Utdanningen i Hjertesykdommer ved Sykehuset Telemark HF
Innledning
Sykehuset Telemark HF (STHF) består av sykehus i Notodden, Skien, Porsgrunn, Kragerø og
Rjukan, samt DPS i Seljord, Notodden, Skien, Porsgrunn og Kragerø.
Spesialistutdanningen av leger svært viktig for STHF.
STHF tilbyr spesialisering i hjertesykdommer ved sykehusene i Skien og Notodden.
Vi ønsker her å kortfattet beskrive spesialistutdanningen i hjertesykdommer 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 STHF?
Ved STHF kan du gjennomføre alle læringsmål for del 2 og en god del av læringsmålene i del
3 i spesialiteten hjertesykdommer. Resten av læringsmålene må gjøres ved et
univeristetssykehus, ca 18 mnd tjeneste, hvor vi har vår avtale med hjerteavdelingen på
Rikshospitalet.
Hvilke læringsarenaer ved STHF kan tilby læringsmålene
Spesialisering i hjertesykdommer foregår ved hjertemedisinsk sengepost, felles intensiv avd,
ekkokardiografi lab., hjertepoliklinikk og operasjonstue for device operasjoner. Tjensten vil i stor
grad være 2- delt med en periode tilknyttet sengeposten og en periode tilknyttet intensiv
avdeling og ekkokardiografi lab.
Supervisjon og veiledning
STHF har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. I det daglige vil
leger i spesialisering følges opp av fast ansatte spesialister som superviserer arbeidet.
Det er satt av tid i tjenesteplanen hver mandag morgen slik at hver lege i spesialisering
gjennomfører årlig minst 8 individuelle veiledninger og 4 gruppeveiledninger. Innholdet i
veiledningen er:
-

Hvordan følges utdanningsplanen – progresjon og godkjenninger i kompetanseportalen
Hvordan oppleves de faglige utfordringene
Oppnås praktiske ferdigheter
Hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av klinisk virksomhet
Hvordan er samarbeidet med kollegaer
Hvordan opplever legen balansen mellom arbeid og privatliv
Refleksjon over egen rolle som lege
Støtte i vanskelige situasjoner
Annet

Teoretisk undervisning
Hjerteavd. gjennomfører fast internundervisning 1 gang pr uke. Her settes det opp tema
som kobles til ett eller flere læringsmål. Undervisningen gjennomføres både av overleger og
leger i spesialisering. I tillegg er det felles undervisning ved medisinsk klinikk 3 ganger i uken
hvor også en god del av læringsmålene i hjertesykdommer dekkes.
Opplæring i forskning
Det er gode muligheter for å bidra i forskningsprosjekter som allerede er pågående ved
hjerteavdelingen. Forskningsaktiviteter gjennomføres på fast basis, og løftes i kollegiet.
Felles kompetansemodul
Felles kompetansemodul er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter. For LIS 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.

Kontakt:
For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med overlege Kristian Tobiasson eller
Avdelingsleder Nina Ruud ved Hjerteavdelingen.

