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Utdanningsplan for leger i spesialisering i karkirurgi ved 
Sørlandet Sykehus  
 

Om utdanningsvirksomheten  
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. 
SSHF har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. 
Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg har vi distriktspsykiatriske sentre og 
poliklinikker flere andre steder i Agder. I fjor var det over 550 000 pasientbehandlinger i Sørlandet sykehus. 
Ved kirurgisk avdeling ved Sørlandet Sykehus Kristiansand, er det egne seksjoner for urologi, karkirurgi, 
gastrokirurgi og mamma-endokrinkirurgi. Det er egne vaktordninger for urologi, kar- og gastrokirurgi.  

 

Om organisering av spesialiteten 
Karkirurgisk seksjon er lokalisert ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Man tilbyr all karkirurgisk behandling i 
henhold til regionale føringer. Dette inkluderer carotis-kirurgi og EVAR-behandling som ble innført i løpet av 
2018 og 2019. Man har høy poliklinisk drift, varicekirurgi og sårpoliklinikk ved både sykehuset i Arendal og i 
Kristiansand. Alle øvrige endovaskulære og åpen karkirurgiske behandlinger er lokalisert i Kristiansand. 
 
Sykehuset i Kristiansand har en moderne operasjonsavdeling og en angiografisk lab i radiologisk avdeling. 

 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
Det er tilknyttet 5 spesialister i karkirurgi ved seksjonen. Disse inngår i en 5-delt karkirurgisk grenvakt. Det er 
felles morgenmøte/vaktrapport med resterende spesialiteter ved kirurgisk avdeling. Det er både felles og 
seksjonsvis undervisning, som dekker utdanningskravene til spesialiteten. Karkirurgene ved seksjonen inngår i 
ambulerende tjeneste til Arendal (inntil videre 3 dager per uke i høyaktivitetsuker (ca 40 uker per år)). Det er 
et nært og godt samarbeid med intervensjonsradiologisk seksjon ved sykehuset med ukentlige MDT-møter 
(beslutnings/angiomøte). I tillegg er det utstrakt samarbeid med andre avdelinger ved sykehuset, spesielt 
nevrologisk avdeling og nefrologisk seksjon. 

 

Om utdanningsløpet/-ene 
LIS3 i utdanning i karkirurgi vil bli fullt innlemmet i seksjonens arbeid, dette inkluderer operasjonen, 
endovaskulære prosedyrer, varicekirurgi, poliklinikk og tilsyn. LIS3 inngår i en felles 8-delt vakt i kirurgi, 
sammen med de andre utdanningskandidatene ved de øvrige seksjonene.  
 
LIS3 i utdannings i karkirurgi opplæres både teoretisk og praktisk i karkirurgisk teknikk og de vanligste 
karkirurgiske inngrep. LIS blir prioritert til alle karkirurgiske inngrep. Seksjonen fokuserer på læring gjennom 
supervisert aktiv deltagelse i poliklinikk, avdelingsarbeid og operasjon. LIS 3 vurderer nyhenviste pasienter, og 
foretar kontroller. Kandidatens poliklinikk foregår parallelt med overlegepoliklinikk, og lokalisert vegg i vegg, 
slik at det er mulighet for fortløpende supervisjon. På poliklinikken er det tåtrykksmåler, dopplerapparat og 
mobilt ultralydapparat. Man har avtale med radiologisk avdeling om opplæring i endovaskulær intervensjon. 
Det er avsatt en dag i uken til dette. Intervensjonsopplæring vil prioriteres.  
 
LIS 3 i karkirurgi vil få en bred erfaring ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Største delen av utdanningen kan 
også gjennomføres ved sykehuset, men det er lagt opp til en 6mnd rotasjon til universitetssykehus for økt 
eksponering til mer spesialiserte problemstillinger (bl.a thorakal- og suprarenal-aortasykdom og dyp 
rekonstruktiv venekirurgi).  
 



 

 

 
 Avdeling/ HF Tid  

 
 
Felles 
kompetansemål 

 
 
Minimum 
5 år 

Avdeling hovedspesialitet SSK 4,5 år 

Spesialiseringstjeneste 
annet HF 

OUS 6mnd 

Sidetjeneste i eget HF - - 

Valgfritt - - 

Annet   

 

Introduksjon av nye LIS  
Nye LIS ved indremedisinsk avdeling i Kristiansand får et introforløp på 1-2 uker hvor de settes inn i 
avdelingens arbeidsgang med spesielt fokus på akutt-kirurgi. Ved oppstart i LIS 3 karkirurgi får LIS veileder som 
er spesialist i karkirurgi. Ved introduksjon i vaktsijktet vil man få følgevakter og tett supervisjon.  

