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Utdanningsplan for leger i spesialisering i 
generell kirurgi 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 fjor var 
det over 550 000 pasientbehandlinger i Sørlandet sykehus. SSHF har et opptaksområde på ca 
300 000 innbyggere. 

 

Om organisering av spesialiteten 
Det er kirurgiske avdelinger i både Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.  

For tiden er det kirurgiske LIS 2/3 i Arendal og Kristiansand. Det er en pågående utredning i foretaket 

ang. om det skal tilbys utdanning i generell kirurgi i Flekkefjord eller ikke. Det vil i så fall bli ansatt 

kirurgisk(e) LiS i Flekkefjord også.  

Hele kirurgiske del 2 og del 3 i generell kirurgi kan tas i Kristiansand. Hele kirurgiske del 2 og store 

deler av del 3 i generell kirurgi kan tas i Arendal. Mange læringsmål i både del 2 og del 3 i generell 

kirurgi kan også tas i Flekkefjord. Se læringsmålsplan i Kompetanseportalen. 

I både Kristiansand og Arendal er det seksjoner for gastrokirurgi og urologi, med grenspesifikke 

bakvakter som håndterer i prinsippet alle akutte gastrokirurgiske og urologiske problemstillinger for 

hvert sitt opptaksområde. I Kristiansand er det også seksjon for karkirurgi med grenspesifikk bakvakt, 

samt seksjon for bryst- og endokrinkirurgi uten egen grenspesifikk bakvakt. I Arendal er det også 

plastikkirurgisk seksjon med vaktordning for egne pasienter. Så godt som alle grenspesifikke 

bakvakter har også generellkirurgisk kompetanse. Flekkefjord har generellkirurgisk seksjon og 

generellkirurgisk bakvakt. Alle tre sykehus har traumemottak. 

All malign colorektalkirurgi er lokalisert til Kristiansand, og fedmekirurgi er lokalisert til Arendal. 

Kirurgi for malignitet i øvre GI-traktus henvises til OUS. Prostatakreft opereres i Arendal, mens 

nyrekreft opereres i Kristiansand. Utover dette er i hovedsak funksjonsfordelingen for gastrokirurgi 

og urologi lik mellom Arendal og Kristiansand. I Flekkefjord gjøres enklere kirurgiske inngrep, i 

hovedsak cholecystektomi, brokkirurgi, appendektomi, endoskopi og fjerning av hudlesjoner. Noe 

dagkirurgi fra Kristiansands opptaksområde gjøres i Arendal for å utnytte kapasiteten. I Arendal 

utføres robotassistert kirurgi innen urologi, gastrokirurgi (brokk) og gynekologi. Akutte 

problemstillinger tilstrebes håndtert i henhold til funksjonsfordeling, og det gjøres lite akuttkirurgi i 

Flekkefjord utover appendektomi. Tilstander og traumer som overgår vår kompetanse håndteres i 

dialog med OUS Ullevål/RH, og overflyttes ved behov. 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
Kristiansand: 
LIS 2 og LIS 3 går 8-delt generellkirurgisk vakt, med dublering fra kl 12-21 på hverdager. Dagvaktene/ 

dubleringsvaktene dekkes stort sett av LIS-2 som kommer direkte fra LIS1, ev. av gynekolog i 

sideutdanning. Døgnet er delt i to, med vaktbytte kl 15.30 på hverdager og kl 18 i helg. Bakvakt har 

tilstedevakt til kl 18.  
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Vaktene til LIS2-3 innebærer et hovedansvar i akuttmottak med undersøkelse og diagnostisering av 

pasientene. De mer erfarne LIS-ene utfører også en del kirurgiske inngrep, enten alene eller under 

supervisjon. Man har i tillegg ansvar for prioritering av ø.hjelps operasjonsprogram og telefoner og 

tilsyn om natten. Sekundærvakt er traumeteamleder. Sekundærvakt er også katastrofesjef inntil 

bakvakt er på plass.  

Avdelingstjenesten innebærer poliklinikk, vistittarbeid, operasjon, dagkirurgi, internundervisning, 

tverrfaglige møter og postarbeid. Rotasjonslegene har previsitt med overlege for de respektive 

avdelinger og går visitt enten alene eller under supervisjon av overlege. LIS 2 og LIS 3 har også 1 

studiedag hver andre uke i snitt. 

