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Utdanningsplan for leger i spesialisering i urologi 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. 
Ved kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal, er det egne seksjoner for urologi, plastikkirurgi og 
gastrokirurgi. Vi har karkirurg 3 dager per uke i samarbeid med Kristiansand. Det er egne vaktordninger for 
urologi, plastikk- og gastrokirurgi.  

 

Om organisering av spesialiteten 
Sørlandet sykehus har urologiske seksjoner i Kristiansand og Arendal som tilsammen dekker begge 
Agderfylkene. Begge seksjoner har heldøgnssenger, aktiv bruk av pasienthotell, dagkirurgienhet og stor 
poliklinisk aktivitet. 
 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
Det er knyttet 4 spesialister til urologisk seksjon i Arendal. Disse inngår i en 4 delt urologisk grenvakt. LIS 2 
deltar i 8-delt generellkirurgisk vakt. Seksjonen har et nært samarbeid med Senter for kreft som er lokalisert til 
Kristiansand. Nyrekreft opereres i Kristiansand, prostatakreft opereres med robot i Arendal. Det er ukentlige 
MDT-møter med deltagelse fra begge de urologiske seksjonene 
Det er felles rtg/morgenmøte/vaktrapport ved kirurgisk avdeling, etterfulgt seksjonsmøter, previsitt og visitt.  
 

Om utdanningsløpet 
LIS 3 urologi vil få en bred erfaring ved Sørlandet Sykehus ved at hun/han deltar i alle oppgaver på urologisk 
seksjon. Største delen av utdanningen kan gjennomføres ved SSHF, men alle LIS skal rotere 12 mnd til OUS for 
fordypning og deltakelse i mer spesialiserte prosedyrer.   
Det er både felles og seksjonsvis undervisning, som dekker utdanningskravene til spesialiteten. 
LIS 3 legens poliklinikk foregår parallelt med overlegepoliklinikk, og lokalisert vegg i vegg, slik at det er 
mulighet for fortløpende supervisjon. 
 

 Avdeling/ HF Tid  
 
 
Felles 
kompetansemål 

 
 
Minimum 
5 år 

Avdeling hovedspesialitet SSK/SSA 4,5 

Spesialiseringstjeneste 
annet HF 

OUS 12 mnd 

Sidetjeneste i eget HF   

Valgfritt   

Annet   

     

Introduksjon av nye LIS  
Nye LIS ved kirurgisk avdeling i Arendal får en introduksjonsperiode på 4-6 uker hvor de settes inn i 
avdelingens arbeidsoppgaver med spesielt fokus på akutt-kirurgi. Ved oppstart i LIS 3 urologi får LIS veileder 
som er spesialist i urologi. Ved introduksjon i vaktsjiktet vil man få følgevakter og tett supervisjon.  
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Internundervisning og kurs 
Foretaket er som et av få sykehus godkjent som EBU opplæringsinstitusjon. Internundervisningen følger 
oppsettet fra EBU. Samtlige overleger og Urologiske LIS forbereder seg og deltar i EBU multiple choice 
eksamen hver år. 
LIS 3 legen får tilbud om medlemskap i den Europeiske foreningen og deltar på den årlige kongressen.  
LIS leger gis mulighet til å delta på sentral regionsundervisning. 
Det avholdes 60 min internundervisning på seksjonen ukentlig etter utarbeidet plan tilpasset læringsmålene. 
Det avholdes 60 min felles undervisning på kirurgisk avdeling per uke. I tillegg er det 30 min fellesundervisning 
per uke for alle sykehusets leger. Dette programmet gjennomføres ca 40 uker i året. 
 

Simulering og ferdighetstrening 
På avdelingen har vi 3 D-bokser og laparoskopi simulator. Det er jevnlig trening i traumemottak (BEST-
øvelser).  
 

Forskning 
Urologisk seksjon har et ønske om aktivt deltagelse i nasjonale, regionale og lokale forskningsprosjekter. 
Utdanningskandidatene stimuleres til og skal gjennomføre kvalitetsregistreringsprosjekt og fremføre dette på 
nasjonale eller internasjonale konferanser/møter. Avdelingen har bidratt i flere doktorgradsprosjekter. Det 
gjennomføres omfattende kvalitetsarbeid i form av registrering av alle pasienter operert med robotassistert 
teknikk.  
 

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 
Veiledning og faglig utvikling  
LIS 3 urologi er tilknyttet veileder som er spesialist i urologi. Seksjonen fokuserer på læring gjennom 
supervisert deltagelse i poliklinikk, avdelingsarbeid og operasjon. Overlegekollegiet har minst 2 ganger per år 
felles evaluering av alle LIS 2 og 3.  

 
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 
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utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og 
evt. utdanningsansvarlig overlege.  

 
Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege  
Felles utdanningsutvalg for kirurgisk avdeling. I utvalget sitter leder for utdanningsutvalget, avdelingsjef, 
seksjonsoverlege og overleger med veilederansvar og LIS. 

 

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

 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med  
Carl Hammarlund, seksjonsoverlege ved urologisk seksjon SSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


