
 

 

 
 

  
 
 
 

 

Spesialistutdanning for leger – Innspill til forslag om styrevedtaket 
vedrørende organiseringen av kreftkirurgi i Helse Vest. 
 

Generelle rammer for ny spesialistutdanning for leger  
I 2016 ble ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger fastsatt. 
Forskriften tydeliggjør at spesialistutdanningen av leger er et statlig anliggende og gir 
tydelige rammer for innretning, ansvar og oppgaver. Det er Helseforetakenes ansvar å legge 
til rette for helhetlige utdanningsløp. Det er hvor kompetansekravene (læringsmål) kan 
oppnås (læringsarena) som i stor grad bestemmer hvor en legespesialist kan tjenestegjøre.  
 
Virkemidlene for å gjennomføre en helhetlig utdanning i ny utdanningsmodell er; 

1) Helseforetakene kan dimensjonere LIS 2 og 3 utdanningen etter behov 
2) Helseforetakene har mulighet til å tilby ulike læringsaktiviteter for å oppfylle 

læringsmålene (simulering og ferdighetstrening) 
3) Helseforetakene kan ta i bruk flere læringsarenaer og selv bestemme spesialiserings-

periode (tjenestetid) ved Universitets- eller Regionsykehus. Forutsetningen for at dette 
systemet skal fungere er at Universitets- og Regionsykehusene i større grad en tidligere 
tilrettelegger (rotasjon og læringsarenaer) slik at LIS som trenger spesialiseringsperiode 
faktisk eksponeres for aktuelle pasienter, diagnoser og prosedyrer som ikke kan oppnå 
i eget foretak/sykehus. 

 
For å sikre nasjonal standart på spesialistutdanningen er: 

1) Læringsmålene for de ulike spesialitetene er forskriftsfestet (kan ikke fravikes) og 
beskriver de generelle kravene til basiskompetanse en legespesialist skal ha etter 
ferdig utdanning. Kompetansekravene i læringsmålene er definert på ulike nivåer, der 
det høyeste nivå er å være i stand til å utføre noe selvstendig. 

2) Det gitt anbefalinger fra Helsedirektoratet om noen bestemte læringsaktiviteter. Disse 
har status som normerende nasjonale retningslinjer som helseforetakene er forpliktet 
til å følge. De anbefalte læringsaktivitetene omfatter i denne saken:  

a) Anbefalte kurs i spesialistutdanningen 
b) Prosedyrelister (minstekrav til å delta/utføre bestemte operative inngrep) 

 
Det er viktig å være klar over at det ikke er gitt konkrete anbefalinger fra Helsedirektoratet 
om spesialiseringsperiode eller andre forhold som regulerer innholdet i tjenesten (deltagelse 
i vakt ol.). Spesialitetskomiteene har imidlertid publisert mange gode forslag for hvordan 
utdanningen skal legges opp, men dette er kun en «idebank» for Helseforetakene når de skal 
lage en utdanningsplan.  

Notat 

Til : Fagdirektør Helse Vest RHF 
Fra : Regionalt Utdanningssenter for LIS Helse Vest  
Dato : 20/02-2019 
Saksbehandler: Ansgar Berg - Regionalt Utdanningssenter 
Helse Vest og Ottar Bjerkeset / Johannes Kolnes - 
Innføringsprosjektet for LIS 2 og 3 Helse Vest 
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For å bli godkjent som utdanningsvirksomhet stiller spesialistforskrift bestemte krav om 
nødvendig supervisjon veiledning, kompetansevurdering som skal fortløpende 
dokumenteres i Kompetanseportalen. 

 

Hvordan er utdanningen for gastroenterologisk kirurgi planlagt i Helse Vest? 
Helseforetakene har ansvaret for å utarbeide relevante læringsaktivitetene og finne gode 
læringsarenaer slik at alle læringsmålene oppnås. For å sikre helhetlige utdanningsløp for LIS 
i Helse Vest ble det i 2017 opprettet et innføringsprosjektet for LIS 2 og 3. Innførings-
prosjektet for LIS 2 og 3 har planlagt, koordinert, og tilrettelagt for innføring av ny 
utdanningsmodell for LIS i Helseforetakene og andre samarbeidende aktører (private/ 
ideelle). Prosjektet har arbeider strategisk for å bidra til at Helseforetakene oppfyller 
forskriftens krav til en utdanningsvirksomhet (§19-21) slik at de kan søke Helsedirektoratet 
om godkjenning 1 mars 2019. 
 
For å sikre bred faglig forankring i fagmiljøene ved de ulike sykehus og helseforetak har Helse 
Vest opprettet spesialitetsvise Regionale utdanningsråd. Disse har et felles mandat (Vedlegg 
1) og er rådgivende i spørsmål om LIS-utdanning. Høsten 2018 har Regionalt Utdanningsråd 
for gastroenterologisk kirurgi arbeidet med å harmonisere læringsaktiviteter, gitt 
anbefalinger om spesialiseringsperiode på Universitets- og Regionsykehus. De har også 
redegjort for utfordringer/muligheter i ny utdanningsmodell for sin spesialitet (Vedlegg 2). 
Arbeidet som er gjennomført av Regionalt utdanningsråd er basert på dagens pasientforløp 
og fordeling av tjenester (https://prosjekt.helse-             
vest.no/hve/mottakavlis/SitePages/Hjemmeside.aspx).   
 

Godkjenning av utdanningsvirksomheter i ny LIS utdanning 
Godkjenning som utdanningsvirksomhet i ny utdanningsmodell skjer på helseforetaksnivå 
nivå, ikke på sykehusnivå som tidligere. Det er Helsedirektoratet som skal godkjenne de ulike 
utdanningsvirksomhetene med råd fra spesialitetskomiteene. Godkjenning bygger på en 
vurdering av pasientvolumer, organisatoriske forutsetninger, forskningsvirksomhet, 
kapasitet til supervisjon/veiledning og formell kompetanse. For de læringsmålene som en 
utdanningsvirksomhet evt. ikke oppfyller (helt eller delvis) i eget Helseforetak må det lages 
en konkret plan for en spesialiseringstjeneste på annet sykehus.  
 

Mandat gitt til Regionalt Utdanningssenter Helse Vest 
Helse Vest har foreslått å sentralisere kreftkirurgi for kreft i magesekk og bukspyttkjertel. 
Styringsgruppen har gitt Regionalt utdanningssenter for LIS i Helse Vest i oppdrag  

1. Å utrede hvilke konsekvenser forslag til funksjonsfordeling vil ha for LIS utdanningen 
innen gastroenterologisk kirurgi i regionen? 