Alle seksjoner har lang erfaring i opplæring av LIS i seksjonen. 

Gastrokirurgisk seksjon 

Disponerer 6,5 operasjonsstuer pr uke. I tillegg er det ett ø-hjelpsteam og ett ½-ø-hjelpsteam på 

dagtid, to ø-hjelpsteam på ettermiddag, og ett ø-hjelpsteam på natt. Ø-hjelpsressurser deles med alle 

øvrige spesialiteter. 

Gastrokirurgisk seksjon Kristiansand er et av de aller største sentrene for kolorektal-kirurgi i Norge. 

Opptaksområde for malign kirurgi inkluderer hele Agder. I tillegg dekker vi også opptaktsområdet 

vårt for IBD-kirurgi og en del øvre benign-gastrokirurgi. Utover dette fylles operasjonsstuene med 

galle-, brokk- og proktologiske operasjoner. Gastrokirurgi er et vakt-tungt fag og vi har også en stor 

del ø-hjelpsoperasjoner. Vi har et tett samarbeid med gastromedisinere, og har to gastrokirurger 

med poliklinikk på gastrolab.  På tirsdager er det benign-MDT-møte og felles internundervisning for 

gastromedisin/gastrokirurgi. På torsdag er det gastrokirurgisk komplikasjonsmøte, og malign-MDT-

møte senere på ettermiddagen. Gastrokirurgisk avdeling har også hver torsdag komplikasjonsmøter. 

På alle arenaer er også LIS 2 og 3 aktive.  

Vi har døgnbemannet røntgenavdeling med svært god service. Vi har tre intervensjonsradiologer, 

men foreløpig ikke formell intervensjonsvakt. 

Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi 

Disponerer 5 operasjonsstuer per uke. En stue per uke deles med plastikkirurgi for eventuelle 

samarbeidsprosjekter i onkoplastikk eller profylaktiske eller direkte rekonstruksjon. Den brukes av 

plastikkirurgene også for melanom-behandlingen i KRS. Noe dagkirurgi utføres også enkelte dager i 

Arendal, både tyroideainngrep og plastikkirurigske samarbeid. Seksjonen samarbeider tett med 

Brystdiagnostisk Senter (BDS) i utreding og kontroll for brystkreft. På Sørlandet sykehus fikk 199 

pasienter i 2019 diagnose brystkreft. Ellers har seksjonen ansvar for utredning, behandling og 

oppfølgning av bl.a. knutestruma og sykdommer relatert til parathyreoideakjertler.  Gjennomsnittlig 

opereres på Sørlandet sykehus mellom 100-120 (para)thyreoidea inngrep årlig. Vi har to ganger per 

uke MDT-møter for mamma og en gang per tre uker for endokrine sykdommer. Det er ukentlig på 

torsdag intern undervisning for seksjonen. (45 min) 

Urologisk seksjon 

Har ansvaret for hoveddelen av urologiske pasienter på Agder og har et spesielt ansvar for 

kreftkirurgi. Seksjonen har 6 overlegestillinger. Det benyttes 5 stuer pr uke i operasjonsavdelingen og 

mer enn 50% av pasientene håndteres som dagkirurgi. Vi har en velutstyrt Urologisk poliklinikk hvor 

det også er mulig å gjøre operasjoner/prosedyrer i lokalanestesi. Vi samarbeider tett med Senter for 

kreftbehandling og hver uke avholdes det MDT møter for blære/prostata og nyre. 

Intern undervisning avholdes ukentlig på video med deltagelse av urologene i Arendal. 
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Foretaket er som et av få sykehus godkjent som EBU opplæringsinstitusjon. 

Karkirurgisk seksjon  

Har ansvaret for alle karkirurgiske pasienter i Agder og tilbyr all karkirurgisk behandling i henhold til 

regionale føringer. Dette inkluderer carotis-kirurgi og EVAR-behandling som ble innført i løpet av 

2018 og 2019.  Seksjonen har 5 overlegestillinger.  

Seksjonen har 2 elektive stuer pr uke i operasjonsavdelingen. I tillegg har seksjonen en betydelig 

dagkirurgisk aktivitet (endovenøs varicekirurgi) som gjennomføres på poliklinikken. 

