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Mal for utdanningsplaner i Helse Vest 
Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglige 
forsvarlige rammer og på en måte som sikrere tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i 
utdanningsløpet. Det skal lages en overordnet utdanningsplan for den enkelte spesialitet 
som angir hvordan virksomheten vil sikre at leger i spesialisering kan oppnå læringsmålene. 
Formålet med den overordna utdanningsplanen for hver av spesialitetene er å beskrive 
oppbygning og rekkefølge for hele utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- 
/suppleringstjeneste.  
 
Forskriften stiller tydelige krav til hva utdanningsplanen skal inneholde. Helse Vest har laget 
en mal for hvordan utdanningsplanen skal utformes. De ulike planene vil bli publisert på 
Helseforetakenes nettsider og vil være tilgjengelige for 1) spesialitetskomiteene som skal 
godkjenne og vurdere utdannings-virksomhetene og 2) for LIS som skal søke jobb.  
 
Utdanningsplanene skal oppdateres årlig. 

 

Spesialitet: Indremedisin 2 og 3 på Voss 
Publisert juni 2019 

 
Beskrivelse av utdanningsvirksomheten 
Medisinsk avdeling på Voss sjukehus disponerer 26 senger, hadde i 2018 ca 
2488 døgnpasienter hvorav 90% er øhjelp. Dagpasienter 222. 
Avdelinga er en generell indremedisinsk avdeling som ikke er seksjonert, men 
har egen slaggruppe.  
Det er i tillegg ett akuttmottak og en medisinsk overvåkningsenhet.   
Det er ikke avansert intensiv avdeling på Voss.  
Vi har dialyseavdeling med 8-12 klienter for kronisk dialyse , men foretar ikke 
akutt dialyse.  
Polikliniske konsultasjoner årlig ca 10000 
Laboratorie us årlig ca  500000 og utførte rtg us årlig ca 20000 
Voss sjukehus har nedslagsfelt på 30000 personer.  
 
Det er følgende spesialister på avdelinga;  

2 lungeleger 
1 gastroenterolog og geriater 
2 kardiologer 
1 nefrolog 
1 generell indremedisiner.  

I tillegg er det 7 LIS 
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Driften er organisert som akuttsjukehus som en del av Helse Bergen.  
Det er 3 vaktsjikt indremedisin;  

- LIS1 med fellesvakt kirurgi og medisin.   
- LIS2 med aktiv tid fram til kl 22 og passiv tid nattestid, men går heim 

etter vakt  
- Overlege som generell indremedisinsk vakt.  

Det er ingen seksjonsvakter ved medisinsk avdeling på Voss sjukehus  
 

Beskrivelse av utdanningsløpene  
LIS 2 utdanningen kan foregå på Voss, men det trengs 12-18 måneders tjeneste 
ved Haukeland sjukehus for å få oppfylt læringsmål for LIS 3.  
LIS vil ta del i det daglige arbeidet på post, i poliklinikk, dagavdeling og i vakt. 
Det er tett og nært samarbeid med Haukeland siden vi er en del av Helse 
Bergen. Det er ingen avtaler med private aktører eller avtalespesialister i vårt 
lokalsjukehusdistrikt.   
 
LIS 2/3- utdanningen på Voss er organisert som en 3-6 måneders bolk med 
fordypning innen de forskjellige indremedisinske fagområdene. 
 

Introduksjon av nye LIS  
Ved oppstart får LIS tildelt veileder innen 2 uker.  
Det blir også tildelt kompetanseplan i kompetanseportalen.  
Det vil bli laget ett eget introduksjonsprogram der også felles læringsmål og 
oversikt over disse vil være.  
 
Det holdes opplæringsvakter med kolleger de første ukene Introduksjonskurs 
innen datatekniske verktøy holdes på avdelingen.  
Det er tette relasjoner og nærhet til spesialistene og utdanningskandidatene på 
Voss og supervisjon er kontinuerlig og daglig. Det er vanlig at hver LIS har 
previsitt med overlege den første tida og seinere 1-2 ganger pr uke.  
 

 
Supervisjon, veiledning og faglig utvikling.  

Supervisjon daglig og veiledningssamtale 1 time pr måned.  
Fordypningstid satt av i GAT tilsvarende 4 timer pr uke, men disse blir samlet i 
2-3 dager etter hverandre.  
Det vil startes opp med gruppeveiledning i samband med FMK.  
Hver kandidat har egen individuell utdanningsplan som jobbes kontinuerlig 
med i samarbeid med veileder og utdanningsansvarlig overlege.  
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Det er høve til å følge undervisning og MDT møter via telelink til flere 
avdelinger på Haukeland - alt etter hva tema/spesialitet LIS ønsker å fordype 
seg i. 
Det er ikke eige bibliotek på avdelinga, men skal opplæres i bruk av digitale 
oppslagsverk og søkemotorer.  
 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål  
Det er ønskelig at veileder og LIS skal gå gjennom læringsmål og vurdere den 
faglige progresjonen i alle samtaler.  
Leder og utdanningsansvarlig kan godkjenne læringsmål sammen med veileder 
og supervisør. Det vil være mulig å sette opp evalueringskollokvier hvert halvår 
dersom det er hensiktsmessig og det er tvil om læringsmål er oppfylt. .  
Her vil både veileder, aktuelle supervisører og utdanningsansvarlig være til 
stede.  
Når alle læringsaktiviteter er oppnådd sender kandidaten forespørsel om 
godkjenning til Kompetanseportalen til veileder som har denne oppgaven 
delegert fra leder.  
Utdanningsansvarlig overlege godkjenner de generelle læringsmålene.  
 