2. Hva slags tiltak kan settes i verk for å sikre LIS-utdanningen innen gastroenterologisk 
kirurgi gitt at forslaget til funksjonsfordeling blir vedtatt. 

 

Arbeidsprosess 
Regionalt utdanningssenter for LIS i Helse Vest har bedt medlemmene i Regionalt 
Utdanningsråd for Gastroenterologisk kirurgi om å gi innspill og faglige råd i denne saken. 
Jon-Helge Angelsen (Helse Bergen), Toril Veen (Helse Stavanger), Nils Sletteskog (Helse 
Førde) og Jørgen Valeur (Helse Fonna) har deltatt i tilsammen tre Skype møter. 
Medlemmene har forankret sine synspunkter i eget sykehus. Stavanger Universitetssykehus 

https://prosjekt.helse-/
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og Haukeland Universitetssykehus som berøres direkte av en funksjonsfordeling, har levert 
inn supplerende rapporter i saken (vedlegg 4 og 5). Helse Fonna og Helse Førde berøres i 
mindre grad av den foreslåtte funksjonsfordelingen. Alle har fått gitt innspill på siste versjon 
av rapport fra Regionalt Utdanningssenter Helse Vest. 
 

Konsekvenser av forslaget til funksjonsfordelingen for LIS utdanningen 
 Dersom forslaget om funksjonsfordeling av deler av kreftkirurgi vedtas betyr dette at 

Helse Stavanger ikke lenger kan tilby et fullstendig utdanningsløp for LIS i 
gastroenterologisk kirurgi. Alle LIS i Helse Vest må derfor tjenestegjøre ved Haukeland 
Universitetssykehus for å oppnå læringsmålene.  

 Det er ulike oppfatning av hvilke konsekvenser forslaget til funksjonsfordeling vil ha for 
LIS utdanningen i gastroenterologisk kirurgi i Helse Vest med tanke på 
utdanningskapasitet, kvalitet i utdanningen og andre forhold som rekruttering til faget 
ol. Helse Stavanger som vil ha de største ulempene ved en funksjonsfordeling har fått 
mulighet til å beskrive disse nærmere i egen rapport (vedlegg 4) 

 Regionalt utdanningssenter for LIS har følgende generelle innspill til forhold som 
omhandler spesialiseringstjeneste ved region eller universitetssykehus.  

o I ny utdanningsmodell for leger i spesialisering er pasientsikkerhet betydelig 
vektlagt. Dette betyr at pasientsikkerhet alltid vil være styrende for hvor 
pasienter skal behandles, ikke utdanningsbehov på enkelte sykehus. 

o En av forutsetningene for et godt utdanningstilbud innen et fag er et robust 
fagmiljø med tilstrekkelig volum av pasienter og prosedyrer der LIS får 
tjenestegjøre under supervisjon og veiledning. En samling av mer omfattende 
kirurgiske prosedyrer i en utdanningsvirksomhet vil styrke LIS utdanningen 
når de tjenestegjør der. 

o Ved suppleringstjeneste ved en høyspesialisert seksjon er det et godt prinsipp 
at alle LIS tjenestegjør på like vilkår dvs. gjennomfører klinisk arbeid 
(postarbeid, poliklinikk, deltagelse på operasjonsstue og vakt). Av tiden LIS 
skal tjenestegjøre på Universitetsavdeling anbefaler spesialitetskomiteen for 
gastroenterologisk kirurgi at LIS går i vakt minst 3 mnd. ved en HPB-seksjon og 
minst 6 måneder på en ØVD-seksjon og minst 9 måneder ved en colorectal –
seksjon. 

o Tjenestetid ved Region / Universitetssjukehus skal gjennomføres for å dekke 
de læringsmål som primærsjukehuset selv ikke kan dekke. 

o De fleste spesialistutdanninger har krav om tjeneste på Universitetssykehus 
og/eller Regionsykehus og er sett på som positivt av fagmiljøene med hensyn 
på læringsutbytte og senere samhandling rundt pasientforløp og samarbeid 
mellom sykehus. 
 

Tiltak som kan settes i verk for å sikre LIS utdanningen 
 Gitt vedtak om sentralisering av pancreas og ventrikkel canser kirurgi vil alle LIS som 

utdannes ved sykehus i Helse Vest trenge suppleringstjeneste ved Haukeland 
Universitetssykehus for å oppfylle nødvendig kompetansekrav. Dette betyr i praksis 
for kandidater fra SUS en tilrettelagt suppleringstjeneste ved HUS på 6-9 måneder 
(avhengig av om de deltar i vakt eller ikke). Det er utdanningsvirksomheten som 
mottar LIS i spesialiseringsperioden som har ansvaret for at LIS oppnår nødvendig 
kompetanse. Det er et godt prinsipp at det er en enighet mellom den avdelingen som 
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har et behov for tjenesten og den avdelingen som mottar LIS når, og som derved bør 
lengden av spesialiseringsperioden skal bestemmes. 

 Helse Bergen har laget en utdanningsplan for spesialiseringsperiode som ivaretar 

forskriftens krav til praksis, supervisjon, veiledning og kompetansevurdering. For at 

det ikke blir «flaskehalser» ved spesialiseringsperioder forutsettes det at det 

samhandles godt mellom de ulike utdanningsvirksomhetene slik at det er mest mulig 

forutsigbart når LIS skal få sin spesialiseringsperiode.  

 Det bør utarbeides gode rutiner for samarbeid om utredning og oppfølgning av 
pasienter som trenger høyspesialiserte prosedyrer slik at pasientforløpene mellom 
sykehusene blir trygge LIS samtidig får et godt læringsutbytte og 
utdanningskapasiteten ivaretas 

 Dersom forslaget om funksjonsfordeling blir vedtatt forventer Regionalt 
Utdanningssenter for LIS at Helse Vest følger opp og har et spesielt fokus på 
kvalitetsoppfølging og forbedring av LIS utdanningen innen gastroenterologisk 
kirurgi. Regionalt utdanningssenter vil kunne bistå i dette arbeidet.  

