Organiseringen av utdanningsvirksomheten
Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk seksjon for infeksjonssykdommer
Beskrivelse av seksjonen.
Seksjon for infeksjonssykdommer er organisert sammen med seksjon for mage/tarmsykdommer.
Avdelingen er igjen organisert under Medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark. Seksjonen betjener
pasienter fra Telemark fylke med 170 000 innbyggere. Seksjonen disponerer en sengeavdeling med 10
sengeplasser. Seksjonen har to fullverdige luftsmitteisolat, 2 fullverdige kontaktsmitteisolat og 6
enerom med forgang. Både sengepost og poliklinikk har pasientgrunnlag med utredning, behandling
og oppfølging av infeksjonstilstander.
Seksjonen har 2 overlegehjemler, 2 er godkjent spesialister. I tillegg har vi tett samarbeid med en
mikrobiolog som også har doktorgrad og er spesialist i generell indremedisin. Seksjonen har tilknyttet
to leger i spesialisering (LIS). LIS stillingen inngår i generell indremedisinsk tilstedevakt. Ved
previsitt vil det være overlege tilstede tilnærmet 40 % av tiden, ved visitt ca. 10 %. Dette sikrer
adekvat supervisjon fra spesialist. Poliklinisk tjeneste for spesialistkandidat i infeksjonssykdommer vil
bli organisert under supervisjon av spesialist. LIS får da mulighet til å utrede og behandle alle henviste
pasientkategorier. LIS har i henhold til lokal avtale avsatt 4 timer per uke i arbeidsplanen til
fordypning.
Samarbeide med andre avdelinger
Seksjonen samarbeider nært med de øvrige fagområder ved sykehuset. Legene ved seksjonen tar tilsyn
ved behov på sykehusets øvrige avdelinger. Leger i spesialisering i indremedisin deltar i generell
indremedisinsk tilstedevakt med turnuslege i forvakt og overlege i bakvakt. Overlege har tilstedevakt
til kl 21 mandag – fredag, til kl. 16 lørdag og søndag til kl.18. Det er etablert felles internundervisning
på Medisinsk klinikk tre ganger ukentlig for spesialiteten indremedisin..
Det er tett samarbeid med avdeling for mikrobiologi ved Sykehuset i Vestfold. Det er ukentlige
fellesmøter mellom infeksjon – intensivleger og mikrobiolog. Infeksjonslegene er fast på ortopedisk
previsitt x 1 pr uke. En infeksjonslege er 1-2 ganger ukentlig på antibiotika visitt på lungeavdeling.
Veiledning og supervisjon av LIS
Spesialist i infeksjonsmedisin skal ha fast veiledning av LIS en gang i måneden. LIS skal utarbeide
egen utdanningsplan i samarbeid med spesialist. Denne skal brukes av veileder for å vurdere
progresjon av kandidatens utdanning. LIS vil ha god tilgang på supervisjon fra overlege i
infeksjonsmedisin og mikrobiologi både ved tjeneste på sengepost og ved poliklinikk.
Undervisning
Seksjonen har 1 x 45 minutter ukentlig undervisning sammen med Sykehuset i Vestfold hvor
utredning og behandling av sentrale infeksjonssykdommer er dekket. I tillegg kommer en gang
ukentlig intern undervisning på seksjonen. Felles internundervisning ved medisinsk klinikk 3 x 30
minutter ukentlig kommer i tillegg. Det tas også opp etiske problemstillinger. LIS deltar aktivt på all
undervisningen.
Forskning/kvalitetsarbeid

Sykehuset har i flere år vært med i nasjonalt organisert kvalitetsarbeid. I 2016 var avdelingen pilot for tidlig
oppdagelse av sepsis, dette inkluderte også akuttmottagelse på sykehuset. Pilotarbeidet ble videreført 2018
til 2019.
Avdelingen var fra 2014 til 2017 med på pilotprosjekt for behandling av primær clostridium difficile
infeksjon. Dette skal videreføres i 2019.
En av infeksjonslegene er i søkeprosess på en forskningsprosjektet angående VRE utbrudd som sykehuset
hadde i 2018.
Vi har planer om flere forsknings- og forbedringsprosjekter på avdelingen.
Det er etablert et fredagsmøte hvor forskningsmetode og statistikk er sentrale emner. LIS leger vil
kunne få kunnskap om disse emnene der.
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