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Utdanningsplan for leger i spesialisering i lungesykdommer 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. 
 

Om organisering av spesialiteten 
Lungemedisinsk virksomhet er organisert som seksjoner i medisinsk avdeling både i Arendal, Kristiansand og 
Flekkefjord.  
Generelle lungemedisinske krav knyttet til LIS 2 indremedisin dekkes alle tre steder, men utdanning i 
spesialiteten lungemedisin er knyttet til lungeseksjonene i Arendal og Kristiansand.  
Enkelte læringsmål dekkes bare i Kristiansand, slik at 12 mndr tjeneste ved SSK er nødvendig for å fullføre alle 
læringsmålene i SSHF.  
LIS 3 i lungemedisin fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst kan også tjenestegjøre 12 mndr ved SSHF 
Kristiansand for å fullføre sine utdanningsløp. 
Fagmiljøet representert ved rotasjonsrådet ser imidlertid egenverdi i det å tjenestegjøre ved flere sykehus i 
løpet av utdanningen. LIS 3 i lungefaget ved SSHF har derfor rett til å delta i rotasjonsordningen med 12 mndr 
tjeneste ved OUS dersom de ønsker det.  

 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
Medisinsk avdeling ligger under somatisk klinikk delt ved tre lokalisasjoner, Flekkefjord, Arendal og 
Kristiansand. 
Her utredes og behandles pasienter innenfor indremedisinske spesialiteter. Det er både øyeblikkelig hjelp og 
elektiv virksomhet med innleggelser, dagopphold og poliklinisk virksomhet. Fagområdene omfatter 
hematologi, endokrinologi, nefrologi, gastroenterologi, geriatri, kardiologi, infeksjonsmedisin, revmatologi og 
lungemedisin. LiS som begynner sitt spesialiseringsløp i lungemedisin vil rotere gjennom seksjonene i de 
medisinske avdelingene for å oppnå alle læringsmålene i indremedisin del 2. I tillegg vil de tilbringe mye tid på 
lungeseksjonen i Arendal eller Kristiansand for å oppnå læringsmålene i del 3 lungemedisin.  
 
Lungeseksjonene er organisert under medisinsk avdeling i SSHF, og har samlet 12 lungeleger. En har D-stilling 
med 50% forskning og det er 3 LIS 3 ved SSK og 1 ved SSA pr i dag, og i tillegg LIS 2 og LIS 1 tilknyttet 
seksjonene.  
 
Ved SSK er det en sengeposten bestående av 16 senger, en poliklinikk med operasjonsstue og infusjonsenhet 
med dagbehandling av spesielt lungekreftpasienter som er tett samlokalisert. Lungemedisinsk dagsenter er 
også lokalisert nær sengeposten med bl.a utredning og oppfølging av ventilasjonssvikt og søvnforstyrrelser 
med langtids mekanisk ventilasjonsstøtte og CPAP. Det er også lokalisert lungepasienter ved 
intermediærenheten i indremedisinsk avdeling, MIE, og ved intensivavdelingen med akutt og kronisk 
respirasjonssvikt. I Arendal er det 9 lungemedisinske senger, samt respirasjonssvikt og andre lungemedisinske 
problemstillinger i overvåknings-og intensivsenger. 
 
Det er bred poliklinisk aktivitet. Samlet var det drøyt 7000 prosedyrer i Kristiansand i 2018. 
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Utredning og behandling av lungekreft i tett samarbeid med dedikerte radiologer og onkologer utgjør et stort 
volum, ca 160 nye lungekreftutredninger årlig og andre kreftutredninger i tillegg.  Det er også vanlige 
lungemedisinske problemstillinger som astma og KOLS, infeksjoner, interstitielle lungesykdommer og 
ventilasjonsforstyrrelser. SSK har ansvar for lungetransplanterte pasienter, tracheostomerte lang tids 
mekanisk ventilerte pasienter og CF pasienter i SSHF.  
 
