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Overordnet utdanningsplan for  
Voss DPS NKS Bjørkeli AS 
 

Spesialitet: Psykiatri 
 
 

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten  
Utdanningsplanen gjelder for Voss DPS NKS Bjørkeli, heretter omtalt som Voss 
DPS. Planen tar sikte på å gi et dekkende og tilfredsstillende utdanningstilbud 
for spesialiteten psykiatri. Vi har inngått avtale med Divisjon Psykisk helsevern, 
Helse Bergen, for å sikre at LIS ansatt hos oss får en individuelt tilpasset 
utdanningsplan som skal gjelde for hele forløpet i spesialistutdanningen, og 
sikre at alle læringsmål blir innfridd. Dette blir praktisk gjennomført ved at LIS 
roteres til Helse Bergen i 2 av 5 år i spesialistutdanningen. I psykiatri har vi ikke 
LIS 2, kun LIS 3, og betegnelsen LIS vil derfor brukes gjennom hele dokumentet. 
 
Voss DPS organiserer klinisk veiledning, psykoterapiveiledning, supervisjon, og 
kan tilby tjeneste innenfor rehabilitering, fordypningstjeneste, poliklinikk, samt 
erfaring innenfor konsulenttjenester til 1.linjen og somatikk i 2.linje (Voss 
Sjukehus). LIS deltar i vakt i hele utdanningsløpet. Psykoterapiveiledning 
gjennomføres med veileder i Helse Bergen. 
Vi kan legge til rette for at LIS i allmennmedisin kan få tjeneste på Voss DPS. 
 
Om oss: 
Voss DPS er en privat ideell institusjon og drives som et AS. Vi er 100 % eid av 
Norske Kvinners Sanitetsforening, Vestland-Sør. Voss DPS har driftsavtale med 
Helse Vest RHF. Samlet personell er 70 årsverk fordelt på ca. 75 ansatte. I 
driftsavtalen har vi en bestilling på å gi et voksenpsykiatrisk behandlingstilbud 
til befolkningen i Voss lokalsykehusområde, det vil si kommunene Voss, Kvam, 
Vaksdal, Ulvik og Eidfjord. Voss DPS har således et befolkningsansvar for 25 000 
innbyggere over 18 år. Voss DPS er i poliklinikken godkjent for tvungen psykisk 
helsevern uten døgnopphold. 
 
Voss DPS er inndelt i 3 behandlingsenheter fordelt på 2 organisatoriske 
enheter. Vi har én sengepost med 12 senger, én allmennpsykiatrisk poliklinikk 
som inkluderer tilbud om gruppebehandling, samt én rehabiliteringspoliklinikk 
der psykosepasientene får sitt tilbud. 
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Vi har i dag 4 spesialiststillinger (overleger) og 4 utdanningsstillinger. Alle 
legestillinger er besatt med kvalifisert personell. I tillegg er det i alt 12 besatte 
psykologstillinger, hvorav 3 er ferdige spesialister, vi har 4 sosionomer og en 
rekke sykepleiere med videreutdanning i psykiatri.  
 

Tjenesteplanen har en 8-delt vaktordning der spesialister og LIS deltar. 
 
Institusjonen hadde i 2019: 140 innleggelser, 8000 konsultasjoner, til sammen 
600 henvisninger. Vi mener dette gir kandidatene et bredt erfaringsgrunnlag 
med forskjellige pasientgrupper. 
 
Kort om samarbeid med Helse Bergen HF generelt og Voss Sjukehus spesielt 
Befolkningsansvaret for spesialisthelsetjeneste innen psykisk helse for voksne 
(over 18 år) er i Helse Bergen sitt opptaksområde fordelt på 6 DPS, hvorav 3 er 
direkte underlagt Helse Bergen og 3 er private foretak. Voss DPS sitt 
opptaksområde er sammenfallende med Voss Sjukehus sitt opptaksområde. Vi 
omtaler dette opptaksområde som Voss lokalsjukehusområde.  
 
