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Utdanningsplan for leger i spesialisering i radiologi 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 distrikts psykiatriske sentre og 
poliklinikker flere andre steder i Agder. I fjor var det over 550 000 pasientbehandlinger i Sørlandet sykehus. 

 

Om organisering av spesialiteten 
Sørlandet sykehus HF har to radiologiske avdelinger som ivaretar utdanning av LIS i spesialiteten radiologi. 
Avdelingen i Arendal har 7 LIS i tilstedevakt 1:1 og avdelingen i Kristiansand har 8 delt vakt 1:1.  
 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
Sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord har lokalsykehusfunksjon for Agder. LIS i radiologi vil bli 
lokalisert i Kristiansand og Arendal. Begge lokalisasjoner har 2 MR- og 2 CT-er i tillegg til intervensjon-, 
konvensjonell- og ultralydlabber. I Kristiansand er det brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk avd., samt 
karintervensjon. 
 

Om utdanningsløpet/-ene 
LIS vil jobbe under supervisjon ved alle modaliteter, ved praktiske prosedyrer og ved demonstrasjoner. 
Supervisjonen vil foregå stor sett med mester-svenn prinsippet der overlege/supervisor kan veilede LIS-en 
tilpasset etter mestringsgrad til LIS-en. I starten 1-1 direkte supervisjon til LIS-en gradvis øker sin kompetanse 
og erfaring innenfor de ulike modalitetene og praktiske prosedyrene til selvstendig gjennomføring med 
kontrasignering. Radiologiske undersøkelser blir kontrasignert av overlege som kan gi tilbakemelding via 
melding i RIS/PACS. Ved vaktarbeid blir denne tilbakemeldingen oftest i tillegg gitt ad-hoc under felles 
vaktarbeid med overlege/supervisor. 
 
Største delen av utdanningsløpet kan gjennomføres i helseforetaket hvor en kan dekke mange av 
læringsmålene. Innad i eget helseforetak vil det gjennomføres intern rotasjon mellom sykehusene med tanke 
på fagområder som mammadiagnostikk, barn, muskelskjelett, nukleærmedisin og MR-diagnostikk. Mot 
slutten vil 1,5 år av spesialiseringen blir gjennomført ved OUS som SSHF har avtale med for å få dekket alle de 
resterende læringsmålene i spesialiteten. Dette gjøres med tanke på høyspesialiserte fagområder som er 
sentraliserte i Helse SørØst. 
   

 Avdeling/ HF Tid  
 
 
Felles 
kompetansemål 

 
 
Minimum 
5 år 

Avdeling hovedspesialitet SSHF 3,5 år 

Spesialiseringstjeneste 
annet HF 

OUS 1,5 år 

Sidetjeneste i eget HF   

Valgfritt   

Annet   
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Introduksjon av nye LIS  
Ved ansettelse får LIS en omvisning på avdelingen av enhetsleder for legegruppen, møter sin veileder og får 
utlevert en oversiktsplan for opplæring de første tre månedene.  Det er et introduksjonsprogram over 8 til 12 
uker for nyansatte LIS. LIS følger i denne perioden egen tjenesteplan tilpasset opplæringssituasjonen. Etter 
gjennomgått opplæring i CT, ultralyd og konvensjonell radiologi samt følgevakter ukentlig begynner LIS 
selvstendig i 7 eller 8-delt vaktturnus. LIS må oppfylle krav i sjekkliste før oppstart av vakter. Det finnes en 
sjekkliste før oppstart av vakter som LIS må oppfylle. 
 

Internundervisning og kurs 
 
Det er internundervisning hver onsdag og torsdag i Arendal. Onsdager er for LIS-leger og torsdager med hele 
avdelingen. I Kristiansand er det internundervisning tirsdag og fredag. Det er i tillegg felles møte for 
sykehusets leger på onsdag. Internundervisningen dekker gjennomgang av sentrale tema som roterer i 2 års 
sykluser. 
 

