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Utdanningsplan for leger i spesialisering i blodsykdommer 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 fjor var det over 550 000 pasientbehandlinger i 

Sørlandet sykehus. 

Hematologisk seksjon har områdefunksjon for Vest-Agder samt for enkelte pasienter fra Aust-Agder, og 
dekker en populasjon på 305.330 (Aust-Agder: 117.689 og Vest- Agder 187.648). Det er anslått at total 
populasjonen vil øke frem mot 2030 til 340.000. Medisinsk avdeling i Flekkefjord bidrar med noe oppfølging 
og behandling av hematologisk pasienter etter nøye avtale og tett oppfølging av hematologisk seksjon i 
Kristiansand. Vi ønsker å tilby utdanningskandidatene en bred og god grunnutdanning i trygge omgivelser. 
Utdanningskandidatene vil få en god forståelse av de hematologiske lidelser, diagnostikk, behandling og 
oppfølging. Man fokuserer samtidig på viktigheten av å se den hematologiske pasient i et tverrfaglig 
perspektiv. 
 

Om organisering av spesialiteten 

Hematologisk utdannelse tilbys ved SSHF Kristiansand. Spesialiteten har felles del 2 med øvrige 
indremedisinske spesialiteter. I del 3 arbeider LIS på hematologisk seksjon SSK med både sengepostvisitt på 
våre 5 senger (ca 521 døgnpasienter foregående år) og polikliniske konsultasjoner (totalt 4448 konstultasjoner 
foregående år, som fordeles på 3 overleger samt LIS). Det er forespeilet at det vil ta ca 12 måneder å oppnå de 
nødvendige læringsmålene her. Det er selvstendig hematologisk poliklinikk på SSA, og mange av 
læringsmålene vil kunne oppnås her, under veiledning av 1 hematolog. For å oppnå alle læringsmålene til 
spesialiteten (153 læringsmål), må tjenesten suppleres med tjeneste ved avdeling for høyspesialisert 
hematologi (med transplantasjonsvirksomhet) med ca 18 måneder (for eksempel Rikshospitalet-ous) samt 
høyspesialisert lymfombehandling (for eksempel Radiumhospitalet-ous) på ca 6 måneder. 
 

Undervisning, supervisjon og akademisk aktivitet  

Ved SSHF Kristiansand utdannes det pr juni 2019 ingen nye spesialister i hematologi (LIS 3), da nåværende 
kandidat er i foreldrepermisjon. Når vi har utdanningskandidater, går disse generelle indremedisinske vakter. 
Arbeidstid utenom vakter er 0730-16.00. Felles morgenmøter og undervisning med indremedisin (4 dager x 30 
min), samt egen undervisning for hematologi 45 minutter hver torsdag morgen. I tillegg er det 
ettermiddagsmøte for klinisk diskusjon og mikroskopi 2 dager x 30 min og 30 min MDT-møte med radiolog 
torsdag ettermiddag. MDT-møte med patolog skjer mer sporadisk og etter behov. På vaktene tilses alle akutte 
pasienter med indremedisinsk problemstilling. Det er ikke eget vaktlag innen blodsykdommer. Arbeidet 
foregår i nært samarbeid med sykepleiere på sengepost og poliklinikk, samt øvrige legespesialister på 
sykehuset. Vi har som oftest en LIS 3 (spesialistkandidat hematologi) samt en lis 2 i generell indremedisinsk 
rotasjon. Hematologi er i stor grad et poliklinisk fag, og vi tilstreber også at LIS får mest mulig egen erfaring 
med poliklinikk, og superviseres da etter behov og ønske. Vi har 5 senger på medisinsk avdeling og disse får 
visittgang av lis med supervisjon av spesialist. Det er previsitt med alle legene på seksjonen hver dag, samt 



 

 

superviserende overlege er tilgjengelig både med tanke på diskusjon/tilsyn ved visittgang, samt opplæring i 
prosedyrer og andre ferdigheter. Vi har tett kontakt med fagmiljøene på ous (hematologisk avdeling på 
Rikshospitalet og lymfomseksjonen ved kreftavdelingen på Radiumhospitalet) og kan tilby våre lis en bred og 
god hematologisk tjeneste.  
Vi tar beinmargsaspirat og -biopsier, og biopsiene vurderes primært av patologer her hos oss. Aspirantene 
vurderes av hematologene på seksjonen og diskuteres i plenum etter behov. Vi har tverrfaglig møte med 
radiolog ukentlig samt tett kontakt med kirurger ved behov for biopsitaking. Poliklinikken tilbyr 
cellegiftbehandling samt ikke- kurativ strålebehandling (stråling da i regi av onkologisk avdeling). 
 

Poliklinikken er samlokalisert med onkologene på Senter For Kreftbehandling (SFK). Cellegiftbehandling som 

strekker seg over flere døgn, gis som oftest på sengeposten. Det er per i dag ingen av overlegene ved 

seksjonen som innehar utvidet akademisk kompetanse eller driver aktiv forskning, derimot har sykehuset et 

godt forskningsmiljø for øvrig og medisinsk avdeling har per i dag 2 leger med pågående phd-forskning. Det 

tilrettelegges for at LIS 3 kan forske parallelt med utdannelse hematologi. 

Overleger har eget kontor ev deler med en annen overlege. Lis har felles kontor, som oftest med 1-3 andre lis, 
i nær tilknytning til sengeposten. Poliklinikken disponerer romslige kontorer i nærhet av sykepleierne og 
cytostatikaenheten på SFK. 
Sykehuset har tilgjengelig medisinsk bibliotek som fysisk ligger utenfor det somatiske hovedbygget. 
Bibliotektjenesten er lett elektronisk og telefonisk kontaktbar, med en tilgjengelig internettportal. 
 

Veiledning 

Det avholdes månedlige veiledersamtaler med LIS, og dette planlegges for et halvår av gangen samordnet for 
hele avdelingen. Dersom flere LIS da deler en veileder, vil dermed tidspunktet kunne avvike noe fra 
avdelingens halvårsplan. Møtene avholdes hyppigere ved behov. I samtalene blir kandidaten vurdert ut fra 
læringsmålene. I tillegg er det anledning til å ta opp pasientkasus med faglige og etiske problemstillinger. 
Kandidaten oppmuntres også til å komme med forslag til forbedringer av utdanningssituasjonen. Veiledningen 
i teknisk utførelse av de forskjellige prosedyrer, vil ivaretas av alle overlegene ved seksjonen. Det legges opp 
til at LIS får delta på kurs. 
 

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 akuttmedisin og avdelinger med økt overvåking. Ved oppstart i 

LIS 3 hematologi får LIS en veileder blant dagens spesialister og supervisjon etter behov, ut over ordinær 

oppfølging på poliklinikk og sengepost som overnevnt.  

 

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.  Både egenlæring (lesing), 

undervisning, kurs og klinisk pasientkontakt inngår i de enkelte læringsmål. 

 

Tillitsvalgte  

Det er plasstillitsvalg og foretakstillitsvalgt for leger i spesialisering ved SSHF. Navn og kontaktinfo til aktuelle 

tillitsvalgte for LIS3 i blodsykdommer kan til enhver tid fås hos leder på avdeling/seksjon.  

 

Kontakt  

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med  

Hedda Lerdal, utdanningsansvarlig ved seksjon for blodsykdommer, Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus 

Kristiansand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


