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Utdanningsplan for leger i spesialisering i barnesykdommer ved 
Sørlandet sykehus, Arendal 
 

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 spesialitet 
Pediatri er en del av klinikk somatikk Arendal og klinikk somatikk Kristiansand. 
Det er selvstendige avdelinger på begge lokalisasjoner. De fleste fagområder ivaretas på begge lokalisasjoner, 
men noen fagområder er funksjonsfordelt. Barneavdelingen i Kristiansand ivaretar nyfødtmedisin, onkologi og 
kardiologi, mens gastroenterologi er funksjonsfordelt til Arendal.  

 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
Barne- og ungdomsavdelingen SSA (BUA): De fleste fagområder innenfor pediatrien tilbys Aust-Agder. 
Avdelingen består av poliklinikk, dagpost og en sengepost med 9 senger. BUA har akuttfunksjon og er 
døgnbemannet alle dager. I tillegg til akuttfunksjon har vakthavende barnelege ansvar for akutt syke nyfødte 
frem til transport til nyfødt intensiv i Oslo eller Kristiansand, barn innlagt på intensivavdeling fra 12 års alderen 
og nyfødte på barsel.  
På poliklinikk og dagpost ivaretas det tilnærmet alle fagområder, unntatt onkologi og kardiologi. Det er 
etablert et tett samarbeid med barnehabilitering (HABU) som er organisert  
som en egen enhet i BUA. 
I 2018 hadde BUA Arendal totalt 6895 behandlinger, fordelt på 1500 innleggelser og 5400 polikliniske 
konsultasjoner (både polklinikk og dagbehandling).  
BUA Arendal har faste 3 LiS og 6 overlegestillinger. Alle Lis inngår i vaktordning. Vaktordning i Arendal er 6 delt 
for Lis og for tiden 5 delt for overleger. 
Det er etablert et 1 års rotasjon til Kristiansand for å dekke de funksjonsfordelte fagområdene og sikre at 
LiSene fra Arendal kan dekke de fleste læringsmål. 

 

Om utdanningsløpet 
På Sørlandets sykehus er det mulig å gjennomføre 3,5 år av pediatriutdanningen. Det legges til rette for at 
læringsmålene som er tiltenkt å gjennomføres på lokalsykehus kan oppnås i løpet av den tiden. Det er etablert 
en ordning for at LiS sendes til OUS for gruppe 1 tjeneste.  
Det er laget en generell utdanningsplan der det legges til rette for at læringsmål innenfor generell pediatri 
dekkes innen 6-12 måneder, og at det deretter tilstrebes gjennomføring av læringsmål i hensiktsmessig 
rekkefølge. LiS begynner som regel med egen poliklinikk etter 3-6 måneder.  
De fleste læringsmålene dekkes av BUA selv, men for enkelte læringsmål samarbeides det med 
barnehabilitering (HABU) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). 
For LiSene i Arendal er det etablert en 1-års rotasjon til Kristiansand for å dekke læringsmålene innenfor 
nyfødtmedisin, onkologi og kardiologi, som er tiltenkt å bli gjennomført etter minst 1 års tjeneste i Arendal.  
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Introduksjon av nye LIS  
Ny LiS får tildelt en veileder i løpet av første uka. Første arbeidsuke brukes til omvisning og introduksjon av 
arbeidsplassen. Det forventes deretter at LiS etter kort tid kan aktivt delta i pasientarbeid på post og dagpost 
under supervisjon og veiledning av erfaren LiS eller overlege.  
LiS deltar i vaktordning som primærvakt som regel etter 5-8 følgevakter. LiS begynner ofte med egen 
poliklinikk etter 3-6 måneder.  