 
 
 
 
Vedlegg 1: Mandat regionale utdanningsråd 
Vedlegg 2: Rapport fra regionalt utdanningsråd gastroenterologisk kirurgi i Helse Vest  
Vedlegg 3: Helse Bergen sitt forslag til plan for spesialiseringsperiode ved Regionsykehuset 
Vedlegg 4: Helse Stavanger sin utredning av konsekvensene av ved funksjonsfordeling av aktuelle 
kreftkirurgi for LIS utdanningen samt evt. behov/tiltak som bør gjennomføres hvis forslaget vedtas. 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Regionale utdanningsråd for de enkelte spesialitetene 

 
Hva saken omhandler:  

I ny modell for spesialistutdanning av leger har de enkelte helseforetak fått større ansvar for 
spesialistutdanningen og må planlegge hele utdanningsløpet for LIS. De skal sørge for at de 
forskriftsfestede læringsmål kan nås gjennom ulike læringsaktiviteter. Den viktigste 
læringsaktiviteten for LIS er klinisk praksis under supervisjon og veiledning. Andre 
læringsaktiviteter kan være er digital læring, nasjonale kurs, nødvendige prosedyrer, simulering og 
ferdighetstrening. Læringsutbytte skal sikres ved kompetansevurdering av utdanningskandidatene. 

Det er en målsetting at utdanningsløpene skal bli mer forutsigbare og at fremdriften i 
utdanningen optimaliseres. Er pasientgrunnlaget for lite eller at læringsaktivitetene ikke kan 
utføres med tilfredsstillende progresjon i egen virksomhet kan det etableres avtaler med andre 
HF, sykehus eller avtalespesialister. Det er de enkelte HF som skal selv skal finne løsninger 
gjennom samarbeidsavtaler med andre HF eller utdanningsvirksomheter der det er nødvendig for 
å nå læringsmålene.  

De regionale utdanningssentrene (RegUt) skal ivareta utdanningsaktivitetene i egen region for 
legenes spesialistutdanning, og de skal delta i en tverregional ordning for å sikre nasjonal, 
samordnet spesialistutdanning. 

Det er behov for at de ulike læringsaktiviteter som Helsedirektoratet anbefaler (etter råd fra 
spesialitetskomiteene i DNLF) kan omsettes til jevngode felles læringsaktiviteter for 
spesialistutdanning regionalt og nasjonalt. På denne måten vil man sikre en nasjonal 
spesialistutdanning med et nødvendig minimum av felles krav til kompetanse. Spesielt vil 
gjennomføring av obligatoriske nasjonale kurs innenfor hver enkelt spesialitet kreve en 
kvalitetssikring som RegUt ikke har tilstrekkelig fagligkompetanse til å vurdere. 

Det foreslås derfor at det opprettes et regionalt utdanningsråd for de enkelte spesialiteter i 
Helseregion Vest som skal gi RegUt faglige råd om utdanning. De regionale fagrådene vil bestå av 
fagpersoner i linjeledelsen som arbeider i en godkjent utdanningsvirksomhet fra hvert enkelt HF i 
regionen, og vil representere sin spesialitet i egen region. 

Utdanningsrådene skal bidra til at det etableres gode regionale og likeverdige utdanningsløp i alle 
utdanningsvirksomhetene som sikrer fremtidens legespesialister med relevant og høy kompetanse 
til det beste for pasientene. 

Mandat  

Regionalt utdanningsråds oppgave er rådgivende og blir å gi Regionalt utdanningssenter for leger 
i spesialisering (RegUt) faglige utdanningsråd vedrørende LIS utdanningen regionalt og nasjonalt. 

Notat til  

Til : Fagdirektør Helse Vest 
Fra : Regionalt Utdanningssenter for LIS vAnsgar Berg 
Dato : 6 september 2017 
Saksbehandler: Ansgar Berg og Lars Oddvar Arnestad 
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Oppdragsbeskrivelse – regionale utdanningsrådets funksjon 
 
Regionalt utdanningsråd (per spesialitet) vil ha følgende hovedoppgaver: 
Gi faglige råd om spesialistutdanning til Regionalt utdanningssenter for LIS (RegUt) vedrørende 
helhetlige utdanningsløp og ulike utdanningsaktiviteter ved; 

a. Å bidra til å utarbeide og koordinere inter-regionale utdanningsløp (ut fra 
forskriftsfesta læringsmål estimere krav til «tjenestetid» ved de ulike 
utdanningsvirksomhetene) 

b. Å bidra til faglig å kvalitetssikre ulike læringsaktiviteter, spesielt obligatoriske kurs 
som regionen har ansvaret for å gjennomføre slik at praksis blir mest mulig 
likeverdig. 

c. Å bidra til nasjonal arbeidsdeling gjennom å foreslå aktuelle fagmiljøer/ 
fagpersoner som kan ta ansvar for nasjonale kurs i spesialistutdanningen. 

d. Å bidra til faglig kompetanse inn i produksjonen av e-læringskurs og utarbeidelse 
av andre læringsaktiviteter (simulering og ferdighetstrening) ved å foreslå aktuelle 
fagmiljøer/fagpersoner. 

Organisering 
Representanter/sammensetning: 
De regionale utdanningsrådene etableres i hver enkelt spesialitet med 1 medlem fra hvert HF i 
regionen (inkludert de private/ideelle utdanningsvirksomheter). Medlemmene skal representere 
regionens faglige ledelse (i linjen) for utdanning innen gjeldende spesialitet. Utdanningsrådet ledes av 
en representant for et av universitetssykehusene, men det kan gjøres unntak. Det skal sikres reell 
inkluderende og aktiv medvirkning fra alle medlemmene slik at ulike syn blir kommunisert. 
”Standard” sammensetning av rådet kan fravikes der det ansees som fornuftig i forhold til 
fagområde. Dersom det allerede eksisterer et regionalt faglederforum bør utdanningsrådet knyttes til dette.  
 
Etablering og nyoppnevning 
Utdanningsrådet nedsettes for hver enkelt spesialitet etter forslag fra de ulike HF. Helse Vest 
RHF sørger for formell oppnevning, herunder oppnevning av leder. Foretakene sørger for drift 
av utdanningsrådet og RegUt rapporterer om utdanningsrådets aktivitet til i Helse Vest RHF. HF 
som innehar lederfunksjonen har ansvar for å legge til rette og påse at fagrådet fungerer etter 
gjeldene retningslinjer. Utdanningsrådet oppnevnes for en periode på 2 år. 
 
Arbeidsform: 
Det regionale utdanningsrådet bør knyttes til allerede eksisterende faglederforum (i linjen).  

Utdanningsrådene gir sine råd og anbefalinger i konkrete saker om LIS utdanningen til Regionalt 
utdanningssenter HV ved leder. Utdanningsrådet kan selv fremme saker om utdanning til 
Regionalt utdanningssenter HV. 

Leder av utdanningsrådets rolle: 

Leder for utdanningsrådet har ansvar for å sikre møtedeltagelse og møteplanlegging og skal sørge 
for gode prosesser i fagrådet. Fagrådsleder har også ansvaret for progresjon og at faglige råd gis 
innen tidsfrister. 

