skrevet sykepleiesammenfatninger og vært i kontakt med andre 
instanser. Jeg har vært primærkontakt til pasientene og stått sammen med pårørende mens de har opplevd 
motgang og mestring. Jeg har lært foreldre å lese sitt barn, gitt dem generell opplæring og trygget dem under 
akutte situasjoner.  
Jeg har jobbet i fast helgestilling, ekstra i feriene og 100% om sommeren. 

2019-10 - 2020-01 Marg & Bein - Servitør (80%) 

2019-06 - 2019-08 Sørlandet sykehus avd Arendal - Sykepleievikar (100%)  
Som sykepleier for Sørlandet sykehus har jeg observert og gitt generell behandling til eldre og 
yngre pasienter på geriatrisk, ortogeriatrisk, slag og ortopedisk avd. Jeg har utført stell, tatt 
NEWS målinger og hatt ansvar for tillaging og administrering av medisiner. Jeg har skrevet PLO-meldinger og 
vært primærkontakt til andre instanser og pårørende. Jeg har utført mine 
arbeidsoppgaver effektivt og forsvarlig og vist respekt overfor pasienter og kolleger 

2018-05 - 2019-01 Bryggeloftet Restaurant - Servitør (100%) 

2013-12 - 2017-08 Chess - Kundeservicemedarbeider  
100% fra desember 2013 - juni 2014. Ekstrahjelp videre. 
Kundekontakt, besvaring av mail og telefoner, problemløsning, salg og generell kundeservice. 

2015-02 - 2016-05 IKEA - Servicemedarbeider  
30-50% 

2015-10 - 2016-01 Kolstihagen Sykehjem - Pleieassistent (18%)  
Vikariat. Helgestilling 

2015-01 - 2015-11 Kronstad DPS - Pleieassistent (18%)  
Som pleieassistent har jeg vært primærkontakt for pasienter/brukere. Jeg har utført 
observasjoner, loggført hendelser i DIPS, vært sjåfør og samtalepartner og utført generelle 
oppgaver i avdelingen. Ingen dager er like i psykiatrien. Her er man kokk i det ene øyeblikket til 
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en del av gjenopplivning i det neste. Jeg har fått et innsyn i psykiatriens verden og utviklet en 
bredere forståelse og tålmodighet overfor pasienter og brukere med psykiatriske lidelser 

2013-06 - 2015-08 Vertshuset Pieder Ro - Servitør (100%)  
Servitør for to sommersesonger. 

2011-05 - 2012-08 Restaurant Sjøhuset - Servitør  
100% i de første 6 mnd. Deretter to sommersesonger i 100% stilling. 

2011-10 - 2012-05 Shell Vige Stop 24 AS - Stasjonsmedarbeider  
80-100% stilling. 

2010-10 - 2011-01 Restaurant Luihn - Servitør  
Engasjement utført over to julebordsesonger. 50-70% stilling ved siden av studiet. 

2010-05 - 2010-08 Ica Varelager - Lagermedarbeider  
Sommersesong 100% stilling. 

2009-07 - 2010-04 Blizzard Entertainment - Customer & billingsupport (100%) 

2008-12 - 2009-04 Raulandfjell - Restaurantsjef (100%)  
Restaurantsjef ved Fjøllhalli restaurant for en vintersesong. 

2007-05 - 2008-02 Grand Harbour Devere - Hovmester (100%) 

2005-04 - 2007-04 Ekebergrestauranten - Servitør (100%) 

2016-10 - 2017-12 Norsk medisinstudentforening Verv: Nasjonalt prosjektansvarlig 

2016-08 - 2017-08 GlobVac studentkonferanse Verv: Komitemedlem 

2015-01 - 2016-12 Medisinstudentenes humanitæraksjon Verv: Nestleder nasjonalt styre 

2015-08 - 2016-08 Norsk medisinstudentforening Verv: Forskningsutvekslingsansvarlig 

2021-10 Selvmordsrisikovurdering Varighet: 1 dag  
E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering.  
Arrangert av NSSF - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. 

2020-10 Prøvetaking Covid-19 Varighet: 1 dag  
E-læringskurs i prøvetakning av covid-19 mistenkt/smittede pasienter. 
Arrangert av Noklus. 

2020-10 Laboratorieprøver ved Covid-19 Varighet: 1 dag  
E-læringskurs i håndtering av laboratorieprøver av covid-19 mistenkt/smittede pasienter. 
Arrangert av Noklus. 

2019-03 AHLR Varighet: 2 dager  
Arrangert av Norsk resuscitasjonsråd. 

2017-05 Internasjonalt møte - global helseansvarlig Varighet: 5 dager  
Delegat for Norsk medisinstudentforening. Arrangert av International Federation of Medical Student' Associations. 

2017-04 LNU - Barne- og ungdomstinget Varighet: 3 dager  
Delegat for Norsk medisinstudentforening. 

2016-09 Training New Trainers Varighet: 4 dager  
Arrangert av Norsk medisinstudentforening i samarbeid med International Federation of Medical Student' 
Associations. 

2016-08 NorWho Varighet: 5 dager  
Deltaker 

2016-04 European Regional Meeting Varighet: 10 dager  
Delegat for Norsk medisinstudentforening. Arrangert av International Federation of Medical Student' Associations. 

2015-04 European Regional Meeting Varighet: 4 dager  
Delegat for Norsk medisinstudentforening. Arrangert av International Federation of Medical Student' Associations. 

2021-06 Navn: HPR-nummer: 10099323  
Autorisasjon - lege 
Gyldig fra:18.06.2021 
Rekvisisjonsrett - lege 
Gyldig fra:18.06.2021 

2013-02 Navn: Førerkort  
Førerkort klasse B 

Engelsk Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende 

Norsk - bokmål Muntlig: Morsmål Skriftlig: Morsmål 

Lina Kristin Welle-
Nilsen 

Leder for Loddefjord Legesenter AS Sted: Loddefjord Legesenter Telefon: 91806888 Lina.wellenilsen@gmail.c
om 

Lars Thore Fadnes Veileder for publisert artikkel Sted: Universitetet i Bergen - Medisinstudiet Telefon: 97704360 Lars.fadnes@uib.no 
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