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Utdanningsplan for leger i spesialisering i anestesiologi 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 (SSA), Kristiansand (SSK) og Flekkefjord (SSF). I tillegg har vi distriktspsykiatriske 
sentre (DPS) og poliklinikker flere andre steder i Agder. I fjor var det over 550 000 pasientbehandlinger i 
Sørlandet sykehus. 

 

Om organisering av spesialiteten 
Anestesileger er organisert i egen enhet under Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO). 
Avdelingssjef har ansvar for å velge representanter til utdanningsutvalg, og for å følge opp at disse organiserer 
utdanningen i avdelingen. Avdelingssjefen sørger for at LISene får tildelt en veileder ved oppstart. 
Avdelingssjef godkjenner læringsmål for sine LIS, eller delegerer dette ansvaret til best kvalifiserte lege. 
Foretaksledelsen ved SSHF samt Dnlf utgjør styringsgruppen for LIS prosjektet og har jevnlig møter med 
prosjektleder. Foretaksledelsen vil etter prosjektperioden ta stilling til overordnede utdanningsspørsmål. Flere 
i foretaksledelsen sitter i arbeidsgruppen for FKM. Der sitter forskingssjef, kvalitetssjef, samhandlingssjef, 
lærings- og mestringssenteret og medisinsk bibliotek. Denne gruppen har videre ansvar for gjennomføring av 
lokalt kurs relatert til FKM. Kompetanseenheten har ansvaret for organisering av introduksjonsprogrammet 
for LIS1 og arbeidet med kompetanseportalen.       

 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
 
AIO SSK 
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AIO SSA: 
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Helseforetak: Sørlandet Sykehus HF 

Avdeling/tjenestested:  Anestesi Avd. Klinikk Somatikk  Arendal 
1. Sykehuset Svar 

Nedslagsområde, antall innbyggere 116 673 – 300 789 (SSA vs SSHF i ett) + 
noen fra Telemark til PCI  

Antall somatiske senger (ikke tekniske) 194  

Antall innleggelser/år 15 880 somatiske sykehusopphold  

Spesialiteter på sykehuset Kryss av hvis ja      Tilstedevakt 

 Indremedisin x Ja 

 Generell kirurgi X Ja 

 Ortopedisk kirurgi X Delvis (hjemmevakt 
kl.22 - 0745) 

 Karkirurgi Kun varicer  

 Fødselshjelp og kvinnesykdommer X Ja 

 Barnesykdommer X Ja 

 Radiologi X Ja 

 ØNH X nei 

Avdelinger JA NEI 

 Barneavdeling X  

 Fødeavdeling X  

 Nyfødtintensiv m/kuvøser  (kuvøse stabilisering 
før overflytting til 
SSK/OUS) 

 
2. Avdelingen Svar 

Totalt antall operasjonsstuer 12 stuer 
+2 øyekirurgistuer hvor generell anestesi 
kun gis på den ene stuen 1 dag per uke 
+2 ØNH stuer der generell/regional anestesi 
ikke gis 
+ 2 PCI lab’er 

Andre steder det foregår anestesi Med. Poliklin, Hjerteovervåkning, Post-
operativ overvåking, Akuttmottak, røntgen, 
CT/MR 

Antall spesialister til stede dagtid 6-8 

Antall LIS til stede dagtid 3-5 

 Tilstede hele døgnet Hjemme om natten 

Bakvaktordning. Hvor mangedelt:  8-delt 

Primærvaktordning. Hvor mangedelt: 8-delt  

 
Om utdanningsløpet 
 
AIO SSK 
Etter introduksjonsfasen skal anestesi-LIS nå skaffe seg mer generell kunnskap og ferdighet i faget, og utdype 
det man alt har lært. Dette skjer ved deltakelse i avdelingens vanlige drift inkludert vakt, internundervisning 
og supervisjon, og ved obligatoriske kurs for spesialiteten. LIS må også drive selvstudium med de bøker 
han/hun velger ut. Liste med litteraturforslag er tilgjengelig. 
 
