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Utdanningsplan for leger i spesialisering i revmatologi ved 
Sørlandet Sykehus  
 

Om utdanningsvirksomheten  
Sørlandet sykehus (SSHF) er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike 
lokasjoner. SSHF har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og 
avhengighetsbehandling. Sykehuset ligger i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.  
I tillegg er der distriktspsykiatriske sentre og poliklinikker andre steder i Agder.  
I fjor var det over 550 000 pasientbehandlinger i Sørlandet sykehus, som har et nedslagsfelt med 300.000 
innbyggere. 

 

Om organisering av spesialiteten 
Spesialistutdanningen i Revmatologi består av LIS1 og LIS3. Dvs etter godkjent LIS del 1 tjeneste fortsettes 
spesialistutdanningen med LIS del 3, som har unike læringsmål for spesialiteten Revmatologi.  
En stor del av læringsmålene er spesifikke indremedisinske læringsmål for faget Revmatologi: Disse 
læringsmålene oppnås ved tjeneste i Medisinsk avdeling.  
Vi har samarbeidsavtale med Med avd i Kristiansand og Arendal for å sikre 2 år rotasjon til denne avdelingen i 
løpet av utdanningsforløpet.  
Vi har også samarbeidsavtale med Revma avd RH for å sikre minst 6 mnd rotasjon til denne avdelingen ila 
utdanningsforløpet.  

 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
Seksjon for Revmatologi er en seksjon i Medisinsk avd Kristiansand, og har ansvaret for revmatologifaget på 
hele Sørlandet sykehus. 
Da utdanningen er fagspesifikk og ikke en subspesialitet i indremedisin, så er seksjonen organisert delvis på 
siden av Med avd men med felles avdelingssjef.  
Seksjonen har 6 overlegestillinger og 3 faste LIS-stillinger.  
I tillegg har seksjonen en 50 % D-stilling/ forskerstilling som er finansiert av forskningsenheten.  
Seksjonens hovedaktivitet er i Kristiansand: Seksjonen disponerer 3 senger i Med avd, og har mulighet for å 
disponere senger på pasienthotellet. 
Legene arbeider i team med sykepleiere på poliklinikken og infusjonspoliklinikken.  
Seksjonen har også en osteoporoseklinikk, fysioterapeut med spesialkompetanse tilknyttet seksjonen og der 
er tilgang til ergoterapeut, sosionom og farmasøyt ved behov.  
Seksjonen har UL-apparat på de fleste legekontorene, kapillaroskop, polarisasjonsmikroskop og DXA-maskin. 
 
LIS har kun arbeidssted i Kristiansand. Overlegene har hovedarbeidssted i Kristiansand og noe poliklinisk 
ambuleringstjeneste i Arendal. 
Tilsynsvirksomheten i andre avdelinger på hele SSHF ivaretas i hovedsak av vaktlege i Kristiansand. 
Seksjonen har daglig morgenmøte med diskusjon av kompliserte kasuistikker og tilsyn, gjennomgang av 
innlagte pasienter, fast undervisningsplan og informasjon fra ledelsen.  
Seksjonen har 9-delt tilstedevakt kl 08-20 hverdager og kl 09-14 helg/helligdager.  
Overleger har bakvakt for LIS.  
 
Seksjonen har et godt diagnostisk tilbud og et godt behandlingstilbud til alle typer akutt og kronisk 
inflammatorisk revmatisk sykdom. Vi har samarbeid med RH ved svært sjeldne medisinske tilstander. 



 

 

Vi har lang erfaring med kapillaroskopi ved diagnostikk og oppfølging av systemiske bindevevssykdommer, og 
vi har kompetanse på bruk av UL kar i diagnostikk og behandling av storkarsvaskulitt. Seksjonen har gode 
rutiner for multidisiplinært samarbeid med andre avdelinger; særlig Med avd og Kvinneklinikken. Vi har 
ukentlig fast røntgendemo og i tillegg mulighet for felles CT-demo i lungeseksjonens faste demomøte i Rad 
avd. Vi etablerte for flere år siden Enhet for risikosvangerskap, som består av dedikerte revmatologer, 
gynekologer, nefrolog, farmasøyt og en internasjonalt anerkjent spesialist på svangerskap og revmatisk 
sykdom. Denne gruppen har faste møtepunkter der LIS kan delta.  
Seksjonen har dedikert overlege og sykepleier med ansvar for Barnerevmatologi i samarbeid med RH og 
Barnesenteret SSHF.   
Seksjonen deltar i ulike forsknings- og kvalitetsprosjekter, og det legges til rette for LIS som ønsker å arbeide 
med prosjekter. 