Økonomi: 

Ordinære utgifter knyttet til møtedeltagelse / evt. reise dekkes av respektive foretak. 
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Harmonisering av læringsaktiviteter (+vurderingsformer), og 
definering av tjenestetid (ved Universitets- og Region-
sykehus) i Helseregion Vest - 2018 
 
Regionalt Utdanningsråd i spesialiteten:  
 
Høringssvaret er utarbeidet av   
 
Utdanningsvirksomhet    Representer ved (navn): 
Helse Bergen      Jon Helge Angelsen 
Helse Stavanger     Torhild Veen 
Helse Fonna      Jørgen Valeur 
Helse Førde      Nils Sletteskog 
Andre 

 
 

1. Innspill på Spesialiseringsperiode/suppleringspraksis: På bakgrunn av manglende 
oppnåelse av læringsmål (helt eller delvis, inkludert Felles kompetansemål) i eget 
Helseforetak/Utdanningsvirksomhet anbefales følgende spesialiseringstjeneste med 
estimert tjenestetid ved Universitets- eller Regionsykehus (Tidl. Gruppe 1 tjeneste); 

 

LIS fra 
Helseforetak 
/ 
Utdannings-
virksomhet 

Skal oppnå 
Læringsmål  

Ved spesialiserings-
tjeneste ved 
Helseforetak 

Som tilbyr Lærings-
aktiviteter 

Ved 
læringsarena 
(klinikk / 
Avdeling 
/seksjon) 

 Normert 
tjenestetid 

Helse 
Stavanger 

Alle Helse Stavanger Klinisk praksis, 
poliklinikk,operasjon, 
internundervisning, 
simulatortrening 

Kirurgisk 
klinikk, 
gastrokirurgisk 
avdeling 

5 år 

Helse 
Bergen 
(Haukeland 
Univ.sykeh.) 

Mangler LM 24, 
LM 38,46, LM 50-
52, 54-55, LM 77, 
LM 79, LM 85, LM 
102-103,105 (pga 
manglede 
bariatrisk kirurgi, 
lite 
cholecystektomier 
og 
brokkoperasjoner) 

Haukeland 
Universitetssykehus.  
Trenger 1 års 
tjeneste på Voss 
eller Haraldsplass 

Klinisk praksis, 
poliklinikk, 
operasjon, 
internundervisning, 
simulatortrening 

Kirurgis klinikk 5 år (inkludert 1 
år tjeneste på 
Voss eller 
Haraldsplass) 

Gastrokirurgi 
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Haugesund Mangler LM 87-98 
(lever og 
pancreas).  
Tilbyr galle, 
ventrikkel 
(bariatrisk og 
cancer), tynn- og 
tykktarm inkl 
cancer, rektum, 
proktologi og 
brokk 

Ved Haugesund 
sykehus 

Klinisk praksis, 
poliklinikk,operasjon, 
internundervisning, 
simulatortrening 

Kirurgisk 
klinikk 

5 år tjenste 
(inkludert  1år 
HPB på 
SUS/HUS). Skal 
ha oppnådd 
læringsmål i gall, 
ventrikkel, tynn- 
og tykktarm, 
rektum, 
proktologi og 
brokk før 
tjeneste ved 
SUS/HUS.  

Haraldsplass Dekker LM 1-10,  
LM 56, LM 58 – 
70. LM 77-86, LM 
95-96, LM 102-
103 og 105-106.  
(Tilbyr galle, tynn- 
og tykktarm, 
proktologi og 
brokk. Tilbyr ikke 
øsofagus, 
ventrikkel (cancer 
eller bariatrisk), 
rektum, pancreas 
og lever.  

Haraldsplass 
sykehus 

Klinisk praksis, 
poliklinikk,operasjon, 
internundervisning.  

 5 år normert, 
inkludert 3-4 år 
sidetjeneste på 
HUS.  

Helse Førde Mangler LM 87-98 
(lever- og 
pancreas). Tilbyr 
galle, ventrikkel 
(cancer og 
bariatrisk), tynn- 
og tykktarm (inkl 
cancer), rektum, 
proktologi og 
brokk 

Ved Førde sykehus Klinisk praksis, 
poliklinikk,operasjon, 
internundervisning. 

 5 år. Minimum 2 
år tjeneste i 
større miljø 
(HUS) for 
realkompentanse 
(1 år HPB og 1 år 
kolorektal). Bør 
ha oppnådd 
læringsmål i gall, 
ventrikkel, tynn- 
og tykktarm, 
rektum, 
proktologi og 
brokk før 
tjeneste ved 
større sykehus 

Voss 
sykehus (?) 

     

 
 
For spesialiseringstjenesten ønskes konkrete innspill på følgende; 

1. Er det enighet mellom de ulike utdanningsvirksomhetene om normert tjenestetid? 
Minimumstid etter LiS 2 tenker vi er 5 år 
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2. Hva ansees å være behovet (og kapasitet) for spesialiseringsperiode (LIS/år)? 
a. SUS ??? 
b. HUS 10/år 
c. Førde 1-2/år 
d. Fonna 1-2/år 

 
3. Er det krav til forkunnskaper (LIS kompetanse) før spesialiseringsperioden? 
4. Ja, Lis 2 må være ferdig. De som skal til HUS/SUS for sidetjeneste (?) bør være ferdig med 

LM for galle, brokk, tynn- og tykktarm, anoproktologi og bariatrisk kirurg.   
 

5. Beskriv evt. fordeler eller utfordringer i forhold til dagens modell 
a. Vil forslaget opprettholde/styrke kvaliteten på utdanningen? 

Vi stiller oss tvilende. Målene er laget for å sikre kompetansen. Intensjonene er gode. 
Gastrokirurgi vannes ut fordi vi blir den nye generellkirurgiske spesialiteten, og flere 
læringsmål i gastrokirurgi burde vært lagt til lis 2 og heller forlenget lis 2 perioden.  

 
b. Vil forslaget innebære økt sentralisering og derved økt behov for forflytting av LIS? 

I utgangspunktet ikke. Økt krav til fedmekirurgi gjør at alle LIS 3-kandidater ved HUS 
må rotere til Voss sykehus.  

c. Vil forslaget bidra til å løse/forbedre noen av dagens utfordringer? 
Nei, dagens utfordringer med lang utdanningstid vil bestå. Fravær av generell kirurg eller 
flytting av denne funksjon til gastrokirurgi, gjør at utfordringer med utdanningstid flyttes 
fra uro/kar til gastrokirurgi.  
Da gastrokir skal være vaktbærende, vil vaktbelastningen for utdanningskandidater i lis 3 
gastrokir bli så høy at utdanningstiden vil bli lengre.  