Ca. hver 5. måned er LIS stasjonert på intensiv avdeling fortrinnsvis i 1 måned i strekk.  
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Etter større operasjoner bør LIS følge sine egne pasienter til intensiv, skrive program inklusive 
smertebehandling og få det evaluert av intensivlege (supervisjon). Hvis mulig følger LIS opp sin egen pasient 
dagen etter på intensiv/ evt. skriver ut pasienten med ordinasjon av smertebehandling og evt. epidural-sjekk.  
Fra høsten 2011 har vi innført en rotasjonsordning med hospitering på Senter for Kreftbehandling (SFK), der 
anestesi-LIS kan få opplæring i å behandle smerter ved maligne tilstander.  
SSHF har en smerteklinikk for kroniske ikke-maligne smerter ved Sørlandet Sykehus Arendal. LIS fra 
anestesiavdelingen i Kristiansand deltar i en fast rotasjonsordning som inngår i turnus. 
Det er også mulighet for hospitering på AMK Sørlandet for LIS som er interessert.  
 
SSHF har en vaktordning med intensivtransport med ambulanse som anestesi LIS med noe erfaring kan delta i. 
Deltagelse forutsetter lokalt kurs med sertifisering og utsjekk 
 
LIS bør ha 6 mnd ved medisinsk avdeling, for å få erfaring i aktuelle læringsmål. Det er særlig lunge- og 
hjertemedisin som bør prioriteres. Hospitering på barneavdeling kan også være aktuelt. Ledelsen ved AIO er i 
løpende dialog med ledelsen medisinsk avdeling og barneavdelingen for å tilpasse dette best mulig.  
 
Læringsmål i anestesi for hjerte-, lunge-, nevro- og barnekirurgiske inngrep, samt tyngre intensivmedisin 
krever at anestesi LIS jobber ved et universitetssykehus. LIS fra Sørlandet vil primært jobbe ved Oslo 
Universitetssykehus for å oppnå disse læringsmålene. 

 
 Avdeling/ HF Tid  

 
 
Felles 
kompetansemål 

 
 
Minimum 
5 år 

Avdeling hovedspesialitet AIO SSHF 2,5-3 år 

Spesialiseringstjeneste 
annet HF 

OUS 18 mnd 

Sidetjeneste i eget HF Medisin evt 
barn 

6-12 mnd 

Valgfritt Forskning  

Annet   

 
 
AIO SSA 
Introduksjonsfasen er definert i egen prosedyre og strekker seg over 3 måneder som inkluderer ukentlige 
følgevakter.  Etter endt introduksjon følger LIS avdelingens vanlige drift og roterer på intensiv en uke i strekk 
hver 7. uke før helgevakt. Til forskjell fra SSK er primærvakt LIS SSA eneste anestesilege tilstede på sykehuset 
fra klokken 21 på ukedager og i helg, bakvakt konfereres og tilkalles etter egne retningslinjer. Det betyr at LIS 
SSA tidlig blir eksponert for håndtering av intensivpasienter, men i starten alltid i samarbeid med ansvarlig 
overlege. LIS SSA roterer etter hvert også til Smertepoliklinikken SSA og kan delta i intensivtransportordning 
etter samme prinsipper som SSK. 
 
Antallet ØNH-inngrep til barn er noe lavere ved SSA enn SSK. Man har samarbeidsavtale med 
anestesiavdelingen SSK slik at LIS med noen års erfaring kan hostpitere til slike inngrep etter avtale med 
anestesiavdelingen SSK. For å oppnå læringsmål er tjeneste ved medisinsk avdeling samt gruppe 1 tjeneste 
ved OUS på samme måte nødvendig ved SSA som SSK. 

 

 
Introduksjon av nye LIS  
Fase 1 - frem til vaktkompetent: 
Introduksjonen av LIS, dvs de 3 første månedene er hovedsakelig lik ved SSA og SSK. 
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Den første tiden på avdelingene skal LIS tilegne seg så mye av helt basale kunnskaper og ferdigheter slik at 
man etter ca. 3 måneder kan gå forvakter. Det meste foregår på dagtid, og LIS skal derfor gå på avdelingen 
hver dag. Etter hvert går LIS sammen med vakthavende en stund utover kvelden, etter avtale. 
 