 

Internundervisning og kurs 
På begge lokalisasjoner er det satt av fast tid i tjenesteplan for internundervisning. Tidspunkt er satt mellom 
morgenmøte og visitt. I tillegg til avdelingens internundervisning (2 dager per uke) er det etablert 
faginternundervisning med BUA SSA og SSK med video hver torsdag, og tverrfaglig undervisning på egen 
lokalisasjon en gang i uka. Totalvolum av teoretisk undervisning er minst 70 timer / år). 
Innhold i avdelingsintern undervisning og fagintern undervisning er satt opp i et fast opplegg, slik at det sikres 
at alle læringsmål som krever undervisning dekkes ila utdanningstiden. Gjennomførte presentasjoner er 
tilgjengelig i en skrivebeskyttet versjon slik at LiS har mulighet til egenstudium ved fravær. Det forventes at LiS 
deltar aktivt i internundervisning, både som foredragsholder og under diskusjon.  
LiS har krav til å delta på et obligatorisk kurs per halvt år. Avdelingens aktivitet tilpasses til kursdatoene, slik at 
flest mulig LiS har mulighet til å dra på kurs. Ved spesielle anledninger kan flere enn 1 kurs innvilges.  
 

Simulering og ferdighetstrening. 

Det er etablert fast resusciteringsøvelse med scenariotreing for nyfødte en gang per uke, dette skjer i 
samarbeid med føden og anestesi.  
Scenariotrening for store barn settes opp en gang i måneden.  
Større scenarieøvelser (BEST) organiseres 1-2 ganger per år i tverrfaglig samarbeid med akuttmottak og 
anestesi. 
Prosedyretrening (thoraxdren, navlevene, intubering, intraossøs nål osv) tilbys en gang i uka.  
 

Forskning 
Noen læringsmål knyttet til forskning dekkes av kurs nevnt i avsnitt FKM.  
Begge lokalisasjoner ha flere leger med på PhD og eller Doktorgrad med akademisk og klinisk 
forskningskompetanse. Disse er tilgjengelig for veiledning. Det er planlagt faginterne undervisning av 
spesialister med forskningskompetanse. 

 
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 
Supervisjon knyttes hovedsakelig til overleger og eventuell erfaren LiS.  
Det tilstrebes at samme LiS og overlege har postarbeid sammen i en uke, og at supervisjon både i forhold til 
pasientundersøkelse, prosedyrer og pasientsamtaler skjer planlagt og under supervisjon. 
Supervisjon under vaktarbeid foregår hovedsakelig «ad hoc». Det er alltid mulig å tilkalle en bakvakt for 
supervisjon 
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Veiledning og faglig utvikling  
Ny LiS får tildelt en veileder i løpet av første arbeidsuke. Det tilstrebes at alle veiledere har gjennomført 
veilederkurs. Det er satt av tid til veiledning i tjenesteplan en gang i måneden, og ved behov kan det tilbys mer 
veiledning. Veiledningssamtaler omfatter både personlig og faglig veiledning. Avdelingene er preget av lave 
hierakiske strukturer slik at behov for ytterligere veiledning eller samtale fanges opp raskt.  
Debriefingssamtale i regi av ledelsen er fast etablert.  
Det er satt av studietid for faglig fordypning, i tillegg benyttes det «ad hoc» fordypning ved interessante 
kasuistikker f.e. etter visitt. Faglige komplekse eller interressante kasuistikker diskuteres etter vaktrapport. I 
tillegg har LiSenen mulighet til å diskutere pasienter i faglige møter (biopsykososial team, gastromøte, 
diabetes møte osv).  
LiS har krav på 4 timer studietid per uke. Det er satt av tid til dette i tjenesteplanen. Vi tilstreber at veileder og 
Lis i felleskap legger en plan for hvordan studietiden benyttes. 

 
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  
Utdanningsutvalget består av en LiS og en overlege. Utdanningsutvalget har faste møter 4 ganger per år. Ved 
behov er det mulighet for hyppigere møter.  
Det er etablert et samarbeid med utdanningsutvalg fra BUA SSK.  

 

Tillitsvalgte  
LiS har en egen tillitsvalgt som representerer LiS og deres interesser, både på avdelings- og klinikk nivå. Det er 
satt av tid for møte med ledelse for alle LiS og for tillitsvalgte. Tillitsvalgte for LiS oppmuntres til å delta aktivt i 
møter med ledelsen. Det tilstrebes at LiS kan delta på tillitsvalgtkurs. 

 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med  

LiS: Kirvil Næs kirvil.haugland.naes@sshf.no  
Overlege: Katharina Schmidt katharina.schmidt@sshf.no  
Avdelingsleder: Ellen.kopstad@sshf.no 
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