Vi har en velutstyrt karkirurgisk poliklinikk med moderne ultralydapparater, sykepleierdrevet 

aortapoliklinikk og sårpoliklinikk. Vi samarbeider tett med intervensjonsradiologene både når det 

gjelder utredning og behandling av pasienter med karkirurgiske lidelser. MDT-møtet avholdes p.t. en 

gang pr. uke. 

Arendal: 
LIS2 og LIS 3 går i 10-delt generellkirurgisk vakt. Døgnet er delt i to med vaktbytte kl 15-16 på 

hverdager og kl 20-20:30 i helg. Bakvakt har tilstedevakt til kl 19.  

Vaktene til LIS2-3 innebærer et hovedansvar i akuttmottak med undersøkelse og diagnostisering av 

pasientene i samarbeid med LIS1. De mer erfarne LIS-ene utfører også en del kirurgiske ø-

hjelpsinngrep, enten alene eller under supervisjon. Man har i tillegg ansvar for prioritering av ø.hjelps 

operasjonsprogram og telefoner og tilsyn om natten. Sekundærvakt er undersøkende kirurg ved 

traumeteam, og også teamleder inntil bakvakt er på plass. Bakvakt skal alltid innkalles ved traumer. 

Det er felles rtg/morgenmøte/vaktrapport ved kirurgisk avdeling, etterfulgt seksjonsmøter. 

Avdelingstjenesten innebærer poliklinikk, vistittarbeid, operasjon, dagkirurgi, internundervisning, 

tverrfaglige møter og postarbeid. Rotasjonslegene har previsitt med overlege for de respektive 

avdelinger og går visitt enten alene eller under supervisjon av overlege. LIS 2 og LIS 3 har all 

studietid/fordypningstid organisert i én sammenhengende uke hver 10. uke. 

Gastrokirurgisk seksjon  

Disponerer 8 operasjonsstuer pr uke. Det er ett ø.hjelps team på dagtid, 2 på ettermiddag og kveld, 1 

på natt og 1 på fredager og i helgene. Deles med alle øvrige spesialiteteter.  

Det er 6-delt gastrokirurgisk vakt. 

Robotassisterte inngrep gjøres innen gastrokirurgi, gynekologi og urologi, ca 200 inngrep per år. Det 

er eget fagråd for robotassistert kirurgi. Ellers stor aktivitet innen bariatrisk kirurgi, med fast 

operasjonsstue per uke. Utover dette fylles operasjonsstuene med galle-, brokk- og proktologiske 

operasjoner, samt benign tarmkirurgi. Gastrokirurgi er et vakt-tungt fag og vi har også en stor del ø-

hjelpsoperasjoner. 

Vi har et tett samarbeid med gastromedisinere, inkludert fellesundervisning hver fredag, og 

gastrokirurger har også noe poliklinikk på gastrolab. 

Vi deltar på de samme MDT-møtene som nevnt for Kristiansand. 

Vi har døgnbemannet røntgenavdeling med svært god service. 

Urologisk seksjon  

Disponerer 6 operasjonsstuer per uke. Har tilknyttet 4 spesialister. Disse inngår i en 4 delt urologisk 

grenvakt.  



  08. februar 2021 

Side 4 av 9 

Seksjonen har et nært samarbeid med Senter for kreft som er lokalisert til Kristiansand, men 

poliklinisk virksomhet alle ukedager i Arendal. Nyrekreft opereres i Kristiansand, prostatakreft 

opereres robotassisert i Arendal. De fleste øvrige urologiske inngrep utføres begge steder. Både 

overleger og LIS har poliklinikk. Det er ukentlige MDT-møter og internundervisning med deltagelse 

fra begge de urologiske seksjonene. 

Foretaket er som et av få sykehus godkjent som EBU opplæringsinstitusjon. 

Plastikkirurgisk seksjon  

Hovedsete i Arendal. Disponerer 5 operasjonsstuer i uka i Arendal, og 1 i Kristiansand. I tillegg har LIS 

og overlege én operasjonspoliklinikk hver i uka i Arendal. Overlege har poliklinikk en dag i uka i 

Arendal og en dag i uka i Kristiansand. 