Ved ansettelse mottar LIS en perm med generell og individuell utdanningsplan, diverse info fra avdelingen og 
utskrift av de viktigste retningslinjene og prosedyrene som gjelder ved vår avdeling.  
Fullstendig oversikt over retningslinjene finner LIS i vår elektroniske metodebok: EKWeb.  
Denne er tilgjengelig fra alle PC-er på sykehuset. 
 
I permen finnes det også et dokument som heter «Utsjekk før vaktkompetent» med oversikt over ting som 
bør være gjennomgått før LIS begynner å gå i vakter. 
 
Nedenfor følger et forslag til organisering av de 3 første måneder på avdelingen, forslaget er satt opp med en 
form for progresjon, men i praksis får man mange drypp herfra og derfra. 
 
1. måned  

 Komme på plass, praktiske forhold 

 Utstyr 

 Luftveishåndtering 

 Veneveier 

 Generelle anestesi 

 Regionalanestesi 
 
2. måned 

 Klargjøring til operasjon inkl. preoperative tilsyn med supervisjon 

 Beredskapsplan 

 Barneanestesier med 1:1 oppfølging av spesialist 

 Større operasjoner 

 Følge anestesier fra A til Å, sitte inne på stua  

 Etter avtale følge med vakthavende lege på kveldstid 
Regionalanestesi 

 Spinaler  

 Epiduraler, til slutt også på fødeavdelingen 

 Bruke alle anledninger til å legge lumbale epiduraler initialt, før man går over til thoracale epiduraler 
og fødeepiduraler 

 
3. måned 

 Intensiv, ca. en måned 

 CVK og andre intensivprosedyrer 

 Ultralyd 

 Akuttmottak 

 CT (akutte pasienter) 

 Gå med akuttcalling, på dagtid 

 Etter avtale følge med vakthavende lege på kveldstid 

 

Internundervisning og kurs 
Kurs:  
Både ved SSK og SSA prioriteres obligatoriske kurs for LIS.  
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Internundervisning:  
Internundervisningen er til dels obligatoriske tema (ut fra MTU + læringsmål) og dels frie tema 
 
AIO SSK 
Teoretisk internundervisning fredag morgen (0755-0915).  
Mandag, tirsdag og torsdag holdes «daglig 3-minutt» etter morgenmøtet, der man på omgang presenterer en 
faglig artikkel eller lignende for kollegene på avdelingen. I tillegg har alle legene på huset felles undervisning 
fra kl 0800-0830 hver onsdag i auditoriet i undervisningssenteret. 
Dette utgjør ca 2 t undervisning i uken, ca 37 uker i året  70+ timer i året. 
 
Tirsdags ettermiddager fra kl 1530-1630 har vi satt av tid til gruppeveiledning, simulering, praktiske 
prosedyrer, etikk-undervisning, LIS kollokvier og undervisning i medisinsk teknisk utstyr (se nedenfor). 
Utdanningsutvalget pleier også å bistå med arrangering av 1-2 fagkvelder i året. 
 
AIO SSA 
Internundervisning tirsdag 16-17, og fredag 08-09. 
Dette utgjør ca 2 t undervisning i uken, ca 37 uker i året  70+ timer i året. 
 
Sykepleierne på intensiv og anestesi avvikler fagdager x 2 pr. år og LIS Anestesi prioriteres til å delta på disse. 
Der gjennomføres ofte praktisk undervisning i respirator/anestesiapparater samt AHLR. 
Det gjennomføres årlig fagkveld med fokus på barneanestesi, i tillegg står LIS fritt til å stille på fagkvelder 
traume. 
 