Det er lungelegevakt på dagtid, der overleger og LIS 3 deltar. LIS 3 deltar forøvrig i generell indremedisinsk 
vakttjeneste med tilstedevakt, og overleger går generell indremedisinsk tertiær vakt både i Arendal og 
Kristiansand. 

På seksjonene er det tett samarbeid mellom spesialister og LIS, med supervisjon på sengepost og 
poliklinikk, og egne dager med prosedyrer, tilsyn og vaktfunksjon hvor LIS og spesialist er satt opp sammen. 
 

 

Om utdanningsløpet 
Lungelegespesialiseringen ved SSHF kan starte i Arendal eller Kristiansand.  
Læringsmål knyttet til vanlige problemstillinger og prosedyrer vil kunne dekkes tidlig på begge arenaer. 
Prosedyrer som bronkoskopier med prøvetaking vil man kunne beherske selvstendig tidlig med god tilgang på 
prosedyrer.  
Det forventes at LIS fullfører så stor del som mulig av læringsmålene inkludert prosedyrer, på den arenaen 
man starter. I SSHF er det 5-6 læringsmål hvor det kreves tjeneste i Kristiansand for å sikre erfaring med 
enkelte tilstander og prosedyrer, alternativt tjeneste ved OUS. Tjenesten må i begge tilfeller være av minimum 
12 måneders varighet. 
Sjeldne tilstander vil det ta lenger tid å få adekvat volum til selvstendig å kunne beherske, vurdere og 
behandle. Det legges da aktiv til rette for at LIS får ansvar for oppfølging av pasienter med disse tilstandene.  
Tjeneste ved Lungemedisinsk dagsenter med ansvar for utredning og oppfølging av langtids mekanisk 
ventilerte pasienter, samt poliklinisk tjeneste som innebærer kontakt med lungetransplanterte og CF 
pasienter inngår i Kristiansand.  Tjenesten i Kristiansand skal også sikre volum av prosedyrer som EBUS, TBB, 
BAL og belastingsspirometri. 
Astma utredning og behandling gjøres ved sykehusets poliklinikker, men det store volumet utredes og 
behandles hos privatpraktiserende avtalespesialister. Det er ikke avtalefestet nødvendig tjeneste, men det er 
mulig å hospitere.  
Tjeneste ved intensiv og intermediæravdeling er nødvendig for å sikre adekvat erfaring med akutt 
respirasjonssvikt og ventilasjonsstøtte. 

 

 
Introduksjon av nye LIS  
LIS på lungeseksjonen gjøres kjent med seksjonens rutiner, relevante oppslagsverk og prosedyrer. De får et 
kort velkomst skriv med kjerneinformasjon. Først møter LIS arbeid på sengepost under supervisjon, før 
poliklinisk tjeneste. Dersom LIS er erfaren fra andre seksjoner kommer poliklinisk tjeneste tidligere.  
LIS 3 tildeles veileder på seksjonen ved oppstart, mens LIS 2 beholder sine veiledere ved medisinsk avdeling. 
Veileder demonstrerer læringsmålene og prinsippene for hvordan disse oppnås i kompetanseportalen, samt 
bidrar til å utarbeide en utdanningsplan. 
LIS 3 introduseres også raskt for utredningsforløpene ved lungekreft i form av «pakkeforløp». Det settes opp 
egne dager med prosedyrer sammen med overlege fra oppstart, og overleger og LIS jobber tett sammen 
videre gjennom utdanningsløpet.  
LIS 1 og 2 deltar i generell indremedisinsk vakttjeneste med eget introduksjonsprogram. 