 
6. Er det evt. behov for ekstra ressurser, organisering og struktur i forhold til dagens modell? 

a. Forslag til forbedringer/løsninger 
Det vil kreve økte ressurser til veiledning og supervisjon i forhold til i dag. Da LIS3 
gastro vil være vaktbærende, må en del ressurser flyttes fra uro og kar til gastro.  
Omleggingen til godkjenning av læringsmål krever at Kompetanseportalen må bli 
mer brukervennlig for at ikke denne skal bli en større tidstyv.  

 
 
 
 
 

2. Innspill regional harmonisering av læringsaktiviteter og vurderingsformer 
 

7. Er læringsmålene, med de tilhørende læringsaktivitetene, vurderingsformer og 
spesialiseringstjeneste gjennomførbar innen minstetiden 5 år? 

a. Omfang og kapasitet 
Ikke gjennomførbart på 5 år etter LiS 1, men kanskje på 5 år etter LiS 2.  

8. Er forslaget til læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon, vurderingsformer og 
spesialiseringstjeneste realiserbart innenfor eksisterende rammer i avdelingene? 

a. Kompetanse, drift, kvalitet i pasientbehandling osv. 
Nei, det vil kreve økt tid for oppfølging av LiS for supervisjon, veiledning og 
evaluering.  

9. Hvilke utfordringer og konsekvenser vil nødvendig suppleringstjeneste i andre spesialiteter 
(tjenestetid på andre avdelinger i samme sykehus) 
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a. Omfang (tjenestetid), opplæringsbehov, kompetanse 
Omleggingen endrer ikke stort på dagens krav for gruppe 1. Men det krever 
læringsmålene kan innebære hospitering på avdelinger som plastikkirurgen og 
intensiven for å oppfylle læringsmålene.  

10. Beskriv evt. utfordringer i ny spesialiststruktur som vil kreve ekstra ressurser, organisering 
og struktur i forhold til dagens modell. 
Omleggingen til gastrokirurgi som generell kirurg vil være krevende for mindre sykehus 
som Haugesund og Førde, da disse å ha økt antall gastrokirurger når ikke lenger urologer 
og karkirurger kan gå generell vakt.  
Kravene til veiledning vil kreve økte ressurser til dette. Det innebærer at overleger i større 
grad vil være opptatt med veiledning og evaluering, og det må legges inn i avdelingens 
plan. I tillegg må man i starten forsikre seg om at alle får veiledningskompetanse, noe som 
vil innebære at man må tas ut av drift for kursvirksomhet. Det sier seg da selv at denne 
reformen må innebære noe tap av drift.  
Omleggingen fra kun prosedyrelister til læringsmål og prosedyrelister vil være krevende. 
Dersom ikke IKT verktøyet er lett å bruke og intuitivt, vil dette gjøre det enda mer 
tidkrevende å veilede og evaluere.  

 

3. Innspill på dokumentasjon av prosedyrer 
11. Prosedyrelistene er i mange fagområder omfattende og hver prosedyre skal dokumenteres 

gjennomført i kompetanseportalen. I tillegg skal kompetansekravet i læringsmålet 
vurderes når prosedyrene er utført. Hvordan tenker fagmiljøet dette bør gjøres? Skal 
supervisør attestere hver læringsaktivitet (prosedyre) eller kan dette være tillitsbasert og 
kvitteres ut av LIS?  
IKT løsningen må forbedres:  

Kandidat må kunne legge inn eksempelvis en prosedyre. Kandidaten legger da inn 
hvem som var supervisør for de prosedyrer hvor supervisør videre kan godkjenne, og 
når kandidaten trykker send får supervisør et varsel i sin kompetanseportal (som en 
melding) om at han/hun må godkjenne en prosedyre. Evt samme for læringsmål. 
Kandidat setter at læringsmål er fullført, og veileder får varsel momentant om at et 
læringsmål skal godkjennes.  

Det bør være tillitsbasert og etterprøvbart. For lettere prosedyrer, eks anorektoskopi, bør 
LiS kunne signere ut selv, men det må være mulig å kontrollere dersom ønskelig at antallet 
prosedyrer stemmer. For prosedyrer som man skal gjøre mindre av bør disse signeres av 
supervisør.  
Det samme for læringsmål; læringsmål som er store og omfattende bør signeres ut av 
evalueringskollegium, men mindre og mer perifere læringsmål kan signeres ut av kandidat 
selv.  
 

 
På vegne av Regionalt Utdanningsråd 
 
 
 
Leder (navn) Toril Veen 



Plan for spesialiseringstjeneste (rotasjon) av LIS 3 
for utdanning innen pancreas- og 
ventrikkelkirurgi ved Haukeland 
Universitetssykehus (HUS) 
 

1 Bakgrunn 
På oppfordring fra Regionalt utdanningsråd i gastrokirurgi  i Helse-Vest har avdeling for Akutt og 

Gastrokirurgi ved HUS utarbeidet en skisse for rotasjon av LIS til HUS. Dette arbeidet har blitt utført i 

samarbeid med klinikkledelse og utdanningsutvalget ved sykehuset. Bakgrunnen for dette er 

forslaget om sentraliseringen av kreftkirurgi i ventrikkel og pancreas til HUS, med den konsekvens at 

denne utdanningen ikke lenger kan tilbys ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). Parallelt med 

dette pågår det et arbeid å implementere ny utdanningsmodell i Gastroenterologisk kirurgi i Helse-

Vest og Norge for øvrig.  

Arbeidsgruppe:  

Jon-Helge Angelsen (Overlege, medlem regionalt utdanningsutvalg og utdanningsutvalg gastrokirurgi, 

HUS) 

Dag Hoem (Seksjonsoverlege Øvre gastrokirurgi, HUS) 

Rune Svensen (Overlege, utdanningsansvarlig Gastrokirurgisk avdeling, HUS) 

Janiche Heltne (Avdelingssjef, Gastrokirurgisk avdeling, HUS)  

Anna Christina Beuke (LIS 3 representant i utdanningsutvalget, Gastrokirurgisk avdeling, HUS) 

 

Forankring i sentral ledelse: 

John Helge Heimdal (Klinikkdirektør kirurgisk klinikk, HUS) 

Clara Gjesdal (Viseadministrerende direktør Helse-Bergen) 

Johannes Kolnes (Spesialrådgiver, FOU avdelingen, Helse-Bergen) 

 

2 Læringsmål og læringsaktivitet som kun tilbys ved Haukeland 

Universitetssykehus ved ny studiemodell og funksjonsfordeling 
 

 

 



2.1 Ventrikkel/Øsofagus/Duodenum (læringsmål 38-49) 
 

LM nr  Læringsmål Læringsaktivitet Evalueringsform Kommentar 
38-43 Akutte tilstander, endoskopi etc   SUS og HUS 

44 Ha kunnskap om utredning, behandling og 
oppfølging av cancer i øsofagus og ventrikkel.  
Ha kunnskap om nasjonale retningslinjer og 
multimodale behandlingsløp.  
Ha kunnskap om operasjonsmetoder ved 
øsofagus- og ventrikkelcancer, håndtering av 
akutte komplikasjoner og langtidseffekter av 
slike inngrep.  
 