Voss Sjukehus er en divisjon i Helse Bergen HF. Sykehuset ligger i kort 
gangavstand fra Voss DPS. Vi har etablert et godt samarbeid med sykehuset i 
form av gjensidig veiledning ved behov, samt at vi gjør psykiatrisk tilsyn i de 
medisinske sengepostene på bestilling. Dette er en del av ansvaret som tilligger 
oss i akuttforløpet. Dette er således en av læringsaktivitetene som fører til 
læringsmål VOP005. Voss Sjukehus er ikke en læringsarena da tilsynet utføres 
som en del av oppgavene man har ved vår allmennpsykiatriske poliklinikk. 
 
 
Beskrivelse av utdanningsløpene 

LIS som ansettes ved Voss DPS har ulik erfaring og bakgrunn. Noen kommer 
rett fra LIS1-tjeneste, mens andre har ulik lege- og forskererfaring i og/eller 
utenfor psykiatrien bak seg. Voss DPS har en rotasjonsordning som tilstreber å 
sikre at LIS får sin nødvendige tjeneste til rett tid. Rotasjonsordningen for LIS 
forsøker å ivareta en utvikling gjennom utdanningsløpet der LIS får økende 
kunnskap, erfaring og ansvar, samt får dekket alle sine læringsmål.  

Voss DPS har samarbeidsavtale med Helse Bergen for rotasjon av LIS 3. Dette 
innebærer at de læringsmålene LIS 3 ikke får dekket gjennom 
læringsaktivitetene ved Voss DPS, blir dekket ved tjeneste eller hospitering i 
Helse Bergen. Følgende læringsmål må dekkes delvis eller helt i Helse Bergen: 
VOP001, VOP002, VOP003, VOP004, VOP005, VOP016, VOP018, VOP019, 
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VOP020/021, VOP026, VOP031, VOP037, VOP038, VOP040, VOP042, VOP043, 
VOP045, VOP046, VOP052, VOP053, VOP055, VOP056, VOP079 og VOP082. 

Øvrige læringsmål kan dekkes av tjenesten ved Voss DPS.  

Tjeneste ved allmennpsykiatrisk poliklinikk 
Allmennpsykiatrisk poliklinikk er én av to polikliniske behandlingsenheter ved 
senteret. Poliklinikkene er organisert under én ledelse, avdelingsleder Cathrine 
Stue Børhaug. Bjørg Synnøve Aasan er medisinskfaglig rådgiver. I 
allmennpsykiatrisk poliklinikk er det også et gruppeteam med 
gruppebehandlingstilbud for traumelidelser (stabiliseringsgruppe), 
personlighetsforstyrrelser (MBT) og for pasienter mellom 18 og 35 år med 
unnvikende personlighetsproblematikk. I poliklinikken for øvrig er 
henvisningsgrunnene spredt over et bredt spekter, med hovedtyngde på 
affektive lidelser, tilpasningsforstyrrelser, psykoser og spørsmål om organisk 
betingede psykiatriske tilstander. En økende rolle spiller yngre pasienter med 
rusmisbruk og psykiske vansker.   
 
De fleste pasientene blir henvist fra instanser i 1. linjen, og det blir utført 
konsultasjoner og tilsyn ovenfor de somatiske avdelingene ved Voss sjukehus. 
Det er mulighet for akutt tilsyn ved poliklinikken alle virkedager innen vanlig 
arbeidstid, hjemmevaktordning for sengeavdelingen, der også LIS deltar.   
 
Poliklinikken har siden 1.1.2006 hatt ansvar for tvungent psykisk helsevern uten 
døgnopphold. Lege i spesialisering vil gjennom faglige drøftinger og møter med 
kontrollkommisjonen, få innblikk i og kjennskap til lov om psykisk helsevern, 
forskrifter og etiske problemstillinger knyttet til dette tema.  
 