 

Internundervisning og kurs 
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Det er lungespesifikk undervisning 45 min hver torsdag morgen 0730-0815, samt kasustikkbasert undervisning 
og diskusjon minimum 35 min pr uke, tirsdag 0830-0850 og fredag 0830-0845 på seksjonens møter. SSHF har 
også felles undervisning for lungeseksjonene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord 45 min 1. mandag hver 
måned 1145-1230.  
Ansvaret for å holde internundervisning fordeles mellom overleger, LIS 3 og LIS 2. Det er etablert liste over de 
ansvarlige med oppmøteliste og egen temaliste/læringsmålsliste, slik at det sikres at alle læringsmål der 
internundervisning er et krav blir belyst innen rimelig tid.   
Begge listene signeres fortløpende slik at det er oversiktlig hvilke tima som til enhver tid bør prioriteres.  
Undervisningsutvalgets representanter i Arendal er ansvarlig for undervisningen der, mens Kristiansands 
representanter er ansvarlige ved SSK. 
Da LIS 3 har fravær knyttet til vakt og avspasering anbefales «faglunsj» hver onsdag der LIS 3 holder 
repetisjonsundervisning for hverandre slik at flere kan får glede av den forberedte undervisningen. 
Det er også lungerelatert undervisning i medisinsk avdeling som ledd i undervisning for alle LIS 2 – og 3, 30 
minutter 2 ganger i uka samt 30 minutter kasuistikk/problemkasus. Anslagsvis 1/6 av dette er også knyttet til 
lungefaget. 
 
Det legges til rette ved seksjonen for at LIS får minimum et kurs pr halvår. I SSHF er det lagt til to tilleggskurs, i 
henholdsvis belastningsspirometri og kunnskapsbasert praksis. Det anbefales også varmt kurs i 
thoraxradiologi. 

 
Simulering og ferdighetstrening 
Alle som går i vakt skal gjennomgå obligatorisk opplæring i akutt NIV. Dette organiseres som praktiske øvinger 
som kjøres minst halvårlig for at alle skal få relevant opplæring tidlig etter ansettelse.  
Det kjøres også BEST(Bedre og systematisk team-trening)-øvinger regelmessig der LiS simulerer case. Dette er 
forskjellige akuttmedisinske case og en del av casene er også akutt respirasjonssvikt. Her får LIS øvd seg på 
ABC-tankegang og håndtering av akutt syke pasienter. 
 

Forskning 
SSHF er ikke et universitetssykehus. Pr i dag en D-stilling og PhD arbeid knyttet opp mot lungeseksjonen i 
Kristiansand. Vi har fokus på evne til å gjennomføre søk i relevante kilder, samt kritisk vurdere 
forskningsgrunnlaget. Det anbefales at alle ved lungeseksjonen gjør seg godt kjent nettkurset 
«Kunnskapsbasert praksis» med sjekklister.  Det er obligatorisk med deltagelse på «Nordisk workshop i 
kunnskapsbasert praksis» eller tilsvarende ukes kurs for alle LIS 3 som fullfører i SSHF. Hensikten er å styrke 
evnen til selvstendig å kunne formulere presise spørsmål og evnen til å orientere seg i det eksisterende 
forskningsgrunnlaget.  Dermed gjøre grunnlaget for kliniske beslutninger mer robust og mindre avhengig av 
enkeltpersoner. Vi håper også at det vil bidra til å styrke den akademiske nysgjerrigheten hos LIS. Ved SSHF 
levers det årlig rundt 6 stipendiater og det er fokus på å styrke forskningsinnsatsen videre. Se også plan for 
felles kompetasemodul under vedrørende dette. 

 
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 
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Det er et tett samarbeid mellom LIS og overleger i klinisk virksomhet ved lungeseksjonene. Alle overleger vil 
supervisere LIS både i prosedyrerelatert og klinisk arbeid. En overlege har ansvar for supervisjon på sengepost 
hver dag. LIS 3 har avsatte dager til prosedyrer, tilsyn og henvisninger sammen med en overlege. Generelt er 
det lav terskel for ad hoc supervisjon i klinisk hverdag med nærhet mellom sengepost, poliklinikk og kontorer. 
Det er planlagt en totalvurdering av ferdigheter og klinisk tjeneste knyttet til forskjellige læringsmål i et 
evalueringskollegium bestående av alle overleger ved seksjonen minimum hvert halvår for hver LIS 3. Veileder 
er ansvarlig for å få organisert og gjennomført dette for sin kandidat.  
 

