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Utdanningsplan for leger i spesialisering i nevrologi ved 
Sørlandet sykehus  
 

Om utdanningsvirksomheten  
Sørlandet sykehus (SSHF) er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike 
lokasjoner. SSHF har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og 
avhengighetsbehandling. Sykehuset ligger i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.  
I tillegg er der distriktspsykiatriske sentre og poliklinikker andre steder i Agder.  
I fjor var det over 550 000 pasientbehandlinger i Sørlandet sykehus, som har et nedslagsfelt med 300.000 
innbyggere. 

 

Om organisering av spesialiteten 
Spesialistutdanningen i Nevrologi gjennomføres ved Sørlandet sykehus, i tillegg til 6 måneders sideutdanning 
ved en nevrokirurgisk avdeling. Vi har en samarbeidsavtale med Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet for 
å sikre at alle får sine 6 måneder i løpet av utdanningsforløpet.  

 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
Nevrologisk avdeling er delt mellom to sykehus, Kristiansand og Arendal. Antall budsjetterte overlegestillinger 
er 13,17, og antall budsjetterte LIS-stillinger er 10,09. Det er ansatt totalt 31 leger ved avdelingen. I tillegg er 
det en D-stilling/forskerstilling som finansieres av forskningsenheten.  
 
Hovedaktiviteten er tilknyttet sykehuset i Kristiansand. Her er det to sengeposter; slagposten som disponerer 
7 senger, og nevrologisk sengepost som har 15 senger. I tillegg er det døgnvakt, poliklinikk og KNF.  
Ved sykehuset i Arendal er det en slagpost som disponerer 4 senger, nevrolog med tilsynsfunksjon fra kl. 8-16 
på hverdager, poliklinikk og KNF.  
Noen av overlegene roterer mellom SSA og SSK. Alle LIS jobber i Kristiansand.  
 
Arbeidsoppgaver på avdelingen er visitt på sengepost (både generell nevrologi og slag), poliklinikk (akutt og 
elektiv), vaktarbeid og tilsyn på andre avdelinger.  
Utstyr som er tilgjengelig: Doppler, ENG, EMG, EEG, videonystagmografi, VEP, PSG.  
Samarbeidende seksjoner:  
Medisinsk avdeling; blant annet kardiologisk tilsyn av slagpasienter, respirasjonsstøtte til blant annet ALS-
pasientern.  
10% nevrokirurg som også jobber ved ortopedisk seksjon 
Onkologisk seksjon: Nært samarbeid rundt tumor cerebri-pasieter, møter hver 3. uke.  
Radiologisk avdeling: Røntgemøter to dager pr uke, godt samarbeid.  
Mikrobiologisk avdeling: Samarbeid i diagnostikk av flåttbårne sykdommer.  
 
Spisskompetanse på avdelingen: 
Hodepine (en doktorgrad), Parkinson (en doktorgrad), Nevroborrliose (2 doktorgrader, og i tillegg 2 phd-
kandidater), hjerneblødning (en doktorgrad), Myasthenia Gravis (en doktorgrad).  
Det er også opprettet egne «ekspertgrupper» innenfor alle stor tema i nevrologien. Gruppene består av 
dedikerte overleger, og eventuelt erfarne LIS.  
Det er pågående forskningsaktivitet på temaene hodepine, MS, flåttbårne sykdommer, Parkinson sykdom og 
hjerneslag.  
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Vaktordningen: 
LIS har tilstedevakt hele døgnet. Overlege er bakvakt med tilstedevakt dagtid (hele uken), og hjemmevakt fra 
kl. 16-08.  
Avdelingen har morgenmøte daglig hvor man gjennomgår alle akuttinnleggelser siste døgnet, og diskuterer 
kompliserte kasuistikker inneliggende i avdelingen eller på andre avdelinger.  

 

Om utdanningsløpet/-ene 
LIS 3-utdanningen kan gjennomføres på 5 år (minimum). Følgende regler gjelder for nevrologi:  

- 4,5 år ved nevrologisk avdeling 
- Eventuelt kan 1 år erstattes av følgende: Forskning, annen relevant klinisk avdeling, eller ved 

helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller allmennmedisin.  
- 0,5 år sideutdanning ved nevrokirurgisk avdeling.  

Ved Sørlandet sykehus kan LIS 3 ta hele utdanningsforløpet som gjelder nevrologi ved sykehuset i 
Kristiansand. Videre har man en ordning med rullerende tjeneste ved Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet 
for å gjennomføre sideutdanningen.  
Det foreligger en oversikt over alle kurs (obligatoriske og frivillige) som LIS skal ha gjennomført før endt 
spesialisering.  
 