Medisinsk teknisk utstyr (MTU): 
 
AIO SSK 
En tirsdag i måneden har vi en times ettermiddagsundervisning med praktisk undervisning i medisinsk teknisk 
utstyr. Utstyrsundervisningen kan kombineres med web-basert teoretisk opplæring via Læringsportalen.  
Undervisningsopplegg for MTU:  
Anestesilegene får et kursopplegg som inkluderer teoretisk, web-basert og praktisk opplæring i MTU. Man 
disponerer selv tiden over en 6 ukers periode i vårsemesteret (anestesi) og en 6 ukers periode i 
høstsemesteret (intensiv) og leverer et skriftlig kursskjema inklusive selvevaluering mot slutten av periodene. 
Tirsdagsundervisningene erstattes i disse periodene med tidsrom der utstyr og superbrukere er tilgjengelig for 
å assistere deltagerne.  
 
AIO SSA 
Undervisningsopplegget for MTU følger stort sett de samme læringsmålene som anestesi- og 
intensivsykepleierne har på relevant MTU, i tillegg til en del utstyr som er legespesifikt. Liste over MTU, e-
læring og hvordan man sjekkes ut på utstyret ligger i GAT. 
 

Simulering og ferdighetstrening 
 
AIO SSK: 
Sykehusene i SSHF samarbeider om medisinsk simulering via nettverket SimSørlandet, som p.t. ledes av 
fagutviklingsoverlege anestesi og enhetsleder / beredskapsrådgiver. 3 personer er p.t ansatt i til sammen 150 
% stilling som SIM koordinatorer. Organisatorisk er SimSørlandet en del av Fagavdelingen SSHF. SimSørlandet 
har til nå arrangert 5 facilitatorkurs (Train-the-trainer) i samarbeid med SimOslo og Universitetet i Agder. 2 
personer er HSØ / SimOslo godkjent som seniorfacilitor.  
SimSørlandet driver et SIM-senter i underetasjen på SSK og har egne nettsider:  
https://sshf.no/helsefaglig/tjenester/simsorlandet 

https://sshf.no/helsefaglig/tjenester/simsorlandet
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Anestesi-LIS deltar i traumesimulering som arrangeres hver 3. uke, barnesimulering som arrangeres månedlig, 
og nyfødtsimulering som arrangeres månedlig. Anestesi-LIS deltar i avansert hjerte-lungeredningsøvelse 
(AHLR) en gang i året.  
 
SimSørlandet samarbeider med det nasjonale prosjektet SAFER STROKE om simulatorbasert innføring av 
mekanisk trombektomi ved hjerneslag. Anestesiavdelingen deltar i hjerneslagøvelser 2-4 ganger i måneden.  

 
En anestesi-LIS ved SSK er seniorinstruktør i nyfødtresucitering og leder simuleringsøvelser i dette. 
To anestesioverleger driver regelmessig simuleringstrening av anestesilegene i håndtering av vanskelig luftvei. 
Dette foregår i SIM-senteret på tirsdags ettermiddager. 
 
AIO SSA  
Flere leger har gjennomført fascilitator-kurs.  
Det gjennomføres ukentlig simulering på Nyfødt-rescusitering i regi av Barneavdelingen der anestesileger 
deltar. 
 
Det gjennomføres en liten traumeøvelse i AMOT stort sett hver 14. dag i tillegg til to store traumeøvelser i 
AMOT hvert halvår. Det prioriteres deltagelse av LIS til dette. 
 
Medisinsk teamøvelse hver 14.dag der LIS prioriteres 

Forskning 
 
AIO SSK 
Flere anestesioverleger har Phd eller forskningsprosjekter. Noen av disse overlegene involverer LIS i 
forsknings- og kvalitetsprosjekter. 
 
AIO SSA 
En av overlegene har Phd og deltar i forskningsprosjekter. 2 LIS deltar i arbeid med pågående studie i 
intensivavdelingen (TTM2). LIS i avdelingen får regelmessig ansvar for å oppdatere faglige prosedyrer 
avhengig av erfaring. 