Teoretisk undervisning  
Det er 2 internundervisninger pr uke – 90 min som holdes av avdelingens leger 
eller undervisere fra HUS. Onsdag og torsdag holdes 45 min innlegg rett etter 
morgenmøtet.  
I tillegg skal det holdes gruppesamtaler med FMK 2-3 ganger hvert semester.  
Undervisningsansvaret går på rundgang for avdelingas leger. Det er laget lister 
over relevante tema og læringsmål. Oversikt over dette skal sørge for at 
læringsmål skal oppfylles over 2-3 års periode.  
Det vil være jevnlige AHLR trening 1-2 ganger pr måned som tverrfaglig trening.  
Det er i tillegg mulig å koble seg via Lync til internundervisning på Haukeland 
for flere seksjonsdelte undervisninger.  
 
LIS 2/3 prioriteres for obligatoriske kurs etter ansiennitet og reiser på kurs 
opptil 10 dager i året.  
 
Det planlegges i tillegg fokusuker med tanke på gjennomføring av sertifisering 
samt innen akuttmedisinske tema.  
Ekspempel; 

UL ved akutte situasjoner 
- Sepsismottak og behandling 
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- akutt ecco cor 
 
Dette vil tilsvare mer enn 70 timer årlig. 
 

Felles kompetansemål (FKM)  
FKM er på Voss planlagt med interne og eksterne kurs for alle spesialiteter og 
undervisning for å oppnå læringsmålene . Vi må også samarbeide med Helse 
Bergen/FOU avdelinga om flere av kompetansemålene for felles kurs / 
undervisning.  

LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som 
gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og sykehuset vil holde en oversikt 
over aktuelle oppgaver, samt at kandidatene har mulighet for selv å foreslå 
egne kvalitetsforbedringsprosjekt.  

Det er ønskelig at FMK innen etikk, kommunikasjon, systemforståelse, 
forskningsforståelse mest mulig skal komme inn i klinisk praktisk. Det skal 
holdes gruppeveiledninger med bruk av 7 trinns etisk analyse relatert til klinisk 
kasus.  

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege 
Utdanningsansvarlig overlege har det overordna ansvaret for alle LIS på heile 
Voss sjukehus. Denne overlegen er ellers ansatt som kliniker på sjukehuset.  
Det er egne utdanningsutvalg på hver avdeling som skal møtes opp til 4 ganger 
årlig. 
Spesialist innen de forskjellige feltene skal ha det fagspesifikke ansvaret for 
spesialiseringa, mens utdanningsansvarlig lege skal ha det generelle ansvaret 
for alle LIS uavhengig av planlagt spesialitet.    
Utdanningsutvalgene består av 1 overlege og 1 LIS2/3 og kan utvides med 
tillitsvalgt.  
 

Forskning  

Det kan oppmuntres til forskning for alle interesserte LIS. For tida er det ingen 
med avholdt doktorgrad på Voss, men overlege ved ortopedisk seksjon holder 
på med PhD.  
LIS oppmuntres til forskningsarbeid og kan få veiledning gjennom Helse Bergen 
sine organer.  
Utdanningskandidater skal i samarbeid med avdelinga sammen gjennomføre 
prosjektoppgaver «kunnskap og forbedring» som skal vurderes av 
utdanningsansvarlig overlege og veiledere.  
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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. Gjennomførte kurs og læringsmål vil 
dokumenteres fortløpende i kompetanseportalen. 
 

Simulering og ferdighetstrening  
Ferdighetstrening med AHLR foregår x1 pr måned og det er forskjellige 
personer med på dette hver gang.  
Teknisk ferdighetstrening vil også kunne utføres på HUS og det er plan å 
innføre ABC kurs gjennomgang x1 pr år.  
Simuleringstrening må gjøres på Haukeland/Helse-Bergen sitt ferdighetssenter.  

 
Tillitsvalgte  

Det er YLF representant på Voss som går på tillitsvalgt kurs etter eigne ønsker.  
 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege eller 
utdanningsansvarleg overlege. 
P.t avdelingsoverlege Inga Anita Spikkeland 
Undervisningsansvarlig overlege Turid Fjose 
 
 
 


