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Velkommen som LIS1! 

 

Du har nå startet på spesialistutdanningen din ved St.Olavs hospital. Vi håper du vil trives og få en 

god start på veien til å bli en selvstendig og kompetent lege. Gjennom klinisk tjeneste, opplæring, 

supervisjon og veiledning er målet at du får en god rolleforståelse og blir godt kvalifisert faglig. Med 

tiden finner du en spesialitet du vil trives i.  

Dette heftet inneholder basisinformasjon og lenker som vil hjelpe deg i gang.  Vær oppmerksom på 

at endringer kan komme, og at lokale tilpasninger foretas av smittevernhensyn grunnet 

koronasituasjonen. Mye av undervisningen foregår på Skype.  

Gi beskjed om du ser noe som mangler eller som må korrigeres. Vi er takknemlige for alle innspill 

som kan gjøre hverdagen som LIS1 bedre og tjenesten hos oss lærerik og av høy kvalitet.  

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe, og velkommen som LIS1 hos oss! 

 

 

Beste hilsener fra 

 

 

Eivind Brøndstad, Konst. avdelingssjef   (Indremedisin)           

Torbjørn Dahl, Avdelingssjef    (Kirurgi)   

Harald Edsberg, Avdelingssjef    (Orkdal sykehus)             

 Knut Langsrud, Avdelingssjef    (Psykiatri)           

Lars-Erik Laugsand, Assisterende klinikksjef  (Akutt- og mottaksmedisin) 

Brita Pukstad, Utdanningskoordinerende overlege 
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Kontaktpersoner 

 

 

 Ansvarlig Email-adresse 

Trondheim:   

Psykiatri Knut Langsrud Knut.Langsrud@stolav.no   

Indremedisin Eivind Brønstad Eivind.Brønstad@stolav.no 

Kirurgi Torbjørn Dahl Torbjorn.Dahl@stolav.no 

Akutt- og mottaksmedisin Lars Erik Laugsand Lars.Erik.Laugsand@stolav.no  

Orkdal:   

Indremedisin Harald Edsberg Harald.Edsberg@stolav.no 

Kirurgi Rimantas Rukas Rimantas.Rukas@stolav.no  

Akutt- og mottaksmedisin Torkild Skaar Torkild.Skaar@stolav.no  

Utdanningsutvalg:   

Indremedisin Henning Øfsteng Henning.Ofsteng@stolav.no  

Kirurgi Hanieh Shakeri  

Christian Markar Lolland 

Hanieh.Shakeri@stolav.no  

Christian.Markar.Lolland@stolav.no  

Akutt- og mottaksmedisin Lars-Petter Bache-Wiig 
Bjørnsen 

Lars.Petter.Bache-Wiig.Bjornsen@stolav.no 

Øvrig administrativ og 
teknisk støtte: 

  

Kompetanseportalen Kristin Schjølberg 
Heitmann 

Kristin.Schjolberg.Heitmann@stolav.no  

Utdanningskoordinerende 
Overlege (UKO) 

 
Brita Pukstad 

 
Brita.Pukstad@stolav.no  

Regionalt 
Utdanningssenter (RegUt) 

 
Miriam Gustafsson  
(leder) 
Frode Thomassen 
(rådgiver) 
Peter Hatlen 
(medisinskfaglig rådgiver) 

 
 
 
Frode.Thomassen@stolav.no  
 
Peter.Hatlen@stolav.no 

Tillitsvalgte:   

Foretakstillitsvalgt YLF Tobias Iveland Tobias.Solli.Iveland@stolav.no  
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                                              Legespesialist i Norge 

 

Du har nå startet spesialisering i henhold til ny spesialistforskrift gjeldende fra 1.mars 2019 (nytt LIS1-

løp startet allerede 1.mars 2017) 

Lenker tilhørende lovverk finner du her: 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-

for-leger/artikler/spesialistforskriften 

 

Krav for å få spesialistgodkjenning etter ny ordning:  

- Oppnådd alle forskriftsfestede læringsmål i faget og felles kompetansemål (FKM) 

- Oppnådd minstetid på 6,5 år inkl Del 1/turnus 

- Autorisasjon etter helsepersonellovens § 48a.  