Har ansvar for all utredning, behandling og full oppfølging av malignt melanom for hele Agder. Gjør 

rekonstruksjoner etter cancer og traumer samt decubitus, størst volum etter malign brystkirurgi. Det 

er samarbeid med bryst- og endokrinkirurger. Samarbeid med ortopedisk avdeling innen bl.a. 

håndkirurgi. Oppfølging av brannskader i samarbeid med Haukeland. Ellers postbariatrisk kirurgi, 

fjerning av større benigne hudlesjoner, utvidede hudreseksjoner, arrkorreksjoner, flere typer 

lappeplastikker mm. Utover dette er også plastikkirurgisk seksjon en viktig servicetilbyder for andre 

avdelinger. 

Flere av de tilknyttede overlegene har PhD og høy grad av publikasjoner i internasjonale tidsskrift. 

Flekkefjord 
Per nå ingen LIS2 eller LIS3 i kirurgi, men det er en pågående utredning i foretaket om det skal 

opprettes. Det er et velfungerende LIS1- (kirurgi og medisin) og LIS2- (medisin) opplæringsprogram 

ved SSF, og det vil kunne utvikles og legges til rette for LIS2 og LIS3 også i generell kirurgi, i samarbeid 

med Arendal og Kristiansand. Som tidligere beskrevet, vil mange læringsmål i både del 2 og del 3 i 

generell kirurgi kunne oppnås også i Flekkefjord, se læringsmålsplan i Kompetanseportalen. LIS vil da 

inngå i vaktteamet med godkjent spesialist i generellkirurgi som bakvakt og rotasjon til 

Arendal/Kristiansand for ytterligere oppnåelse av læringsmål. 

I Flekkefjord er generell kirurgi og ortopedi organisert i en felles Avdeling for kirurgiske fag, men 

vaktordningen er delt med en ortopedisk bakvakt og en generellkirurgiske bakvakt. SSF er et 

akuttsykehus med traumemottak hvor vaktberedskapen i kirurgi dekkes av generellkirurger. En slik 

ordning gjør at generellkirurger blir konfrontert med flere ulike problemstillinger. Som en del av ø-

hjelpsteamet har avdelingen flere utrykninger per vakt, hvorav kirurgene ligger i gjennomsnitt på 5,2 

timer utrykning per vakt og ortopedene har i gjennomsnitt 4,5 timer utrykning per vakt.  

Seksjonen har totalt fire årsverk for generell kirurgi og disponerer fem operasjonsstuer sammen med 

andre fagområder ved SSF. Seksjonen utfører i størst grad kolecystektomi (åpen og laparoskopisk), 

appendektomi (åpen og laparoskopisk), og lyskebrokk-OP (åpen og laparoskopisk). Det utføres også 

kirurgi for ventralhernia, navlebrokk og andre mindre inngrep. Ved polikliniske undersøkelser utføres 

det rektoskopi, endoskopi, og fjernelser av hudforandringer. Kirurgene i Flekkefjord deltar i de 

samme MDT-møtene som nevnt for Kristiansand og Arendal. Flekkefjord vil således utgjøre en god 

læringsarena for LIS i generell kirurgi. På samme måte som andre lokalsykehus har vi behov for å 

opprettholde utdanningen av generelle kirurger, og vil bidra til å legge til rette for et 

spesialiseringsløp ved SSHF. 
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Om utdanningsløpet/-ene 
I Kristiansand er det halvårlige rotasjoner mellom spesialitetene gastro, urologi, kar, og bryst- og 

endokrinkirurgi.  En kan forvente å oppnå alle læringsmål for del 2 og del 3 i generellkirurgi ved SSK.  

I Arendal er det halvårlige rotasjoner mellom gastrokirurgi, urologi og plastikk. I Arendal kan man 

forvente å oppnå alle læringsmål i del 2 og en stor del av læringsmålene i del 3, men man er avhengig 

av rotasjon til Kristiansand for å oppnå spesielt noen av læringsmålene i karkirurgi og bryst- og 

endokrinkirurgi.  

I Flekkefjord er det per nå ingen kirurgiske LIS2 eller LIS3, men det er en pågående utredning i 

foretaket om det skal opprettes. Man vil kunne oppnå flere læringsmål i både del 2 og del 3 også her. 

