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Utdanningsplan for leger i spesialisering i barnesykdommer ved 
Sørlandet sykehus, Kristiansand 
 
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 
Utdanningen foregår enten ved barne- og ungdomsavdelingen (BUA) SSK eller SSA og det er avtale med OUS 
om gjennomgangsstilling i inntil 1,5 år for å få oppfylt de læringsmålene man ikke kan ved SSHF. 
Utdanningskandidater ved SSA må ha 1 års tjeneste ved SSK for å kunne oppfylle alle læringsmålene man skal 
ved SSHF før tjeneste ved OUS. 

 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
BUA SSK dekker alle pediatriske interesseområder med unntak av elektiv luminal gastroenterologi og har 
områdefunksjon for kreftbehandling, syke nyfødte, hjertesykdommer, intensivmedisin (opptil 12 år) og lang 
tid mekanisk ventilasjonsstøtte. 
Avdelingen er organisert som et barne- og ungdomssenter der alle barn og ungdom opp til 18 år som trenger 
innleggelse er, også innen kirurgiske spesialiteter. 
Avdelingen har ca 2500 innleggelser /år (medisinske barn og nyfødte) 80-90% av disse er akutte. Der er ca 600 
akutt polikliniske konsultasjoner og 7500 elektive per år. 
Avdelingen består av tre sengeposter med til sammen 29 senger og en poliklinikk. 
Der er 8 LIS stillinger (7 faste og en gjennomgangsstilling) som dekker en 8 delt tilstedevakt. 
13 spesialister dekker en 10 delt bakvakt og 5 delt nyfødtvakt begge med delvis hjemmevakt. 

 

Om utdanningsløpet/-ene 
Ved SSK foregår utdanningen som klinisk tjeneste på sengeposter og poliklinikk. LIS roterer hver 4. måned 
mellom avdelingens tre sengeposter, og har minst 20 timer poliklinikk/måned. 
Der det er nødvendig benyttes simulering, på egen avdeling, i akuttmottak og på sim senter. 
5 av avdelingens leger har gjennomført kurs i hvordan drive medisinsk simulering og train the trainers. 
Læringsmålene som dekkes ved SSK skal kunne oppnås etter 3,5 års tjeneste. 
Avdelingen har avtale om 1,5 års tjeneste ved OUS for å oppnå de læringsmål som ikke kan nåes ved SSK.  
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 Avdeling/ HF Tid  

 
 
Felles 
kompetansemål 

 
 
Minimum 
5 år 

Avdeling hovedspesialitet BUA SSK 3,5 år 

Spesialiseringstjeneste 
annet HF 

BUK – OUS 
(Ullevål – RH) 

1,5 år 

Sidetjeneste i eget HF   

Valgfritt   

Annet For BUA SSA 
gjelder: 
BUA SSA 
BUA SSK 
OUS 

 
 
2,5 år 
1 år 
1,5 år 

 
Introduksjon av nye LIS  
Avdelingen har utarbeidet egen prosedyre for nyansatte LIS med sjekklister og introduksjonskurs. For LIS som 
er nye i spesialiteten gis det minst 5 følgevakter sammen med erfaren LIS. 

 

Internundervisning og kurs 
Hver uke i 40 uker er det 2 timer teoretisk undervisning innen sentrale pediatriske emner satt opp i plan for å 
nå læringsmålene. Undervisningen går på rundgang mellom alle avdelingens leger. I tillegg er det en halv time 
undervisning i uken for alle leger ved sykehuset som går på rundgang mellom de forskjellige avdelingene. 
Det tilstrebes at alle LIS får delta på et kurs hvert semester.  

 
Simulering og ferdighetstrening 
Avdelingen har simulering/ferdighetstrening satt opp i plan 3 av 4 fire fredager 40 uker i året, i tillegg er det 
simulering i mottak av kritisk syke barn i akuttmottak hver 14. dag som avdelingens leger rullerer på 
deltagelse og fasilitering i. 
En uke hver høst deltar de fleste av legene som fasilitatorer eller deltagere i sengepostenes akutt dager  

 
Forskning 
Det er ansatt to forskningsveiledere i 10% stilling knyttet opp til avdelingen og LIS oppfordres til å forske. Det 
er et mål at i løpet av utdanningsperioden skal man enten ha skrevet en artikler eller hatt et innlegg på et av 
Norsk barnelegeforenings møter 

 
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 
Avdelingen har god dekning av spesialister slik at det til enhver tid er noen tilgjengelig for supervisjon. Alle 
legene har egne bærbare telefoner. 
På sengepostene er det hver dag satt opp postansvarlig overlege som har ansvar for supervisjon der. 
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Veiledning og faglig utvikling 
Det er satt av tid til veiledning i plan en gang per måned. Avdelingen har 4 overleger som er veiledere. 
Tid til faglig fordypning, 4 timer per uke, fremgår av den enkelte LIS arbeidsplan. 
 

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  
Avdelingens utdanningsutvalg møtes 4 ganger i året og er satt sammen av avd. sjef, LIS tillitsvalgt, veiledere og 
utdanningsansvarlig overlege. 

 
Tillitsvalgte  
Avdelingen har egne plasstillitsvalgte for Dnlf. 

 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Avdelingssjef Kåre Danielsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


