Utdanningsplan Sykehus Telemark Brystog endokrinkirurgi
Beskrivelse av utdanningsvirksomheten
Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi er en selvstendig seksjon i Kirurgisk Klinikk.
Poliklinikken og dagkirurgien er lokalisert i Porsgrunn, sengepost og operasjonsvirksomhet for
innlagte pasienter er i Skien.
Seksjonen har ansvar for mamma, thyroidea og parathyroideakirurgi for cirka 180.000 borgere i
Telemark, men behandler spesiell innenfor endokrinkirurgien mange pasienter fra nabofylkene.
Årlig opereres cirka 150 pasienter for primær mammacancer samt DCIS og i tillegg benigne mamma
inngrep samt profylaktiske mastektomier med primær rekonstruksjon i samarbeide med
plastikkirurgisk avdeling.
Der utføres rundt 200 endokrinkirurgiske halsoperasjoner.
Seksjonen har et veletablert samarbeide med alle relevante spesialer i MDT forum, inklusiv
plastikkirurgene.
Seksjonen er normert til 3 overleger og en LIS 3 stilling.
Når den nye utdanningsordning er etablert, forventes en LIS 2 stilling tilknyttet seksjonen som
rotasjonstilling i samarbeide med de andre kirurgiske seksjoner.
Aktuell er 2 overleger ansatt som spesialister og en konstituert overlege (forventet ferdiggjort
spesialistutdanning om få måneder). Dertil kommer en LIS 3.

Utdanningsløpene
For generell informasjon henvises til overordnet utdanningsplan LIS 2 generell kirurgi, Sykehus
Telemark.
LIS 3 forløp starter etter gjennomført rotasjonsstilling i LIS 2 løp.
Etter gjennomført LIS 3 forløp og fullført læringsmål på STHF avsluttes med 12 måneder rotasjon til
OUS med ferdiggjørelse av de sentrale læringsmål.

Introduksjon av nye LIS
Med tanke på LIS 2 henvises til felles retningslinje i generell kirurgi.
Rotasjonskandidater og nye LIS 3 får umiddelbart tilknyttet en veileder, som er spesialist. Der
avholdes første veiledersamtale med etterfølgende utarbeidelse av en individuell utdanningsplan
innenfor den første måned etter ansettelsen.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling
Der holdes regelmessige veiledningssamtaler mellom LIS og veileder, til at følge opp på den faglige
progresjon.
Den daglige supervisjon forgår i det kliniske arbeide på poliklinikken, post og operasjonsstue som
læringsarena. De 2 x ukentlige MDT konferanser inndrages i den faglige utvikling av
utdanningskandidaten.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål
Via veiledersamtaler og vurdering i evalueringskollegium følges opp på LIS progresjon og gis
tilbakemeldinger til kandidaten.
Oppnådde læringsmål dokumenteres og godkjennes i kompetanseportalen.

Teoretisk undervisning
LIS deltar i felles undervisning i Kirurgisk Klinikk 2 x ukentlig med 40 minutters varighet.
Spesiale spesifikk undervisning i Bryst- og endokrinkirurgi minimum 60 minutter annen hver uke.
Dessuten felles undervisning med de andre spesialer i MDT forum hvert kvartal.
LIS oppfordres til selvstudium samt deltakelse i nasjonale og internasjonale kurser, hvilket prioriteres
høyt i forhold til driftsmessige oppgaver.

Felles kompetansemål (FKM)
Der henvises for FKM i generell kirurgi.
Utover klinisk praksis under supervisjon inndrages andre læringsaktiviteter som MDT,
komplikasjonsmøter, internundervisning, E- læring til oppnåelse av felles kompetansemålene.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege
Der er et felles utdanningsutvalg for generell kirurgi, hvor alle relevante spesialer, inklusive Bryst- og
endokrinkirurgi er representert via deres utdanningsansvarlig overlege. Der holdes regelmessig
møter med tanke på evaluering samt tilretteleggelse av utdanningen og undervisningen.
For LIS 3 i Bryst- og endokrinkirurgi vil den utdanningsansvarlige overlege i samarbeide med
veilederen være ansvarlig for den individuelle og generelle tilretteleggelsen av utdanningen.

Forskning

På seksjonen forgår i samarbeide med sykehusets forskningsavdeling et stort randomisert studie
vedrørende operativ behandling for Hashimoto sykdom og der er rikelig mulighet for deltakelse i
forskningsarbeidet.
Studieansvarlig er en ekstern tilknyttet, pensjonert spesialist med doktorgrad og akademisk
kompetanse.

Individuell utdanningsplan
Ved ansettelsen utarbeides sammen med LIS 3 legen en individuell utdanningsplan, som tar
utgangspunkt i de nasjonale læringsmål for spesialet under hensyntaken til LIS legens individuelle
forutsetninger. Utdanningsplanen evalueres løpende og tilpasses progresjonen av LIS.

Simulering og ferdighetstrening.
Der finnes simulatortrening i forbindelse med LIS 2 løp i generell kirurgi.
For Bryst- og endokrin spesiale forventes, at utvikling av de manuelle ferdigheter forgår under
supervisjon på operasjonsstuen.
Der er ikke utviklet simulatortrening i spesialet.

Tillitsvalgte
LIS 2 og LIS 3 representeres av felles tillitsvalgt i generell kirurgi i Kirurgisk Klinikk.
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