Det tilrettelegges for et helhetlig utdanningsløp. LIS som starter i Kristiansand kan fullføre hele løpet 

her. LIS som starter i Arendal må rotere til Kristiansand etter 2-3 år for å fullføre løpet. Det er en egen 

rotasjonsplass i Kristiansand reservert LIS fra Arendal. Ved opprettelse av LIS2/3-stillinger i 

Flekkefjord, vil det også etableres rotasjonsavtaler med Arendal/Kristiansand.  

Rotasjon mellom de ulike seksjoner, avdelinger og sykehus muliggjør at LIS får oppfylt alle 

læringsmålene i både del 2 og del 3. LIS fyller fortløpende ut læringsmålene i kompetanseportalen og 

har dermed oversikt over hva som er fullført. Overlegene har halvårlige evalueringskollegium og 

sikrer dermed at LIS-ene får oppfylt læringsmål ved at de respektive veilederne holder fortløpende 

kommunikasjon med sine veiledningskandidater. Alle LIS skal ha hver sin individuelle utdanningsplan 

som oppdateres hvert halvår i samarbeid med veileder. Se mer under Veiledning og faglig utvikling, 

og Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål. 

Læringsmål innen traumatologi kan forventes oppnådd ved SSHF da det er stor eksponering for 

traumpasienter og traumebehandling, men komplekse multitraumepasienter samt nevrokirurgiske 

traumer transporteres til traumesenter Ullevål etter initial stabilisering. Hvis man ønsker ytterligere 

dybdekunnskap innen traumatologi, kan det anbefales kortere hospiteringsopphold ved OUS. 

Innenfor våre øvrige kirurgiske utdanningsløp, har vi etablerte rotasjonsavtaler med OUS. 

Læringsmål for generell kirurgi innen malign sykdom i ventrikkel/øsofagus og lever/pankreas kan 

forventes oppnådd ved SSHF, da vi bidrar i pre- og postoperativ behandling. Hvis man ønsker 

ytterligere dybdekunnskap, kan det imidlertid anbefales et kortere hospiteringsopphold ved OUS. 

SSHF utdanner også gastrokirurger, og for vårt utdanningsløp i gastrokirurgi er det etablerte 

rotasjonsavtaler med OUS for de mer omfattende øvre gastrokirurgiske læringsmålene. 

Læringsmål for generell kirurgi innen thoraxkirurgi, kan forventes oppnådd ved SSHF, da vi bidrar i 

pre- og postoperativ behandling. Noen få av de anbefalte prosedyrene kan bli vanskelige å oppnå ved 

SSHF, men læringsmålene kan oppnås også uten disse. Det anbefales kortere hospiteringsopphold 

ved OUS for å oppnå alle de anbefalte prosedyrene og for økt dybdekunnskap innen thoraxkirurgi. 

SSHF utdanner også karkirurger, og for vårt utdanningsløp i karkirurgi, er det etablerte 

rotasjonsavtaler med OUS for de mer omfattende thoraxkirurgiske læringsmålene. 

Det antas at spesialisering innen generell kirurgi for mange vil komme i tillegg til annen kirurgisk 

spesialisering, da det er en viktig utfyllende kompetanse til enhver kirurgisk spesialitet, og 

generellkirurgisk kompetanse er nødvendig for å arbeide ved landets små sykehus samt ved flere 

internasjonale oppdrag. For de av våre LIS som tar generell kirurgi i tillegg til annen kirurgisk 

spesialitet, anbefales det derfor at man ved rotasjon til OUS innen andre kirurgiske spesialiteter, 

benytter seg av tiden ved OUS til økt dybdeforståelse også for læringsmålene i generell kirurgi.  
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Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig lege 
SSHF har spesialitetsvise utdanningsutvalg som går på tvers av sykehusene i foretaket, med overlege- 

og LIS-representanter fra hver lokasjon som tilbyr den aktuelle spesialiteten. Leder av de 

spesialitetsvise utdanningsutvalgene, representerer også SSHF i de spesialitetsvise regionsrådene. De 

spesialitetsvise utdanningsutvalgene gjennomgår og oppdaterer læringsmålsplanene og de offentlige 

utdanningsplanene, bidrar i organisering av rotasjon mellom sykehus, bidrar i utvikling av felles 

læringsaktiviteter med mer. Leder av SSHFs spesialitetsvise utdanningsutvalg for generell kirurgi og 

utdanningsansvarlig lege for generell kirurgi ved SSHF er overlege Espen Johnsen (gastrokirurg og 

generellkirurg i Kristiansand).  