Introduksjon av nye LIS  
Alle nyansatt LIS ved avdelingen vil få en generell innføring i avdelingens drift, opplæring i journalsystemet 
DISP, veiledning i bruk av GAT og personalportalen. Det informeres om obligatoriske e-læringskurs. Man får 
også skriftlig informasjon, og informasjon om bruk av verktøyet nevroNEL.  
Det prioriteres at LIS får opplæring i vaktarbeid og arbeid på sengeposten. LIS skal også tildeles veileder. De 
første vaktene vil foregå med opplæring, det vil si at en annen erfaren LIS deltar på vakten. Det vil være fokus 
på å delta i de viktigste prosedyrene i vaktarbeid.   

 

Internundervisning og kurs  
Det organiseres internundervisning ved avdelingen. Det foreligger en utdanningskomite bestående av 4 leger 
(2 LIS og 2 overleger). Hvert halvår lages det ny undervisningsplan. Det er lagt opp til 135 minutter 
undervisning pr uke. To dager i uken fra kl 08-08.45, og en dag i uken i forbindelse med lunsj (fra kl 11.45-
12.30). I tillegg har helseforetaket en fellesundervisning for alle leger en gang i uken (30 minutter).  
Internundervisningen er lagt opp etter en allerede eksisterende 2 års-rulleringsplan som skal sikre en 
planmessig gjennomgang av sentrale tema i faget. Ansvarsfordeling for gjennomføring av 
internundervisningen: LIS 60% og overleger 40%. Det er tiltenkt av man skal bruke fordypningstiden på å 
forberede internundervisningen.  
I tillegg til den avsatte tiden til internundervisning er det også teoretiske diskusjoner i forbindelse med blant 
annet morgenmøtet og røntgenmøtet.  
Avdelingen har også et årlig seminar, hvor alle ansatte ved avdelingen deltar. Her foreligger det en mer 
tverrfaglig gjennomgang av ulike emner, bl.a. har man hatt tema epilepsi, Parkinson sykdom og svimmelhet.  
 
Det legges også opp til at LIS skal få anledningen til å lære tolkning av EEG, gjennomføring av Doppler og 
generelle undersøkelsesteknikker. Dette gjennomføres i forbindelse med den daglige driften, for eksempel 
ved visitt og poliklinikk.  

 
Simulering og ferdighetstrening 
Det meste av ferdighetstreningen foregår som ledd i den kliniske virksomheten under supervisjon.  
Det arrangeres også regelmessige akutt-øvelser i regi av akuttmottaket, for mottak av akutte nevrologiske 
pasienter. I forbindelse med innføringen av trombektomi ved sykehuset har det også vært dedikerte øvelser 
for dette. Sistnevnte har omfattet både LIS og overlegene.  
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Forskning 
Avdelingen har 6 leger med doktorgrad, i tillegg til 2 leger med professorat ved UiB. Det er lagt opp til at det 
skal undervises i vitenskapsteori, forskningsmetodikk og –etikk ved internundervisningen. Det arrangeres også 
egne forskningsmøter, hvor alle interesserte er invitert til å delta.  
Det legges til rette for at LIS skal kunne tildeles forskningsbaserte prosjekter under utdanningsløpet. Dette kan 
dreie seg om kvalitetssikringsprosjekter, et eget lite forskningsprosjekt, eller tilknyttet et større prosjekt i 
avdelingen. Det er også en D-stilling som skal sørge for å rekruttere LIS til forskningsarbeid. Det utarbeides da 
spesifikke prosjekter til denne stillingen som LIS søker på.  
Videre er flere av legene involvert i ulike nasjonale registre og eksterne studier (TWIST studien, MS-
registeret).  

 
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.  

 
Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon 
Det foregår daglig supervisjon på sengepost, ved at det er 1 overlege og 1 LIS som sammen har previsitt og 
visitt. Videre er det mulig å diskutere vanskelige kasus i plenum for eksempel på morgenmøtet. Det er MS-
møte hver 3. uke hvor man kan ta opp MS-kasus i plenum, tumormøter og epilepsimøter.  
I poliklinikken skal det være avsatt tid til LIS og en overlege for veiledning i løpet av poliklinikk-dagen. 

 
Veiledning og faglig utvikling  
Alle LIS som starter i avdelingen får tildelt en veileder. Dette skal være en spesialist i nevrologi. Alle overleger 
får avsatt 1 kontordag i måneden, hvor man skal få prioritert veiledning av LIS.  
 
 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål  
Dokumentasjon av oppnådde læringsmål gjennomføres i kompetanseportalen. Det vil være angitt på hver 
læringsaktivitet om læringsaktiviteten skal sendes til godkjenning hos 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 
seksjonsleder.  
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. 
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Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege  
Utdanningsutvalget består av 2 overleger og 2 LIS.  
For tiden er dette følgende: 
Kristine Forselv (konst. Overlege) 
Lars Jørgen Garstad (konst. Overlege) 
Halvor Øygarden (LIS) 
Benedicte Ingebrethsen Isefjør (LIS) 

 

Tillitsvalgte  
Det er en tillitsvalgt for henholdsvis overlege og LIS.  

 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med: 
 
Kristine Forselv, konst. Overlege ved Nevrologisk avdeling, SSHF (tlf: 38073641) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