 

Om utdanningsløpet/-ene 
LIS3 kan gjennomføres på 5 år (minimum). Det lages utdanningsløp for alle LIS som skal bli revmatolog:  

1. I utgangspunktet planlegges først 1 - 1,5 år ved Revma seksjon SSHF 
2. Deretter 2 år indremedisin (Kristiansand eller Arendal) 
3. Deretter 1 - 1,5 år ved Revma seksjon SSHF 
4. Tilslutt minst 6 mnd ved Revma avd RH  

 
De fleste spesifikke læringsmålene for revmatologi oppnås ved klinisk tjeneste i Kristiansand. Læringsmålene 
som krever fokus på sjeldne systemiske bindevessykdommer og vaskulittsykdommer samt andre sjeldne 
autoimmune tilstander oppnås ved tjeneste på Revmatologisk avd Rikshospitalet (RH).  
Alle indremedisinske læringsmål for revmatologi oppnås ved klinisk tjeneste i Med avd SSHF. 
 

Introduksjon av nye LIS  
Nye LIS får i løpet av den første uken omvisning på sykehuset, opplæring i DIPS (datasystem) og GTI (internt 
registreringsprogram), GAT, personalportal, EK Web (prosedyrer), obligatoriske e-læringskurs, introduksjon i 
klinisk leddundersøkelse, bruk av UL undersøkelse av ledd og mikroskopi av leddvæske samt introduksjon av 
fysioterapeutens og sykepleiernes arbeidsområder.  
Det er for nyansatte leger utarbeidet en seksjonsspesifikk presentasjon, som inneholder 
informasjon/veiledning om prosedyrer, drift, logistikk, poliklinikkrutiner, supervisjonsrutiner, 
veiledningsrutiner, oppgavefordeling, nyttige nettsider/oppslagsverk. Denne gjennomgås sammen med 
overlege første arbeidsdag. 
Avhengig av den nyansatte LIS sin tidligere arbeidserfaring settes det i samarbeid med LIS opp en arbeidsplan 
for poliklinikk og andre arbeidsoppgaver. Denne planen blir fortløpende justert avhengig av forventninger fra 
seksjonsleder og tilbakemeldinger fra LIS og dennes veileder. Det legges opp til noen felles 
pasientkonsultasjoner for å avklare behovet for supervisjon i starten, og det avsettes ekstra tid til supervisør 
på den første vakten.   

 

Internundervisning og kurs  
Seksjonen oppfyller kravet om 70 timers undervisning pr år. Undervisningen settes opp etter en langtidsplan 
for å sikre at alle relevante emner dekkes, og temaene knyttes til læringsmålene i kompetanseplanen. Vi har 
faste undervisningsdager i forbindelse med morgenmøtet. Alle legene deltar aktivt i undervisningen, og det 
oppfordres til akademisk tilnærming med litteratursøk. En stor del av undervisningen er basert på 
litteraturgjennomgang og presentasjon av nye vitenskapelige artikler.  
Vi har dessuten mye fokus på læring ved gjennomgang av kasuistikker samt generell kunnskapsdeling. Enkelte 
ganger erstattes den teoretiske undervisningen med praktisk undervisning i UL undersøkelse eller 
kapillaroskopi.  
I tillegg er det for alle sykehusets leger ukentlig fellesundervisning, som ikke inngår i de obligatoriske 
undervisningstimene.  
 



 

 

Opplæring i UL undersøkelse av ledd og kapillaroskopi foregår i hovedsak i forbindelse med poliklinisk 
virksomhet, med tilgjengelig supervisør.  
Opplæring i UL undersøkelse av kar tilbys LIS med lengst klinisk erfaring. 
LIS får anledning til å delta på nasjonale møter og det legges til rette for deltakelse på anbefalte kurs for 
spesialistutdanningen. LIS som driver vitenskapelig arbeid får mulighet til å delta på internasjonale kongresser 
for å presentere dette.  
Overlegene deltar regelmessig på internasjonale kongresser og nasjonale møter. 