Videre er det avdelingsvise utdanningsutvalg med overlege- og LIS-representanter fra avdelingen. De 

avdelingsvise utdanningsutvalgene organiserer halvårlige evalueringskollegium hvor LIS-ene 

evalueres og hvor det planlegges når og hvor den enkelte skal rotere. De bistår også avdelingsleder i 

utdanningsrelaterte oppgaver, og sørger for at utdanningsrelaterte spørsmål tas videre. 

Utdanningsansvarlig lege ved kirurgisk avdeling Arendal: avd.sjef Jeanne Mette Goderstad 

Utdanningsansvarlig lege ved kirurgisk avdeling Kristiansand: Overlege Andreas Nygaard (karkirurg) 

Utdanningsansvarlig lege ved kirurgisk avdeling Flekkefjord: Overlege Marcus Müller (generellkirurg) 

Introduksjon av nye LIS  
Nye LIS ved kirurgisk avdeling i Kristiansand og Arendal får et introforløp på 1-2 uker hvor de settes 

inn i avdelingens arbeidsgang med spesielt fokus på akutt-kirurgi. Opplæringstiden strekker seg 

imidlertid utover dette, og Arendal og Kristiansand har hver sine opplæringsplaner for nye LIS ved 

avdelingen som bl.a. inneholder kompetansemål og prosedyrer som må være oppnådd før man skal 

gå selvstendig vakt. Ved introduksjon i vaktsjiktet vil man få følgevakter og tett supervisjon i starten, 

tilpasses iht. tidligere kompetanse. Når man senere begynner å gå selvstendige vakter vil det alltid 

være grenspesifikke bakvakter tilgjengelig på telefon som også kan rykke ut.  

SSHF har for tiden også et pågående overordna arbeid hvor det skal lages generelle og fag-

/avdelingsspesifikke kompetanseplaner/opplæringsplaner for alle nye leger. Disse 

kompetanseplanene skal legges inn i kompetanseportalen og knyttes opp mot læringsmålsplanene 

for å unngå dobbeltføring der det er overlapp. 

Internundervisning og kurs 
Kristiansand:  

Tirsdag: 30 minutter. Seksjonsvis. For gastrokirurgisk seksjon er det felles med gastromedisin 

Onsdag: 30 minutter for hele sykehuset. Urologisk seksjon har også 30 minutter fellesundervisning 

per video med Arendal 

Torsdag: 20-45 minutter. Seksjonsvis. For gastrokirurgisk seksjon er det komplikasjonsmøte 

Fredag: 90 minutter felles for kirurgisk avdeling. Hver 3. fredag er det traumeøvelse, og én fredag i 

måneden er det traumemøte med gjennomgang av siste måneds traumer.  

Arendal: 

Mandag: 30 minutter for hele sykehuset 

Onsdag: Urologisk seksjon har 30 minutter fellesundervisning med Kristiansand per video 

Fredag: 30 minutter seksjonsvis. For gastrokirurgisk seksjon er det felles med gastromedisin. Deretter 

60 min felles for kirurgisk avdeling. Én fredag i måneden er det traumemøte 

På alle disse arenaene er LIS 2 og 3 aktive. Undervisningen spesielt fredagen er tilrettelagt slik at flere 

av de enkelte læringsmålene dekkes gjennom denne undervisningen. Undervisningsopplegget settes 
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sammen slik at de enkelte læringsmål for generell-kirurgi er i fokus. Undervisning holdes da selvsagt 

av LIS 2 og LIS 3, men like ofte av gastrokirurg, urolog, karkirurg, bryst- og endokrinkirurg og 

plastikkirurg som dekker sine respektive tema. Internundervisningen ved urologisk seksjon følger 

oppsettet fra EBU. Samtlige overleger og Urologiske LIS forbereder seg og deltar i EBU multiple 

choice eksamen hver år. 