Arbeidsområder for LIS handler i hovedsak om utredning og behandling av 
psykiske lidelser, konsultasjons- og liaisonoppgaver på de somatiske 
avdelingene på Voss sjukehus og i førstelinjetjenesten. Videre er LIS en 
bidragsyter i fht. medisinsk-faglige spørsmål og vurderinger intern i avdelingen. 
Utdanningskandidaten vil delta på ukentlig internundervisning for leger i 
spesialisering i regi av psykiatrisk klinikk i Helse Bergen. I det daglige arbeidet 
vil man tilrettelegge for mester/svenn læring både i direkte pasientkontakt 
samt i faglige og administrative møter. Det gis permisjon til nødvendig 
kursutdanning. Faglig fordypning er 4 timer i uken.  Utdanningskandidaten 
mottar 1 time klinisk veiledning i uken av spesialist i psykiatri, og det er lav 
terskel for ad hoc veiledning. Klinisk veiledning kommer umiddelbar i gang 
etter ansettelsen.  
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Det er etablert et godt samarbeid mellom spesialistene i senteret – ved 
ferie/kurs/fravær er spesialist i psykiatri tilgjengelig for ad hoc eller planlagt 
veiledningsmøter med LIS.    
 
Tjeneste ved døgnposten 
Døgnavdelingen har 12 senger, ledes av avdelingsleder Anne Kari Gjeraker. Det 
er ca 140 innleggelser i året. Det er til sammen 4 behandlerstillinger ved 
avdelingen, hvorav én overlege og én LIS.  
 
Avdelingen er ledet av en avdelingssykepleier med assisterende avd.sykepleier.  
Spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere med og uten videreutdanning , 
samt hjelpepleiere  går i turnus. Det er egne nattevakter.  
I tillegg til den ordinære videreutdanningen innen psykisk helse for 
sykepleiere/vernepleiere, har vi flere spl/vpl med videreutdanning innen 
kognitiv atferdsterapi. 
 
På dagtid er det tilknyttet ergoterapeut, fysioterapeut, aktivitør og 
aktivitetsleder med fokus på fysisk aktivitet. 
Det legges vekt på tverrfaglig behandling og miljøterapi. For tiden jobbes det 
med kompetanseheving innen mentaliseringsbasert miljøterapi. Pasientene 
tilbys psykoterapi og medikamentell behandling. Det opprettes et 
behandlingsteam for pasienten som i fellesskap utarbeider behandlingsplan, og 
individualsamtaler med behandler avtales etter behov. Øvrige dager har 
pasienten samtaler med kontaktpersoner i miljøet.  
 
Vi arbeider aktivt ut mot pasientens bostedskommune og har etablert gode 
rutiner for samhandling med primærhelsetjenesten. Det er regelmessige 
samarbeidsmøter og alltid utskrivningsmøter ved utskrivning. Det er fokus på 
skole/arbeid og bosted, og vi gjennomfører funksjonsvurderinger ved behov, 
ofte i samarbeid med kontaktpersoner i kommunen. 
 
Det er i tillegg et godt samarbeid mellom døgn og poliklinikkene for pasienter 
som krever videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten etter innleggelse, eller 
som allerede er under aktiv poliklinisk behandling. 
 
Behandlingsplanen evalueres jevnlig. Det arrangeres teammøter med pasient 
tilstede for å drøfte ulike problemstillinger.  
 
Utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser er i tråd med 
nasjonale retningslinjer. Behandlingen er individuelt tilpasset, med tilbud om 
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familiearbeid, psykoterapi, kognitiv terapi, fokus på fysisk aktivitet, sosial 
ferdighetstrening , legemiddelbehandling , somatisk helse og samarbeid med 
kommunehelsetjenesten, samt fokus på bolig og arbeid. 
Tilsvarende er utredning og behandling av pasienter med bipolare lidelser i tråd 
med nasjonale retningslinjer. Vi har fokus på gjenvinning av funksjonsevne, 
symptomkontroll, aktivitetsnivå og mestringsfølelse. 
 