Deltakelse på 
operasjonsstue, 
sengepost, 
poliklinikk, MDT 
møter 

 
NB: Antall 
inngrep ikke 
angitt 

Evaluerings- 
kollegium 

HUS og SUS 

45* Beherske indikasjonsstilling og gjennomføring 
av gastroenterostomi.  

Deltakelse på 
operasjonsstue 

 SUS og HUS 

46 Ulcus ventriculi og duodeni, endoskopisk og 
kirurgisk behandling  

  SUS og HUS 

47 Gastroøsofageal refluxsykdom, paraøsofageale 
brokk, Barrets øsofagus og achalasi.  

  SUS og HUS 

48 Endoskopisk ultralyd og endoskopisk reseksjon 
av premaligne tilstander i ventrikkel.  

  SUS (?) og 
HUS 

49 Percutan og åpen gastrostomi.    SUS og HUS 

*For få inngrep til dette grunnet endoskopisk behandling.  

2.2 Pankreas (læringsmål nr. 94-99) 
 

LM nr  Læringsmål Læringsaktivitet Evalueringsform Kommentar 
94 Ha god kunnskap om akutte, kroniske, 

premaligne og maligne sykdommer i 
bukspyttkjertelen.  
Ha god kunnskap om kirurgisk behandling og 
palliative tiltak ved kreft i bukspyttkjertelen.  
Beherske rollen som assistent ved 
pancreasoperasjoner og ha god kunnskap om 
rutiner ved ukomplisert og komplisert 
postoperativt forløp.  

Assistanse på 10 
pancreas-
reseksjoner 

Supervisør HUS 

95 Akutt pancreatitt   SUS og HUS 

96 Kronisk pancreatitt    SUS og HUS 

97 Ha kunnskap om utredning, behandling og 
oppfølging av cystiske tilstander og 
nevroendokrin tumor i pancreas.  

Klinisk praksis i 
HPB enhet 

Evaluerings- 
kollegium 

HUS og SUS 

 98 Ha god kunnskap om nasjonale retningslinjer 
for diagnostikk, behandling og oppfølging ved 
pancreascancer og periampullær cancer.  
 

HUS og SUS, 
deltakelse i kir 
pol, MDT ved HUS 
etc. 

Evaluerings- 
kollegium 

HUS 

99 Ha kunnskap om operasjonsmetoder ved 
tilstander i pancreas som krever kirurgisk 
behandling.  
Beherske rollen som assistent ved 
pancreasoperasjoner.  

Assistanse på 10 
pancreas-
reseksjoner 

Supervisør HUS 

 

 



3 Volum og operativ aktivitet 
Legger man til grunn data fra NPR i perioden 2016-17, utføres det årlig ca. 75-80 pancreasreseksjoner 

i Helse-Vest. Omtrent halvparten er Whipples prosedyrer. Dette betyr ca. 1-2 pancreasinngrep pr uke 

ved HUS ved en sentralisering av denne prosedyren. Tilsvarende utføres årlig ca. 50 ventrikkel- og 

øsofagusreseksjoner i samme periode (vedlegg 5 fra tidl. utredning). 

4 Behov for spesialiseringstjeneste (rotasjon) LIS 3 fra SUS til HUS 
Ved SUS utdannes det årlig 1-2 gastrokirurger og ca 0.5 i Helse Fonna. Det betyr et behov for ca. 2 stk 

LIS 3 som vil måtte tjenestegjøre ved HUS /år. Ved HUS har det de siste årene blitt godkjent 3 nye 

spesialister i Gastroenterologisk kirurgi pr år.  

 

5 Ukeplan og læringsarenaer ved Øvre Gastro HUS 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgenmøte 
(administrasjon) 

Morgenmøte 
(internunderv) 

Morgenmøte 
(komplikasjonsmøte) 

Morgenmøte 
(internunderv) 

Morgenmøte 
(fellesmøte) 

½ opr stue 2 opr stuer  2 opr stuer 1 opr stue 

ERCP 
Gastroskopi 

 ERCP 
Gastroskopi 

 ERCP 
Gastroskopi 

Teoretisk underv 
felles med 
gastromed.  

 MDT (HPB/ØVD)   

 

Større øsofagusinngrep utføres på tirsdager. Pancreas- og ventrikkelinngrep utføres mandag, tirsdag 

og torsdag. Mindre ventrikkelinngrep utføres på fredager.  

6 Forslag til gjennomføring av spesialiseringstjeneste  
LIS 3 som kommer til spesialiseringsperiode bør inngå i avdelingens ordinære vaktturnus (i 2545 

sjiktet ved gastrokirurgisk avdeling). Ved 10-delt LIS 3 vakttjeneste er estimert tilstedeværelse på 

dagtid ca 50-60 %. Med base på HPB/ØVD avdeling, vil en kunne fylle kompetansekravene til 

læringsmålene på 6-9 mnd. Kandidaten får da ordinær ansettelse og får sin lønn fra HUS. Vi anser 

aktiv tjeneste er å foretrekke framfor hospitering for å oppfylle (mellomste) kompetansenivået innen 

angitte læringsmål. Tjenestetid med en tidshorisont på minimum 6 mnd vurderer vi er en 

forutsetning for å lære godt behandlingsløp mellom sykehusene og fremme godt regionalt 

samarbeid. I tillegg vil en tjeneste ved HUS fremme samhandlingen mellom HUS og SUS og andre 

sykehus i regionen til det beste for fremtidige komplekse diagnostiseringsprosesser og pasientforløp. 

Alle LIS 3 vil få ved tiltredelse få en individuell utdanningsplan og individuell veileder som er spesialist 

og ansatt ved HPB/ØVD. Veilederen vil følge opp progresjonen i den individuelle utdanningsplanen 

og sørge for at det legges til rette for at prosedyrekravene gjennomføres under supervisjon og at 

kompetansekravene i læringsmålene vurderes fortløpende og dokumenteres i Kompetanseportalen. 