Det er egne kurs i Læringsportalen som dekker flere læringsmål innenfor bl.a kommunikasjon, etikk 

og samhandling mm., se informasjonen under Felles kompetansemål. Det arrangeres også interne 

kurs for ferdighetstrening, se under Simulering og ferdighetstrening. Det legges til rette for at LIS-

legene kan reise på de nasjonale/regionale anbefalte kursene innen generell kirurgi, og legges også til 

rette for deltagelse under Kirurgisk høstmøte. Vi har som mål at alle vaktgående kirurger i 

sekundærsjiktet skal ha BEST- og ATLS-kurset. Vi tilstreber også at de får delta på DSTC-kurset når 

man har nok erfaring. LIS kan forvente å få 5 dager fri til kurs pr halvår. Ev. vakter gjøres da vakante. 

Eventuelle LIS i Flekkefjord vil også innlemmes i tilsvarende internundervisning og kurs. Det vil legges 

til rette for fellesundervisning med de øvrige sykehusene i foretaket per video. 

Simulering og ferdighetstrening 
Kristiansand: Traumeøvelse ca hver 3. fredag. Prosedyretrening på kadaver tilstrebes halvårlig, med 

øvelse på for eksempel nødthoracotomi og disseksjon på hjerte og større kar i thorax.  1-2 ganger pr 

år har vi prosedyretrening på preparat (for eksempel nødcricoideotomi på sauehals). Eventuelle LIS i 

Flekkefjord vil også kunne delta. 

Arendal: Traumeøvelse en gang pr mnd. Avdelingen har et Mini-Invasivt Senter (MIS) med tre D-

bokser og en laparoskopisimulator. Alle nye LIS får introduksjonsprogram på Mini-invasivt senter. Det 

forventes egentrening. Vi gjennomfører felles stasjonstrening 1-2 ganger per år (for eksempel 

laparoskopisk suturtrening på dyretarm). LIS 2/3 i Kristiansand inviteres til å delta på denne 

treningen samt bruke MIS når det måtte passe. Det samme gjelder for LIS i Flekkefjord. 

Forskning 
Kristiansand: Det tilstrebes at LIS i SSHF kan presentere et arbeid på kirurgisk høstmøtet. Det vil 

legges til rette for at LiS som ønsker å delta i forskning får mulighet til det. Per i dag er det en 

overlege på karkirurgisk avdeling i Kristiansand som driver forskning i form av et PhD-løp. En av 

kandidatene har doktorgrad. Flere LIS 2 og 3 ved SSK er aktive i kvalitetssikringsarbeid og 

presentasjon av dette enten internt eller på høstmøtet.  

Arendal: Det forventes at LIS i løpet av sitt spesialitetsløp en presenterer på kirurgisk høstmøte. 

Utdanningskandidatene stimuleres til og skal gjennomføre kvalitetsregistreringsprosjekt og fremføre 

dette på nasjonale eller internasjonale konferanser/møter. Avdelingen har bidratt i flere 

doktorgradsprosjekter. Avdelingen har 4 leger med PhD. Det gjennomføres omfattende 

kvalitetsarbeid i form av registrering av alle pasienter operert med robotassistert teknikk. I sin 

individuelle utdanningsplan skal LIS sette opp minst 2 av kursene som tilbys i regi av medisinsk 

bibliotek, vedr litteratursøk, EndNote mm. 

Foretaket tilbyr også et kurs i Forskningsforståelse, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, hvor 

deltagerne får hjelp til gjennomføring av prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring». LIS ved de 

kirurgiske avdelingene oppfordres til å delta i dette. Dette dekker også læringsmål i Felles 

kompetansemål, se under. 
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Felles kompetansemål (FKM)   
For å oppnå felles kompetansemål i SSHF er det opprettet et eget kursprogram for å supplere 

læringen som oppnås ved klinisk praksis, internundervisning, veiledning og nasjonale/regionale 

kurser som Administrasjon og ledelse. SSHF organiserer 3 ulike heldagskurs som i seg selv vil dekke 

de fleste læringsmål i FKM. I tillegg kan også LIS melde seg på veiledningskurs. Kursene er utarbeidet 

av representanter fra biblioteket, lærings og mestringssenteret, fagenheten og forskningsenheten. 