Ved døgnavdelingen er det ansatt en overlege i 100% stilling. Overlegen har det 
medisinsk-faglige ansvar for sengeposten, deltar sammen med LIS på 
behandlingsmøter og diagnosemøte, felles inntaks- og fordelingsmøte samt 
morgenmøter (daglig). Fordypningstid for LIS er avsatt i tjenesteplanen med 4 
timer i uka. Klinisk veiledning med spesialist i psykiatri foregår ukentlig og det 
er lav terskel og god tilgang til ad-hoc veiledning og mester-svenn læring.  
 
Arbeidsoppgaver for LIS vil i hovedsak ligge innenfor utredning og behandling 
av psykiske lidelser. LIS deltar i evt. vurderingssamtaler før innleggelsen. Under 
innleggelsen vil LIS være med i den diagnostiske utredningen og utforming av 
behandlingsplan. LIS har og ansvar for den somatiske oppfølging av pasienter 
på sin avdeling. Videre vil LIS delta under samarbeidsmøter, både med 
instanser i annenlinjetjenesten og representanter fra kommunene når det 
gjelder videre planlegging av tiltak i sammenheng med videre rehabilitering og 
ettervern. Samarbeidsmøter finner også sted med 3. linjen (Psykiatrisk klinikk, 
Haukeland universitetssykehus).  
 
Utdanningskandidaten vil delta på ukentlig internundervisning for leger i 
spesialisering i regi av psykiatrisk klinikk i Helse Bergen.  
 
I det daglige arbeidet er det tilrettelagt for læring både i direkte pasientkontakt 
samt i faglige og administrative møter. Kandidaten har tilgang til pc på kontor 
med internett-tilkobling og mulighet for litteratur søk i medisinske databaser. 
Avdeling gir permisjon til nødvendig kursutdanning.  
 
Rotasjonsordning for Voss DPS 
Leger i spesialisering ansettes ved Voss DPS i faste stillinger. Voss DPS kan 
gjennom samarbeidsavtale om rotasjon med Helse Bergen HF dekke hele 
utdanningsløpet for LIS. Ved Voss DPS skjer rotasjon hver 1. mars og hver 1. 
september. 
 
Vi tilpasser tjenesten slik at LIS i størst mulig grad får oppfylt sine ønsker ved 
rotasjon. LIS sine ønsker for nytt tjenestested innhentes 2 ganger i året. 
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Utdanningsutvalget ved Voss DPS har ansvar for å planlegge og koordinere 
rotasjonen. 
 
Akuttpsykiatrisk tjeneste 
Voss DPS har, i tråd med akuttforløpet i Helse Bergen sitt opptaksområde, 
ansvar for akutte henvendelser (AH-timer) alle hverdager mellom 08 og 17. Vi 
har ikke akutte innleggelser, disse henvises til psykiatrisk akuttmottak i Bergen 
(PAM). LIS deltar i intern AH-ordning. 
 
Akutt-tjenesten for våre LIS avtjenes for øvrig ved Helse Bergen HF. Vi viser til 
deres utdanningsplan på dette punktet. 
 
Fordypningstjeneste 
Vi legger til grunn at vi lokalt vil kunne tilby fordypningstjeneste for våre LIS, i 
løpet av høsten 2021. Per dags dato gjennomføres fordypningstjenesten i Helse 
Bergen, fortrinnsvis ved BUP Voss (del av PBU), alternativt i avdeling for 
Sikkerhet eller i Avdeling for rusmedisin. 
 
Evaluering og revisjon av generell utdanningsplan  
Den generelle utdanningsplanen blir evaluert og revidert årlig.  
 