 

Internundervisning og kurs 
Det avholdes internundervisning på seksjonen torsdag morgen (7:45-8:30). Undervisningen planlegges fra 
temaer skissert i målbeskrivelsen. Se vedlegg for temaliste over gjennomført internundervisning.  I tillegg 
legger vi opp til en ”lav terskel” fredagssamling, med diskusjon basert på ukesaktuelle problemstillinger. 
Seksjonen mener at man med dette har ivaretatt behovet for internundervisningen. 
 
Det avholdes felles undervisning på kirurgisk avdeling (90min) som er delt mellom alle aktuelle seksjoner. I ¼ 
av denne undervisningstiden belyses karkirurgiske emner. I undervisning er det lagt inn gjennomgang av 
komplikasjoner, traumemøter, etikk, jus og mediehåndtering. 

 
Simulering og ferdighetstrening 
Det er ved sykehuset opprettet egen ferdighetslab, med muligheter for simulatorøvelser på kirurgisk teknikk 
og vurdering og akutt behandling av kritisk syke. Det er jevnlig trening i traumemottak (BEST-øvelser).  

 
Forskning 
Karkirurgisk seksjon har et ønske om aktivt deltagelse i nasjonale, regionale og lokale forskningsprosjekter. 
Utdanningskandidatene stimuleres til og skal gjennomføre kvalitetsregistreringsprosjekt og fremføre dette på 
nasjonale eller internasjonale konferanser/møter (f.eks høst- og vintermøtet). 
 
Karseksjonen har forskningssamarbeid med Karavdelingen/Oslo Vaskulære Senter, Oslo universitetssykehus. 
Vi rekrutterer pasienter og deltar på Norwegian Laparoscopic Surgery Trial (NLAST). Seksjonen deltar på den 
nasjonale karkirurgiske studien ABANDIA (abdominale aortaaneurismer og diabetes), som ledes fra 
karkirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. En av overlegene gjennomfører et 
doktorgradsstipendiat ved Insititutt for bildediagnostikk og sirkulasjon ved NTNU. 

 
Felles kompetansemål (FKM)   
Det er laget en felles plan for felles kompetansemål for SSHF. Dette kursprogrammet består av 3 dager og vil 
dekke de fleste læringsmål i FKM. Kursene er utarbeidet av representanter fra biblioteket, lærings og 
mestringssenteret, fagenheten og forskningsenheten. Kurset vil kjøres minimum årlig ved alle tre 
lokalisasjoner og være åpent for alle LiS. Som en del av kurset vil det gis en introduksjon til prosjektoppgaven 
«kunnskap og forbedring» som er anbefalt gjennomført for alle LIS. For øvrig anbefales det også på 
veilederkurs at mange av temaene skal gjennomgås på individuell veiledning.  

 
 



 

 

 
Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon 
LIS 3 karkirurgi er tilknyttet veileder som er spesialist i karkirurgi. Seksjonen fokuserer på læring gjennom 
supervisert aktiv deltagelse i poliklinikk, avdelingsarbeid og operasjon. 

 
Veiledning og faglig utvikling  
Se over. 

 
Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål  
Dokumentasjon av oppnådde læringsmål gjennomføres i kompetanseportalen. Det vil være angitt på hver 
læringsaktivitet om du skal sende læringsaktiviteten til godkjenning hos din veileder, en supervisør, et 
evalueringskollegium eller om det kun er egenregistrering av gjennomført læringsaktivitet. Etter at alle 
læringsaktivitetene er gjennomført skal LiS sende hele læringsmålet til endelig godkjenning hos sin 
avdelingsleder. Noen avdelingsledere har delegert godkjenningen av en del læringsmål til seksjonsledere 
eller andre og det vil være markert i Kompetanseportalen. LiS og veileder skal sammen vurdere 
progresjonen i utdanningen minst halvårlig.  
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.   
 

Individuell utdanningsplan  
Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre 
(læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer) og planlagt progresjon i dette, basert på hvor i 
utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og 
evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. 

 
Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege  
Man har et felles utdanningsutvalg for kirurgisk avdeling som har en overordnet funksjon. I utvalget sitter 
leder for utdanningsutvalget, avdelingssjef, seksjonsoverlege og overleger med veilederansvar, samt 
representant for LIS. For karkirurgisk seksjon har man et eget utvalg. 

 

Tillitsvalgte  
Det er plasstillitsvalg og foretakstillitsvalgt for leger i spesialisering ved SSHF. Navn og kontaktinfo til aktuelle 
tillitsvalgte for LIS3 innenfor kirurgiske fagene kan til enhver tid fås hos leder på avdeling/seksjon.  

 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen tak kontakt med: 
Erik Mulder Pettersen, seksjonsoverlege i karkirurgi, Kirurgisk avdeling, SSK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