 
Simulering og ferdighetstrening 
I hovedsak vil ferdighetstrening foregå som ledd i klinisk tjeneste under supervisjon. 
I perioder med ekstra behov organiseres UL undervisning av leddundersøkelse med injeksjonsteknikk og 
leddvæskeundersøkelse i mikroskop, men det er gode læringsmuligheter til dette i daglig poliklinisk 
virksomhet og vaktpoliklinikk med supervisjon. Kapillaroskopi læres i samarbeid med supervisør som har 
spesialkompetanse.  
I forbindelse med tjeneste i Med avd deltar LIS i simulering for å lære prosedyrer i akuttmedisin. 

 
Forskning 
Alle legene i seksjonen som har PhD har ekstra ansvar for å knytte akademisk kompetanse til den kliniske 
hverdagen. Det etterstrebes å søke aktuell litteratur ved gjennomgang av kliniske problemstillinger, slik at LIS 
tilegner seg en akademisk arbeidsmetode. 
Legene som har akademisk kompetanse har også hovedansvar for undervisning i forskningsmetodikk, 
artikkelskriving og statistiske begrep. 
Det legges opp til at alle LIS tildeles et prosjekt ila utdanningsløpet; f.eks et internt kvalitetssikringsprosjekt, et 
kompetansehevende prosjekt eller et lite forskningsprosjekt som kan avsluttes med en publikasjon i tidsskrift 
eller en posterpresentasjon på kongress. 
Seksjonen er involvert i ulike interne kvalitets/forskningsprosjekter, nasjonale registre og eksterne studier 
(NorArtritt, NorVas, RevNatus). Vi er også involvert i ulike prosjekter utgående fra RH.  

 
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.  

 
Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon 
Spesialist i Revmatologi er alltid tilgjengelig for LIS. Seksjonen legger vekt på god supervisjon. Der er alltid 
tilgjengelig spesialist med supervisjonsansvar (rotasjon mellom overlegene),  
og det er avsatt tid til denne funksjonen.  
Vi har også daglig et fast etter-lunsj møte med gjennomgang av dagens polikliniske problemstillinger, der alle 
LIS og minst 2 overleger har møteplikt.  
Supervisør har dialog med LIS direkte og til evalueringskollegiet/veileder om progresjon og gjennomføring av 
læringsmål. 

 
Veiledning og faglig utvikling  
LIS får etter tiltredelse tildelt veileder, som er spesialist i Revmatologi. Tid til veiledning settes konsekvent inn i 
timeboken til LIS og veileder. Det tilstrebes et møte pr mnd og det skilles tydelig mellom supervisjon og 
veiledning slik det er presisert fra spesialitetskomiteen og Helsedirektoratet.  



 

 

Det forventes at fordypningstid brukes til faglig fordypning og ikke til klinisk etterarbeid. 

 
Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål  
Dokumentasjon av oppnådde læringsmål gjennomføres i kompetanseportalen. Det vil være angitt på hver 
læringsaktivitet om læringsaktiviteten skal sendes til godkjenning hos 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 
seksjonsleder.  
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  
Utdanningsutvalget består av seksjonsoverlege prof PhD Glenn Haugeberg, utdanningsansvarlig overlege Helle 
Bitter og en LIS-lege. 
Det er svært ønskelig at LIS involveres i organisering og forbedring av LIS-utdanningen samt 
utdanningsansvarlig overlege sin funksjon i klinikken.  

 

Tillitsvalgte  
Seksjonen har egen tillitsvalgt (TV) for overlegene og TV for LIS, som ivaretar de ansatte sine interesser. Det 
tilstrebes faste møter mellom TV og seksjonsleder. 

 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med : 
 
Seksjonsleder prof PhD Glenn Haugeberg eller  
Overlege Helle Bitter 
 
Revmatologisk seksjon, Med avd Kristiansand SSHF 
Tlf: 38073142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