 
Introduksjon av nye LIS  
 
Nye LIS får tildelt egen fadder som tar imot LIS første arbeidsdag og følger tett 
opp den første perioden. I løpet av første arbeidsuke tildeles klinisk veileder. 
Psykoterapiveiledning starter opp i løpet av de første 3-6 månedene. 
Avdelingsleder på avdeling der LIS er plassert, har som oppgave å orientere LIS 
om lokale rutiner og praktiske forhold.  
 
 
Supervisjon, veiledning og faglig utvikling. 
 
Klinisk veiledning  
Alle LIS får obligatorisk klinisk veiledning, 1 time pr. uke, til fast oppsatte 
tidspunkt. LIS får veiledning av spesialist i psykiatri ved samme 
behandlingsenhet som de selv utøver sitt virke i.  
 
LIS informeres om kravene til spesialistutdanningen ved tjenestens start og 
hjelpes av klinisk veileder til å sette opp en individuell utdanningsplan.  
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Innholdet i den kliniske veiledningen er allsidig og fokuserer på pasienter, 
kunnskapstilegning, ferdigheter, holdninger og samarbeid. Det legges til rette 
for læring etter mester-svenn modellen, der utdanningskandidat er sammen 
med overlege ved pasientkonsultasjoner. Her kan man også bruke supervisører.  
 
Psykoterapiveiledning  
LIS 3 tilbys psykoterapiveiledning innen de første 3-6 måneder etter ansettelse. 
Dette gjennomføres etter avtale med Helse Bergen. Veiledning er individuell, 
en time ukentlig.  
 
Det gjennomføres først grunnleggende psykoterapiveiledning minimum 35 
timer. LIS skal deretter ha psykoterapiveiledning av minimum to ganger 35 
timer i anbefalt valgfri metode-spesifikk psykoterapiveiledning. En vil 
tilrettelegge for at veiledningen innen en av de valgfrie psykoterapiformer 
fortrinnsvis blir innenfor kognitiv terapi.  
 
Grunnleggende veiledning og metodespesifikk veiledning gis av godkjent 
veileder i gjeldende psykoterapiform. 
 
Fordypning 
Det er lagt opp til at LIS tar ut 4 timer til faglig fordypning hver uke. Alle 
avdelinger har ukentlige tverrfaglige møter der LIS deltar. 
 
Supervisjon 
Andre overleger, mer erfarne LIS 3, psykologer samt erfarne 
høyskoleutdannede medarbeidere, kan fungere som supervisører i konkrete 
arbeidssituasjoner i den daglige virksomheten. Som eksempel kan nevnes at 
psykologspesialist eller erfargen psykolog kan være supervisør i forbindelse 
med gjennomføring av AH (akutt hjelp). Likeledes kan psykologspesialist være 
supervisør i forbindelse med selvmordsrisikovurdering. Som hovedregel vil 
supervisjon skje per telefon eller fysisk tilstedeværelse, avhengig av type 
arbeidssituasjon. 
 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål  

Leder (ansvarshavende) har ansvaret for at læringsmålene godkjennes. 
Oppgaven kan imidlertid delegeres til utdanningsansvarlig overlege eller andre 
(et evalueringskollegium), slik at læringsaktiviteter og læringsmål godkjennes 
fortløpende. Ved å legge til rette for at flere deltar i kompetansevurderingen av 
LIS sikres likebehandling.  
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Halvårsevalueringen skal gjennomføres for alle LIS, og tema for disse vil være å 
kartlegge hvordan LIS ligger an i forhold til spesialistutdanningen, samt 
kartlegge progresjon og eventuelle utfordringer. Her blir det også påsett at 
individuelle utdanningsplaner blir laget for hver kandidat.  
 
Forberedelse og innholdet i de planlagte og regelmessige veiledningssamtalene 
med spesialist i psykiatri vil fortløpende dokumenteres i kompetanseportalen, 
også halvtårsevalueringer. LIS registrerer utført læringsaktivitet i 
kompetanseportalen, og oversender til utnevnt veileder for endelig 
godkjenning.  
 