Dag 
 

 

Tid Hvem Hva Timer Antall 
uker 

Totalt 
antall 
timer pr 
år 

Mandag 0800-
0830 

LIS og 
overleger 

Fellesundervisning i 
auditoriet 

0,5 38 19 

Mandag  1130-
1200 

LIS og 
overleger 

Kasusmøte 0,5 42 19 

Onsdag 
hver 2. uke 

1500-
1530 

LIS Internundervisning 0,5 19 9,5 

Torsdag 1145-
1230 

LIS og 
overleger 

Annenhver uke 
internundervisning, 
annenhver uke 
nettbasert  

0,75 38 28,5 

      
= 75,5 
timer pr 
år 

  
10 obligatoriske radiologiske kurs der hver LIS får dra på 1 kurs hvert halvår igjennom spesialiseringen. 
 

Simulering og ferdighetstrening 
LIS er med på traumesimulering i regi av akuttmottaket. Ellers ingen simulering eller ferdighetstrening. 
Planlegging av kasusdatabase til trening. 
 

Forskning 
En overlege forsker i 50 % stilling på MR ved nevroborreliose, BorrSci prosjektet. Dette gjøres i et samarbeid i 
SSHF, med flåttsenteret ved SSHF og OUS, ellers ingen forskningsaktivitet per dags dato. 
 
 

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 
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«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 vil jobbe under supervisjon ved alle modaliteter, ved praktiske prosedyrer og ved demonstrasjoner. 
Supervisjonen vil foregå stor sett med mester-svenn prinsippet der overlege/supervisor kan veilede LIS-en 
tilpasset mestringsgraden til LIS-en. I starten 1-1 direkte supervisjon til LIS-en gradvis øker sin kompetanse og 
erfaring innenfor de ulike modalitetene og praktiske prosedyrer til selvstendig gjennomføring med 
kontrasignering. Radiologiske undersøkelser blir kontrasignert av overlege som kan gi tilbakemelding via 
melding i RIS/PACS. Ved vaktarbeid blir denne tilbakemeldingen oftest gitt ad-hoc under felles vaktarbeid med 
overlege/supervisor. 
 

Veiledning og faglig utvikling  
Grunnet avdelingens organisering og sammensetning blir store deler av den faglige utviklingen utført daglig i 
form av direkte veiledning. Per d.d. har 2 overleger gjennomført veiledningskurs og en planlegger at en større 
andel av overlegene har dette veiledningskurset i framtiden. Veiledermøte hver 4. uke samt mulighet til møter 
etter behov ra både LIS og overlege. Møtene vil variere fra kun den enkelte LIS til gruppemøter med flere LIS 
avhengig av dagsorden. I forkant er det planlagt at LIS lager et skriftlig veiledningsgrunnlag som plan og tema 
for samtalene.  
Oppfølging av individuell plan sammen med veileder i læringsarenaen.  
Vurdering av den enkelte LIS vil bli fulgt opp av veileder i forhold til den enkelte sin progresjon i 
læringsaktiviteter som har blitt gjennomført, og læringsmål som man planlegger å oppnå. I tillegg til dette blir 
også LIS-en forløpende vurdert i overlegegruppen. Det blir planlagt ½ årlige møter i et evalueringsmøte der en 
vurderer faglig nivå, progresjon, engasjement, egnethet, kommunikasjon og radiologiske beskrivelser. 
 
I arbeidsplanen for hver LIS er det lagt opp til 4 egenstående fordypningsdager i løpet av en 7-ukers rotasjon. 
LIS kan være med i alle faglige møter i klinikken. 
 

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 supervisor, 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, dette 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  
Det er en utdanningsansvarlig overlege ved hver avdeling. Det er en  
overlege i vaktturnus som sammen med et utdanningsutvalg har ivaretatt utdanningen av lege i spesialisering. 
Denne leder utvalget. Utvalget har deltagelse av tillitsvalgt. 
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Tillitsvalgte  
Tillitsvalgte arbeider tett med avdelingsledelsen og utdanningsutvalget i alle spørsmål som angår deres 
arbeidsforhold og utdanning. Det er også regelmessig et eget fast møte mellom klinikkens tillitsvalgte og 
klinikksjefen. Tillitsvalgte får delta på tillitsvalgtkurs nærmest etter eget ønske.  

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med: 
 
Nils- Kristian L. Harsund 
Fagansvarlig LIS 
Medisinsk service klinikk 
 
Nils-Kristian.Lystad@sshf.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