Kursene vil kjøres minimum årlig ved alle tre lokalisasjoner og være åpne for alle LIS. I det ene 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 
Det er lav terskel for å kontakte bakvakt, og tett supervisjon under kirurgiske inngrep ved begge 

avdelinger. Mester-svenn-læring er et viktig prinsipp i kirurgisk utdanning. Høyvoluminngrepene er 

relativt standardiserte, og supervisjonen varierer således ikke så mye mellom ulike supervisører. 

Evalueringskollegiene bidrar også til erfaringsutveksling mellom supervisører for tilpasning av videre 

supervisjon til den enkelte kandidats progresjon. Det er i økende grad bruk av standardiserte 

evalueringsverktøy ifm. prosedyrer, som for eksempel Ottawa og OSATS. Det legges også til rette for 

supervisjon ved visitt, vaktarbeid og poliklinikkarbeid. Bl.a ifa. tilgjengelig overlege ved visitt, og 

poliklinikk vegg i vegg med overlege, samt ekstra tid per pasient for ferske LIS. De polikliniske 

konsultasjonene er i stor grad tilpasset LIS-ens kompetanse. Ferske LIS får også følgevakt for 

supervisjon under vaktarbeid så lenge dette vurderes nødvendig utfra den enkelte LIS sin progresjon. 

Veiledning og faglig utvikling  
LIS får utdelt veileder ved oppstart. Alle LIS 2 og 3 i generell kirurgi får en veileder som er spesialist i 

generell kirurgi. Vi forsøker å tilstrebe at samme veileder følger hele utdanningsløpet til den enkelte 

kandidat så langt det lar seg gjøre, men bytter veileder ved behov. Veiledersamtaler er på 

tomannshånd i skjermet miljø. Tid til veiledning ligger inne i arbeidsplanene en gang pr. måned. 

Veiledningssamtaler referatføres i Kompetanseportalen. Faglig progresjon og tema fra felles 

kompetansemål vil jevnlig være tema på veiledningen. Individuell utdanningsplan oppdateres i 

samarbeid mellom LIS og veileder hvert halvår. Overlegekollegiet gjennomfører halvårlige 

evalueringskollegium med felles evaluering av alle LIS for bedre veiledningsgrunnlag for den enkelte 

LIS. Det er obligatorisk for alle veiledere i SSHF å delta på veilederkurs, og en ny veiledermodul i 

Kompetanseportalen er under utarbeidelse med kompetansekrav til veiledere. 

LIS får studiedager/tid til faglig fordypning iht. tariffavtale (for SSHF gjelder gjennomsnitt 4 timer i 

uka). I Kristiansand er studiedagene organisert som enkeltdager. I Arendal er de organisert som en 

hel uke hver 10. uke. LIS kan også forvente å få 5 kursdager i halvåret. Se Internundervisning og kurs. 

Faglig utvikling i henhold til læringsmål, dokumenteres i Kompetanseportalen, se under. 

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 
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del læringsmål til seksjonsledere eller andre og det vil være markert i Kompetanseportalen. LiS og 

veileder skal sammen vurdere progresjonen i utdanningen minst halvårlig og oppdatere den 

individuelle utdanningsplanen deretter. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og 

godkjennes. 

Individuell utdanningsplan  
Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS etter felles mal for SSHF. Denne 

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. Den skal oppdateres hvert halvår. 

Tillitsvalgte  
Yngre legers forening har plasstillitsvalg (per avdeling), klinikktillitsvalgt og foretakstillitsvalgt for 

leger i spesialisering ved SSHF. Navn og kontaktinfo til aktuelle tillitsvalgte for LIS i generell kirurgi 

kan til enhver tid fås hos leder på avdeling/seksjon. 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen i generell kirurgi, ta kontakt med overlege Espen Johnson ved 

sykehuset i Kristiansand eller avdelingsleder for kirurgisk avdeling i Arendal Jeanne Mette Goderstad.  

For spørsmål om spesialistutdanningen ved SSHF generelt, ta kontakt med utdanningskoordinerende 

lege for LIS-utdanningen ved SSHF: Kari Johanne Eikeland Benitez 