 
 
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 på operasjon har til enhver tid navngitt spesialist tilgjengelig for sine stuer, det samme gjelder for PO, 
intensiv, akuttmottak og utpost. På vakttid er spesialist til stede 24/7 ved SSK. Ved SSA er det tilgjengelig 
spesialist 24/7, men tilstede til 21 hverdag og 16 helg. Supervisjon for LIS er definert som et felles ansvar for 
alle overleger i avdelingen. Det planlegges felles overlegemøter i avdelingene hvor den enkelte LIS tas opp i 
plenum. 
Ved SSA har LIS og veileder samme vaktplan. Ved SSK settes individuell veiledning opp i GAT, og 
gruppeveiledning settes opp i undervisningsplanen. 
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Veiledning og faglig utvikling  
Veiledning av LIS vil settes inn i arbeidsplanene for alle LIS og veiledere. Det vil variere hvor hyppig veiledning 
gjennomføres. Det vil tas sikte på ca 1 gang pr mnd, men noe hyppigere i starten og noe sjeldnere lengre ut i 
LIS-løpene. Dersom noen LIS har behov for mer veiledning vil det legges til rette for dette.  
LIS har fast bakvakt som også er veileder. Muligheten til å fortløpende følge progresjon og gi tilbakemelding er 
tilstede ukentlig. Opplæring av andre kolleger ivaretas på dagtid både med supervisjon på intensiv og på 
oppvåkningen.  Faglig fordypning (lesedager) er lagt inn i plan, og faglige møter holdes på tidspunkter som er 
utenfor avdelingens kjernetid for drift. 
 

 
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 
avdelingssjef. Noen avdelingssjefer 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 har en viktig jobb med å følge opp spesialistutdanningen. Deltakere fra 
utdanningsutvalget har deltatt inn i arbeidet med ny spesialiststruktur. Det er etablert arbeidsgruppe med 
representanter fra begge lokasjoner i aktuell spesialitet. I arbeidsgruppen har det vært med både overleger og 
LiS, slik at LiS har bidratt inn i utarbeidelsen av utdanningsplanene. Arbeidsgruppen videreføres og utvides 
med flere representanter og vil utgjøre fremtidens utdanningsutvalg, slik at dette nå består av representanter 
fra begge lokasjoner. SSHF har deltatt inn i regional arbeidsgruppe for faget.  

 

AIO-SSK  

Utdanningsutvalget består av to overleger og en LIS. Utdanningsutvalget har regelmessige møter. LIS i 
utdanningsutvalget har gjort en grundig gjennomgang av utdanningsplan i kompetanseplanen og har kommet 
med nyttige innspill som vil bli fulgt opp lokalt og sentralt. LIS bistår med planlegging av internundervisning, 
SIM/ferdighetstrening og MTU opplæring. Utdanningsutvalgets leder har en deltidsstilling som UAO med 
definert funksjonsbeskrivelse i prosedyre/ kvalitetssystemet EKWeb 

 
AIO SSA 
Utdanningsutvalget ved SSA består av to overleger og en LIS. Sistnevnte LIS har ansvar sammen med annen 
overlege for MTU og simulering. Det er en egen LIS med ansvar for internundervisningsplanen. 
Utdanningsansvarlig overlege har ikke en egen definert stilling for dette. 
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Tillitsvalgte  
 
AIO SSK 
LIS sine interesser ivaretas ved kommunikasjon både med LIS tillitsvalgt og overlegetillitsvalg, samt med de 
respektive veiledere.  
Det er fast avsatt tid til gruppeveiledning hvor det er åpent for å diskutere både faglige og organisatoriske / 
arbeidsmiljømessige spørsmål. Det er lagt opp til faste «LIS kollokvier» hvor LIS gruppen møtes for å diskutere 
ulike faglige og ikke-faglige tema. Tillitsvalgt har ansvar for å holde seg oppdatert på gjeldende lover og regler, 
og skal være LIS gruppens «talerør» mot enhetsleder eller utdanningsutvalget.  
Ellers er det lav terskel i gruppen for å ta opp temaer med hverandre utenom disse faste gruppemøtene.  

 
AIO SSA  
Det er egen tillitsvalgt både for LIS og overlege. LIS kan ta eventuelle spørsmål opp med tillitsvalgt, som igjen 
vil ta dette videre med enhetsleder eller utdanningsutvalg. 

 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Olav Søvik, fagutviklingsoverlege i anestesi ved AIO 
SSK. 
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