Ved evaluering og godkjenning av de mest omfattende læringsmålene, som 
VOP 001, vil alle deltakerne i halvårsevalueringen måtte godkjenne. Dette for å 
påse at læringsmål som tar sikte på å ikke kunne godkjennes før ved avslutning 
av LIS-forløpet ikke godkjennes for tidlig. Mindre omfattende læringsmål 
signeres av klinisk veileder.  

 
Teoretisk undervisning  
LIS ved Voss DPS deltar i den teoretiske undervisningen ved Helse Bergen HF. 
Der er undervisningen lagt opp i henhold til den nye reformen med læringsmål 
og læringsaktiviteter. Den obligatoriske undervisningen er spesielt tilrettelagt 
for leger i spesialisering.  

Det er et fast undervisningsprogram på 2 undervisningstimer pr. uke i vår- og 
høstsemesteret, og det strekker seg over til sammen rundt 40 av 52 uker pr. år.  

Undervisningen foregår på Sandviken og/eller via video. Leger i spesialisering 
ved seksjoner beliggende på Haukeland og på DPS-ene deltar i undervisningen 
på Sandviken. Samlet internundervisning for alle LIS leger i Bergensregionen gir 
et større fagmiljø. Deler av undervisningen er seminarbasert.  

Som universitetssykehus har Haukeland i en årrekke hatt et særskilt ansvar for 
undervisningen og utdanningen i regionen. Leger i spesialisering fra private 
ideelle DPS i regionen, samt fra Olaviken alderspsykiatriske sykehus, deltar 
derfor også i internundervisningen. Dette har fremmet samarbeid og kjennskap 
til de ulike institusjoners utdannings- og arbeidsforhold.  

Hver 4. uke er undervisningen gruppebasert og forbeholdt LIS 3, og ledes av 
psykoterapiveiledere. Det tas utgangspunkt i litteratur som legges fram og 
drøftes.  
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Det arbeides nå for å gjøre mer av undervisningen gruppebasert, både av 
pedagogiske grunner og for å gi bedre læring i felles kompetansemål.  

Temaene i utdanningsprogrammet har i hovedsak vært lagt opp etter 
diagnostiske hovedgrupper og blitt laget for ½ år om gangen. Implisitt i 
temavalgene ligger også psykiatriens vitenskapelige fundament, forebyggende 
psykiatrisk virksomhet, diagnostikk, involvering og behandling, rammevilkår for 
psykiatrisk virksomhet samt evaluering og forskning. Temaene velges slik at alle 
hovedområder dekkes innen en 4-års periode.  

Denne undervisningen er under revisjon nå, for å passe til den nye LIS-
reformen. Det planlegges gruppebasert undervisning, samt bedre koordinering 
mellom tema som undervises på emnekurs og grunnkurs. Vi legger til rette for 
at alle LIS 3 skal delta i grunnkurs og anbefalte emnekurs.  

 

Annen teoretisk undervisning 
Ved Voss DPS har alle seksjoner interne fagmøter. I tillegg har legegruppen 
faste ukentlige møter hvor LIS har anledning til å bidra med fremlegg og 
undervisning.  

LIS deltar i alle deler av avdelingens vanlige drift, med varierte arbeidsoppgaver 
knyttet til både diagnostikk, tilrettelegging av behandlingsplan for pasientene, 
tverrfaglig samarbeid innad i avdelingen og mot 1.- og 2.linjetjenesten. De får 
også trening i å undervise for kolleger og personale i avdelingen, samt drive 
psykoedukativ undervisning for pasienter og pårørende.  

Forskning 

Voss DPS har per i dag ikke egen forskningsaktivitet og/eller 
forskningskompetanse i egne rekker. Derimot har vi en tilknytningsavtale med 
psykologspesialist/PhD Øystein Vedaa v/ NTNU/FHI som bidrar med 
kompetanse inn i generell fagutvikling og spesifikt et forskningsprosjekt knyttet 
til unnvikende personlighetsforstyrrelser, som er i startfasen. I vår strategi er 
definert et mål om egen FoU-avdeling innen utgangen av 2024. Helse Bergen v/ 
adm.dir og viseadm.dir har tilbudt oss å bidra inn i dette gjennom deres 
fagavdeling.  