Veiledning og faglig utvikling  
Det er satt av tid til veiledning en tirsdag hver måned fra 0730-0800 ved medisinsk avdeling. Dersom dette 
tidspunktet ikke passer avtales et møte slik at samtalene avholdes hver måned. Veileder bistår i planleggingen 
av hvordan de enkelte læringsmål skal fullføres og legger fram i evalueringskollegiet når kandidaten mener 
det nærmer seg fullført. Her planlegges også videre tjeneste slik at mål kan nås. 
Det er lagt inn fordypningsdager i tjeneste planen, og det føres regnskap over ikke-gjennomførte dager slik at 
de prioriteres ved neste anledning. LIS oppmuntres til å delta på faglige møter som det informeres om i 
plenum på seksjonens morgenmøte. 

 
 
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, et 
evalueringskollegium eller om det kun er egenregistrering av gjennomført læringsaktivitet. For klinisk 
tjeneste og kompetanse til selvstendig å kunne behandle de forskjellige pasientkategoriene kreves det på 
lunge en samlet vurdering av et evalueringskollegium. Dette gjøres først når de enkelte læringsaktivitetene 
under læringsmålet er godkjent (som egenstudium, internundervisning, prosedyrer, kurs) med unntak av 
klinisk tjeneste som da godkjennes av et samlet kollegium av lungeleger som har hatt supervisjonsfunksjon 
for LIS 3. 
Etter at alle læringsaktivitetene er gjennomført skal LIS sende hele læringsmålet til endelig godkjenning hos 
sin avdelingsleder.  
  
LIS og veileder skal sammen vurdere progresjonen i utdanningen fortløpende.  
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 
oversendes undervisningsutvalget ved utdanningsansvarlig overlege. Den revideres årlig og skal godkjennes av 
leder. 

 
Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege  
Utdanningsutvalget for lunge ved SSHF består av Martine Susanne Marcussen overlege ved SSA samt LIS 3 ved 
SSA og Hildegunn Øverlie overlege ved SSK (UAO) med 2 LIS 3 representanter, pr i dag Roxana Gerleman og 
Camilla Jensen, samt ytterligere en overlege som har veileder- og supervisjonsfunksjon. 
Det planlegges møte i utdanningsutvalget lokalt SSA og SSK 4 ganger pr år det første året for fortløpende 
evaluering og justering av ny ordning med tilbakemelding fra LIS 3 og overleger/veiledere, samt halvårlige 
felles møter i samlet utdanningsutvalg i SSHF.  
UAO kaller inn til fellesmøter. Referater overleveres leder ved lungeseksjonene ved SSA og SSK. 
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Plan og gjennomføring av internundervisning med tema- og oppmøtelister er utdanningsutvalgets 
medlemmer ved SSA og SSK ansvarlige for ved sin lokalisasjon.  
UAO koordinerer felles undervisningen i SSHF.  
Oppmøtelistene må oppbevares i seksjonen hos undervisningsutvalget i forbindelse med signering av 
læringsmål med internundervisning som læringsaktivitet. 

Tillitsvalgte  
Tillitsvalgte for LIS har faste møter med avdelingsleder hvor relevante saker ang både utdanning og generell 
trivsel for LiS tas opp.  

 

Kontakt  
For spørsmål vedrørende spesialistutdanningen i lunge ved SSHF ta kontakt med Hildegunn Øverlie, 
utdanningsansvarlig overlege i Kristiansand, eller Martine Susanne Marcussen i Arendal.  
Alternativt ta kontakt med seksjonsoverlegene Guri Hoven SSK, eller Terje Torp SSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