LIS 3 som tjenestegjør i spesialiseringsperioder vil følge internundervisningen i avdelingen. 

Avdelingen benytter avansert oppgaveplanlegging i GAT. Alle LIS 3 inngår i denne planleggingen. 

Utdanningsaktivitetene vil fremgå av planen i GAT.  



Totalt 20 inngrep bør forventes til hver LIS i løpet av denne perioden: 10 pancreas- og 10 

ventrikkelinngrep. Med 1 tellende inngrep pr uke, vil en måtte beregne 20 ukers tjeneste/6 mnd. Det 

forutsettes at spesialiseringsperioden (rotasjonen) gjennomføres på slutten av utdanningsløpet.  

 

7 Rutiner og erfaringer fra andre avdelinger og foretak 

 

7.1 Helse Sør-Øst/Oslo Universitetssykehus 
Arbeidsgruppen ved HUS har kontaktet kolleger ved OUS-RH for å hente erfaringer av 

rotasjonsstillinger der. Ved Rikshospitalet (som utfører HPB kirurgi i HSØ) er det 3 LIS 3 i rotasjon fra 

andre sykehus: 1 LIS fra AHUS av 3 mnd varighet (lønnes fra OUS). Inngår i vakt ved RH. 2 LIS fra 

Ullevål sykehus. Den ene av disse inngår i tilsvarende ordning som fra AHUS (3 mnd, vaktarbeid, og 

lønn fra OUS-RH). Den andre går i vakt ved Ullevål sykehus, men er på dagtid tilstede ved 

Rikshospitalet. Varighet av sistnevnte 6 mnd.  

Rotasjonen i disse stillingene gjøres på slutten av spesialistutdanningen. Totalt klarer da OUS-RH å 

sluse gjennom ca 10 LIS 3/år (4+4+2). Helse Sør-Øst har et opptaksområde på nesten 3 mill. Helse 

Vest har ca 1 mill. Skalerer vi dette ned til våre forhold er det å forvente ca 3/år i Helse Vest som en 

vil kunne dra gjennom et tilsvarende løp.   

I HSØ praktiseres rotasjoner der en inngår i vaktturnus og daglig drift. Hospitering gjennomføres ikke. 

En slik praksis er ønsket videreført i den nye ordningen (jfr referat fra LIS rotasjonsråd HSØ 10.10.18). 

Ved OUS ønskes at alle LIS 3 skal rotere innen (tidl definerte) gruppe I sykehus i minimum 1.5 år.  

 

7.2 Andre avdelinger ved HUS 
Andre avdelinger ved HUS med regional funksjon har erfaring med rotasjon av LIS 3 fra andre 

sykehus i regionen. I de aller fleste tilfellene inngår da kandidatene i et rotasjonsprogram som 

inneholder daglig drift og vaktturnus. Som hovedregel ønskes aktiv tjeneste.  

 

8 Oppsummering 
Gastrokirurgisk avdeling ved HUS vil legge forholdene til rette for godt samarbeid og et godt 

utdanningsløp innen gastroenterologisk kirurgi slik at kompetansekravene innen ventrikkel- og 

pancreas-kirurgi oppfylles. Fra HUS anbefales «gjennomstrømsstilling» av LIS 3 fra SUS som 

inkluderer ordinær deltakelse i avdelingen arbeidsrutiner med tilstedeværelse på SOP, sengepost, 

skopi og vaktarbeid til å dekke behovet for rotasjon for pancreas- og ventrikkelkirurgi. Fra HUS vil det 

legges opp til en forutsigbar og faglig solid utdanning i løpet av 6 mnd der kandidaten tjenestegjør 

ved HUS mot slutten av sin spesialistutdannelse.  
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Innspill fra Helse Stavanger til uttalelse fra RegUT vedrørende konsekvenser av ny kirurgiplan 

for Helse Vest (HV).  

 
Helse Vest har utarbeidet forslag til ny regional plan for kreftkirurgi og annen elektiv kirurgi. I planen 
er det blant annet foreslått å flytte kirurgi for ventrikkelkreft og pankreaskreft fra Stavanger 
Universitetssykehus (SUS) til Haukeland Universitetssykehus (HUS).  
Det er dissens i styringsgruppens rapport, og konsekvensanalysen fra ekstern aktør tar i liten grad 
stilling til hvordan en slik endring vil påvirke spesialistutdanningen av gastroenterologiske kirurger. 
Derfor er det bedt om uttalelse fra Regionalt Utdanningssenter (RegUt). RegUt har bedt regionalt 
utdanningsråd for gastroenterologisk kirurgi om en uttalelse.  
Mandatet fra Helse Vest er som følger:  
«Helse Vest har foreslått å sentralisere kreftkirurgi for kreft i magesekk og bukspyttkjertel.  
 
Styringsgruppen har gitt Regionalt utdanningssenter for LIS i Helse Vest i oppdrag  

1. å utrede hvilke konsekvenser forslag til funksjonsfordeling vil ha for LIS utdanningen innen 
gastroenterologisk kirurgi i regionen? 

2. Hva slags tiltak kan settes i verk for å sikre LIS-utdanningen innen gastroenterologisk kirurgi 
gitt at forslaget til funksjonsfordeling blir vedtatt. 

 
Regionalt utdanningssenter for LIS i Helse Vest har bedt Regionalt Utdanningsråd om å uttale seg i 
denne saken.» 
 
Det er levert innspill fra HUS om hvilken utdanning de vil kunne tilby utdanningskandidater i 
gastroenterologisk kirurgi fra SUS som må til HUS for å oppfylle læringsmålene innenfor pankreas- 
og ventrikkelkirurgi dersom SUS skulle miste operasjonstilbudet innenfor disse områdene.  
I den sammenheng ønsker også representanten fra SUS i det regionalt utdanningsrådet å komme med 
innspill om begge spørsmål i mandatet over.  
Dette er gjort i samråd med følgende:  
 
Torhild Veen, konst.overlege, medlem av regionalt utdanningsråd. 
Jan Halvard Træland, avdelingsoverlege 
Oddvar Sandvik, seksjonsoverlege 
Børge Løge, avdelingssjef 
 
Forankring i ledelse:  
Eldar Søreide, fagdirektør 
Anne Ree Jensen, klinikksjef  
Ottar A. Bjerkeset, FFU avdelingen 
 
 
 
Hvilke konsekvenser forslaget til funksjonsfordeling vil ha for LIS utdanningen innen 

gastroenterologisk kirurgi i regionen?  