Inntil videre benyttes akademisk og klinisk kompetanse i Helse Bergen – og 
forskning inngår der som en del av spesialistudanningen vår.  
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Felles kompetansemål (FKM)  
Felles kompetansemoduler består av et sett av læringsmål som strekker seg 
gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et 
grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i 
legerollen. FKM-læringsmålene der inndelt i følgende områder: 

 Etikk 

 Forebygging 

 Forskningsforståelse 

 Kommunikasjon 

 Kunnskapshåndtering 

 Kvalitet og pasientsikkerhet 

 Lovverk 

 Pasient- og brukermedvirkning 

 Pasient- og pårørendeopplæring 

 Samhandling 

 Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse 
 
Læringsaktiviteter for å oppnå kompetansekravene i FKM: 

 e-læringskurs (kompetanseportal, nettkurs av Dnlf) 

 obligatoriske grunnkurs 

 internundervisning med tema relevant for FKM 

 veiledning/supervisjon 

 fagdager og samhandlingskonferanser med førstelinjetjenesten 

 nasjonalfaglige retningslinjer 

 prioriteringsveileder i psykisk helsevern for voksne 
 
Det planlegges felles kurs/undervisning med Helse Bergen i forhold til de 
enkelte felles kompetansemål. Flere av FKM vil kunne oppfylles ved deltakelse 
på gruppeveiledning gitt under tjeneste i Helse Bergen. 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege  
Utdanningsutvalget består for tiden av overlege Thomas Esposito (leder) og 
Ranveig Møen Thorseth (LIS). Overordnet oppgave for utdanningsutvalget er å 
planlegge og sikre gjennomføring av internundervisning, samt sikre at LIS får 
gjennomført spesialistutdanning på en tilfredsstillende måte. 
 
Undervisningsansvarlig overleges oppgaver: 

 Være ansvarlig for introduksjonsprogram for LIS 

 sørge for at LIS har en lokalt tilpasset utdanningsplan 
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 lede avdelingens utdanningsutvalg og sørge for at internundervisningen 
knyttes opp mot læringsmålene 

 lage plan for teoretisk undervisning 

 organisere veiledning, supervisjon, kompetansevurdering og 
dokumentasjon  

 Skal planlegge og sørge for gode læringsarenaer på sengepost, poliklinikk 
og andre aktuelle arenaer.  

 Skal utvikle og bidra til supervisjons- og vurderingskompetanse blant 
legene i avdelingen/seksjonen, og bidra til at veilederne har nødvendig 
kompetanse.  

 Skal ha ansvar for innkalling til systematiske underveis- og 
sluttvurderinger av hver LIS.  

 Bidra til at arbeidet med tverrfaglig undervisning og utdanning 
videreutvikles i samarbeid med øvrige utdanningsfunksjoner i 
avdelingen/sykehuset 

Individuell utdanningsplan  
Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser 

hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), 
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. 
 

Simulering og ferdighetstrening  
Foreløpig har vi ikke tilgjengelig simuleringstrening.  
Ferdighetstrening vil kunne oppnås både ved å bruke mester-svenn-læring, i 
tillegg selvfølgelig ved tjeneste på våre avdelinger og enheter. Veiledning er 
sentralt innenfor ferdighetstrening. Vi har mulighet for å bruke videoopptak 
ved behov. 

Tillitsvalgte  

Det er tillitsvalgte både for overleger og LIS. 
Tillitsvalgte vil få delta på kurs for å få ønsket kompetanse.  
 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med undervisningsansvarlig 
overlege, Thomas Esposito, eller direktør Frédéric Larsen. 
 


