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Utdanningsplan for leger i spesialisering i akutt- og 
mottaksmedisin 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 
Akutt- og mottaksmedisin tilbys foreløpig ved SSHF Kristiansand og Flekkefjord. Det arbeides med å også tilby 
dette ved SSHF Arendal, status kan fås ved henvendelse til avdelingssjef Ole Høie, ole.hoie@sshf.no. 
Spesialiteten har felles del 2 med øvrige indremedisinske spesialiteter. I del 3 arbeider pasienten i 
akuttmottak og er gjennom dette forløpet også tilknyttet samtlige øvrige spesialiteter innen somatiske fag, rus 
og psykiatri.  

 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
Ved SSHF Kristiansand utdannes det pr juni 2019 5 spesialister i akutt- og mottaksmedisin. Disse går vakter i 
akuttmottaket ved siden av sine generelle indremedisinske vakter. Arbeidstid er skiftevis 0730-1530 og 11-19. 
Felles morgenmøter og undervisning med indremedisin, i tillegg til egen undervisning for akutt- og 
mottaksmedisin 90 minutter pr uke. Denne undervisningen er i samarbeid med alle øvrige spesialiteter, både 
innenfor somatikk og psykiatri. På vaktene tilses alle akutte pasienter, uavhengig av spesialitet. Arbeidet 
foregår i nært samarbeid med vakthavende leger og akuttmottakets sykepleiere.  

 

Om utdanningsløpet/-ene 
Mens man er LIS 3 i akutt- og mottaksmedisin er man fast tilknyttet akuttmottaket. Det er nært samarbeid 
med prehospitale tjenester, alle somatiske spesialiteter, rus og psykiatri. Det er lagt opp til hospitering ved 
alle de ulike avdelingene. Totalt tid på LIS 3 er omkring 2 år, det vil være ulikt hvor lenge man hospiterer ved 
de ulike avdelingen ut fra tidligere kompetanse i faget og hvor hurtig man behersker de ulike læringsmålene. 
Læringsmålene dekkes parallelt under akuttmottaksvaktene.  

 
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 akutt- og mottaksmedisin får LIS veileder som er spesialist i AMM, følgevakter og tett supervisjon. 2 
ganger pr uke er det felles vakt med overlege i AMM og utdanningskandidat i AMM for supervisjon og 
veiledning.   

 

Internundervisning og kurs 
Det er felles undervisning med øvrige indremedisinske spesialiteter 60 min pr uke, felles undervisning med 
alle sykehusets leger 30 min pr uke og minst 60 minutter egen undervisning for akutt- og mottaksmedisinere 
pr uke. Denne undervisningen holdes ofte sammen med spesialister fra øvrige somatiske fag med også 
prehospitalt, rus og psykiatri. Undervisning sikrer at AMM og øvrige vaktlag følger samme retningslinjer i den 
akutte stabilisering og behandling av pasientene. Derutover er det simulering og ferdighetstrening jevnlig for 
LIS3 og ferdige spesialister i AMM for å sikre oppnåelse og opprettholdelse av læringsmål.  
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Simulering og ferdighetstrening 
Det er ukentlig simulering i akutt indremedisin, nevrologi, barn og traume. Derutover egne 
ferdighetstreninger for akutt- og mottaksmedisinerne i SIM-senter og på operasjonsstue.  
 
Forskning 
Det tilrettelegges for at LIS 3 kan forske parallelt med utdannelse i akutt- og mottaksmedisin.  

 
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 
LIS 3 er tilknyttet veileder som er spesialist i akutt- og mottaksmedisin. Denne har felles vakter med LIS 3 
jevnlig gjennom forløpet for supervisjon. Det er i tillegg lagt opp til hospitering og supervisjon av spesialister i 
øvrige somatiske fag, rus og psykiatri. LIS 3 i AMM følger vaktlagene i alle spesialiteter under utdannelsen og 
blir supervisert.  

 
Veiledning og faglig utvikling  
LIS 3 er tilknyttet veileder som er spesialist i akutt- og mottaksmedisin. Denne har felles vakter med LIS 3 
jevnlig gjennom forløpet for supervisjon. Det er satt opp veiledningssamtaler som også inneholder 
gjennomgang av læringsmål og progresjon i faget. Det legges opp til at LIS 3 får delta på kurs, samt nasjonale 
samlinger i AMM.  

 
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. 

 

Tillitsvalgte  
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Det er plasstillitsvalg og foretakstillitsvalgt for leger i spesialisering ved SSHF. Navn og kontaktinfo til aktuelle 
tillitsvalgte for LIS3 i akutt- og mottaksmedisin kan til enhver tid fås hos leder på avdeling/seksjon.  

 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med  
Benedicte Severinsen, seksjonsleder akuttmottaket Sørlandet sykehus Kristiansand 
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