 
1.   En konsekvens vil bli en redusert utdanningskapasitet for gastroenterologiske kirurger i 

Helse Vest (HV)  

 
I følge HUS sitt innspill utdanner HUS to spesialister i året. SUS i nåværende system har 
utdannet en til to spesialister i året de siste årene, og i tillegg har fire kandidater fra Helse 
Fonna (HF) fullført sin gruppe 1-tjeneste ved SUS de siste årene. Dette innebærer at HUS og 
SUS har utdannet like mange LIS kandidater de siste årene.  
HUS mener at de ved tilførsel av aktuelle pasientgrupper og dermed kandidater fra SUS og 
Helse Fonna skal kunne doble sin utdanningskapasitet. Dette mener SUS fremstår som lite 
sannsynlig. Begrenset kapasitet vil bli en utfordring for SUS og medføre forlenget 



utdanningstiden for våre kandidater. Den samlede utdanningskapasiteten i HV blir vesentlig 
redusert. 
 

2. Utfordring for rekruttering til utdanning innen gastroenterologisk kirurgi ved SUS 
 

Rapporten som foreligger og innspillet fra eksternt konsulentfirma uttrykker bekymring for 
hvordan et tap av nefrektomier vil negativt påvirke rekruttering av spesialister og utdanning av 
spesialister i urologi for Helse Fonna og Helse Førde. Det ble derfor et argument for å bevare 
disse prosedyrene i begge de aktuelle helseforetak. Dette argumentet har man imidlertid sett 
bort i fra ved eventuelt tap av pankreaskirurgi og ventrikkelkirurgi ved SUS.  
Dersom man må oppnå læringsmålene(LM) i pankreas og ventrikkel ved et annet sykehus, vil 
dette virke negativt på rekrutteringen inn i det gastrokirurgiske miljøet ved SUS, noe vi 
allerede har fått klare tilbakemeldinger på fra de ansatte LIS som i dag tar sin utdanning ved 
avdelingen.  
I tillegg er det en bekymring for at man vil tape kandidater til andre foretak, både i og utenfor 
HV, når de likevel må flytte på seg for å oppnå formelle LM.  
Foreslått funksjonsfordeling kan også føre til at SUS mister erfarne gastrokirurger inklusive 
veiledere / supervisører. 
SUS er i dag det eneste sykehus i HV som selvstendig oppfyller alle LM for LIS 2 og  
LIS 3 innen gastroenterologisk kirurgi. Dersom all pankreas- og ventrikkel kreftkirurgi 
overføres til HUS, vil det ikke lenger være noen sykehus som alene kan ferdigutdanne 
gastroenterologiske kirurger i regionen. Samtidig vil det bli mye vanskeligere å rekruttere 
gastrokirurger til SUS. 
 
Fra SUS sin side har utdanningskandidatene fra Helse Fonna vært et positivt tilskudd og en 
mulighet for å styrke samarbeidet mellom foretakene. Som en konsekvens av vedtaket slik det 
står nå vil det være mindre mulighet for å kunne ta i mot utdanningskandidater fra Helse 
Fonna.  

 
Sentraliseringen til HUS som er foreslått vil også svekke utdanningen av tilgrensende                 
spesialiteter der spesialister og utdanningskandidater i dag bidrar til et entusiastisk og sterkt 
tverrfaglig miljø. 
 

 
 

 

Hva slags tiltak kan settes i verk for å sikre LIS-utdanningen innen gastroenterologisk kirurgi 

gitt at forslaget til funksjonsfordeling blir vedtatt? 

 
Dersom SUS mister pankreas- og ventrikkelkirurgien, er det behov for tjeneste ved HUS for å 
oppfylle følgende læringsmål: LM 44, LM 94, LM 97, LM 98 og LM 99.  
I ny utdanningsmodell er det oppnådde læringsmål som legger føringer for 
spesialistgodkjenning. For å oppnå læringsmålene legges det vekt på læringsarenaer, 
læringsaktivitet, vurderingsformer, veiledning / supervisjon og i mindre grad tjenestetid. 
Tjenestetid ved region / universitetssjukehus skal gjennomføres for å dekke de læringsmål som 
ikke primærsykehuset selv kan dekke. 

 
Det foreliggende forslaget fra HUS innebærer 6-9 måneders tjeneste med vakt i 
sekundærsjiktet. Dette innebærer ca 50% vakttid da sjiktet i dag er 10-delt. Det foreligger ved 
HUS allerede nå kjente utfordringer i form av vakante stillinger og betydelig vaktbelastning 
for LIS i dette sjiktet. Vi er kjent med den uttalte misnøyen blant LIS leger på HUS i forhold 
til utdanningen som HUS i dag tilbyr egne kandidater innen gastroenterologisk kirurgi. 
Tjeneste i et sekundærsjikt vil innebære lite ordinær dagtid og man vil ikke kunne delta 
regelmessig i postarbeid, elektiv kirurgi, poliklinikk, internundervisning, MDT-møter, 
røntgenmøter og annen tjeneste ved avdelingen pga fravær i forbindelse med vaktarbeid. Over 



halvparten av tjenestetiden ved HUS vil bli brukt til læringsmål (LM) som LIS allerede har 
fått dekket ved eget sykehus.  I ny utdanningsstruktur legges det til grunn for at tjenestetid ved 
region / universitetssjukehus kun skal innbefatte LM som ikke kan oppnås i eget helseforetak. 
Alle LM som innbefatter traume og vaktarbeid oppfylles under tjenesten ved SUS.  
Utdanningskandidaten i gastroenterologisk kirurgi ved SUS blir i stor grad, og så snart det er 
praktisk mulig, bli konstituert i overlegestilling og deltar da i bakvaktordningen (med formell 
støtte fra en eldre overlege) og får dermed en vesentlig bedre utdanning, med tjenestetid på 
vanlig dagtid. Dette for å legge til rette for best mulig utdanningssituasjon for 
spesialistkandidatene. 

 
 
 
Dersom SUS mister sin pankreas- og ventrikkelkreft kirurgi, har kandidater fra SUS følgende konkrete 
behov: 
 

6 måneders tjeneste på HPB enhet, og ingen vakttjeneste. Full tilretteleggelse for aktiv 
deltagelse i elektiv kirurgi, fortløpende tverrfaglige møter(MDT-konferanser), avdelingens 
undervisningsmøter og andre regelmessige møter og faglige arenaer.  
Disse 6 månedene vil innbefatte læringsmål for pankreas (LM 94, 97, 98 og 99, samt 
ventrikkel (LM 44) og øsofagus.  
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