Utdanningsplan STHF, ØNH:
Innledning:
Seksjon for ØNH er en selvstendig seksjon i Kirurgisk klinikk og tilbyr spesialistutdanning av leger i
øre-nese-hals faget.
ØNH er hovedsakelig lokalisert til Skien. Her har vi sengepost, poliklinikk med hørselsentral og
operasjonsvirksomhet for innlagte pasienter og enkelte dagkirurgiske pasienter. Vi har dagkirurgisk
virksomhet på sykehuset i Porsgrunn en dag per uke.
Årlig opereres ca 1300 pasienter tilknyttet vårt fagfelt på STHF pr år.
Vi har en stor poliklinisk virksomhet med ca 20 000 polikliniske konsultasjoner årlig.
Avdelingen har per i dag 6 overlegestillinger og 4 LIS-stillinger.

Vi ønsker her å kortfattet beskrive spesialistutdanningen i ØNH ved STHF. Dette er en generell
beskrivelse og det utarbeides en individuell gjennomføringsplan for alle leger i spesialisering som
beskriver hva som skal gjennomføres basert på hvor i utdanningsløpet legen i spesialisering er.

Hvilke læringsmål kan oppnås i ØNH ved STHF?
Ved ØNH, STHF kan du gjennomføre brorparten av læringsmålene i ØNH. Læringsmål innenfor
kreftbehandling og traumatologi må i all hovedsak tillegnes ved sentral tjeneste på Oslo
universitetssykehus. Det beregnes minimum 3,5års tjenestene av spesialiseringen må foregå ved
ønh-avdelingen STHF og 1,5 år med sentral tjeneste ved OUS.
Hvilke læringsarenaer ved STHF kan tilby læringsmålene?
Læringsmålene oppnås, i tillegg til tjenesten ved ØNH-avdelingen og deltakelse på obligatoriske
kurs, ved anestesiavdelingen, lungeavdelingen, mamma-endokrin kirurgisk avd og
plastikkkirurgisk avdeling på STHF. Her er det etablert konkrete samarbeidsavtaler.

Introduksjon av nye LIS:
Nye LIS gjøres kjent med rutinene i avdelingen, introduseres gradvis for selvstendige
oppgaver og starter vanligvis med vakt etter en to ukers introduksjonsperiode.
I introduksjonsperioden gis opplæring i nødvendige pasientadministrative systemer og
seksjonens daglige rutiner og prosedyrer. Man følger gjerne vakthavende LIS de første
dagene.
Alle LIS får en fast veileder(overlege) ved oppstart som oftest følger gjennom hele
utdanningsløpet. Det avholdes første veiledersamtale med etterfølgende utarbeidelse av en
individuell utdanningsplan innenfor den første måned etter ansettelsen.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling:
Det er satt av tid i arbeidsplanen til veiledersamtale 6 ganger per år med veileder. Det er
også planer om å gjennomføre gruppeveiledning innen egnete problemstillinger ved
avdelingen.
Den daglige supervisjonen foregår i det kliniske arbeidet på poliklinikken, post og
operasjonsstue som læringsarena.
Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål:
For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i
spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog
med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder
på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte:




Gjennomførte obligatoriske kurs med bestått kursprøve vil bli registrert i
Kompetanseportalen
Teoretiske læringsmål skal registreres ved egenvurdering enten ved
internundervisning eller selvstudie.
Ved gjennomført læringsmål knyttet til prosedyrelister skal LIS registrere disse i
Kompetanseportalen og godkjennes av veileder.

Individuell utdanningsplan:
Ved ansettelsen utarbeides sammen med LIS en individuell utdanningsplan som tar
utgangspunkt i de nasjonale læringsmål for spesialiteten under hensynstaken til LIS legens
individuelle forutsetninger. Utdanningsplanen evalueres løpende og tilpasses progresjon av
LIS.
Internundervisning og kurs:
Det er ca 90 minutter teoretisk undervisning per uke, som er delt opp med nasjonal
nettundervisning( 45min/uke) i samarbeid med alle ØNH-avdelingene i Norge, og lokal
internundervisning( 45min/uke). Kandidatene må selv delta aktivt.
I tillegg arrangerer vi i samarbeid med ønh Sykehuset i Vestfold undervisningsdager for LIS ca 3
ganger per år.
Det er ca. 40 uker med undervisning pr år. Internundervisningen dekker sentrale emner
innen de ulike fagområder og omfatter forelesninger, kasuistikker og kirurgiske prosedyrer.
Både LIS og overleger er ansvarlige for undervisningen, og vi har også noen ganger eksterne
foredragsholdere. Forberedelser til internundervisningen skjer fortrinnsvis i
fordypningstiden.
Ca en fredag per måned er det felles internundervisning på 45minutter for hele sjukehuset i
konferansesenteret, og det veksler mellom avdelingene å holde innlegg der.

LIS får dersom driften tillater det permisjon til å delta på minimum to obligatoriske kurs pr
år, og i tillegg andre relevante kurs og kongresser.

Felles kompetansemål:
Felles kompetansemodul er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter. For LIS i del 2 og 3
inkluderer dette 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging, forskningsforståelse,
kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og
brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse,
organisasjonsutvikling og ledelse. Ved STHF har vi et særskilt fokus på at alle leger i spesialisering
får opplæring i forbedringsarbeid og kommunikasjon.
Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege:

Utdanningsutvalget består av utdanningsansvarlig overlege, seksjonsleder og LISrepresentant. Det skal holdes minst 4 møter pr år (to pr semester).
Simulering og ferdighetstrening:
Det legges opp til fast halvårlig praktisk trening i vår internundervisning på simulatorsenteret på
følgende prosedyrer
-Rigid og fleksibel bronkoskopi med fremmedlegemer i luftveier.
-Nødtracheotomi.

Forskning :
Det er ved avdelingen etablert en database for kvalitetssikring av ørekirurgisk virksomhet. STHF
oppfordrer til forskning og kvalitetssikring i klinisk arbeid. Per i dag har ingen leger ved avdelingen
doktorgrad eller særlig forskningskompetanse.
Tillitsvalgte:

LIS velger tillitsvalgt og varatillitsvalgt for avdelingen.
Tillitsvalg for LIS oppfordres til å delta på aktuelle kurs og tillitsvalgtmøter.
Det er satt av ca. 30 minutter en dag pr uke til møte innad i LIS-gruppen.

Kontakt:
For spørsmål om spesialistutdanningen, ta kontakt med seksjonsleder ved øre-nesehalsseksjonen, ønh-spesialist Kjell Egil Bakken.