Prosedyrelister er angitt som normerende fra Helsedirektoratet og skal derfor gjennomføres.  

Kurs som har status som anbefalt fra Helsedirektoratet er å anses som «obligatorisk» og kan kun 

erstattes av noe som er like godt eller bedre. 

 

Nettside for leger i spesialisering ved St.Olavs hospital: 

https://stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering-lis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/artikler/spesialistforskriften
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/artikler/spesialistforskriften
https://stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering-lis
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Læringsmål (LM) 

 

I den nye spesialistforskriften vurderes din kompetanse som lege og spesialist i henhold til 

læringsmål, og en overordnet målsetning er at dette blir en kvalitetsreform.  I kompetanseportalen 

vil du få tildelt utdanningsplaner for Felles kompetansemål og for Kliniske læringsmål: 

• Felles kompetansemål 

• Reviderte kliniske læringsmål gjeldende fra 1.mars 2020: 

– Kliniske LM del 1 omfatter 101 LM, og har følgende temaoverskrifter: 

• Spesialisthelsetjenesten- spesialitetsnøytrale LM 

• Spesialisthelsetjenesten- indremedisin 

• Spesialisthelsetjenesten- kirurgi 

• Spesialisthelsetjenesten- psykiatri 

• Kommunehelsetjenesten 

– For noen LM er det i kompetanseportalen henvist til lenker med anbefalt litteratur 

for selvstudium: 

 

LM  Lenke 
003 Gjør deg kjent med 

prinsippene for 
samvalg 

https://samvalg.no/  

007 Gjør deg kjent med 
legens plikter ved 
dødsfall 

https://www.lvh.no/administrative_forhold/doedsfall_og_annen_rett
smedisin/doedsfall/naturlig_doedsfall  

024 Gjør deg kjent med 
nasjonale 
retningslinjer for 
bruk av antibiotika i 
sykehus 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus 

025 Gjør deg kjent med 
nasjonal veileder i 
endokrinologi 

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/endokrinologi/nasjonal-
veileder-i-endokrinologi?lenkedetaljer=vis 

027 Gjør deg kjent med 
elektrolyttveilederen 

https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt/elektrolyttveileder 

 

 

 

 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/lis1/lis1-laeringsmal/felles-kompetansemal-sykehus
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/lis1/lis1-laeringsmal/kliniske-laeringsmal-spesialisthelsetjenesten
https://samvalg.no/
https://www.lvh.no/administrative_forhold/doedsfall_og_annen_rettsmedisin/doedsfall/naturlig_doedsfall
https://www.lvh.no/administrative_forhold/doedsfall_og_annen_rettsmedisin/doedsfall/naturlig_doedsfall
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/endokrinologi/nasjonal-veileder-i-endokrinologi?lenkedetaljer=vis
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/endokrinologi/nasjonal-veileder-i-endokrinologi?lenkedetaljer=vis
https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt/elektrolyttveileder
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Rotasjoner som LIS1 

 

LIS1 på St.Olavs Hospital tildeles en av følgende modeller: 

- 2-delt rotasjon kirurgi/indremedisin på Orkdal sykehus 

- 3-delt rotasjon i Trondheim psykiatri/kirurgi/indremedisin 

- 3-delt rotasjon i Trondheim akutt- og mottaksmedisin/kirurgi/indremedisin 

Kirurgi, indremedisin og akutt- og mottaksmedisin er på avdeling Øya i Trondheim.  

Psykiatri har avdelinger på flere steder i Trondheim.  

 

Introduksjon ved hver seksjon 

 

Som nyansatte mottas du første dag av personalrådgiver/kontorleder og nærmeste leder. Det gis 
omvisning og orienteres om seksjonens mål, oppgaver, organisering og opplæring. Videre 
informasjon om: 

 Innføring HMS og lokale brannvernrutiner 
 Innføring Kvalitetssystemet EQS 
 Rutiner for ID-kort og IKT-tilgang 
 Signering av taushetsløfte 
 Tildeling av garderobeskap og informasjon om lager arbeidstøy 
 Tildeling av utdanningsplaner i Kompetanseportalen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 pandemien: 

Internundervisning foregår for det 

meste på Skype eller annen digital 

arena av smittevernhensyn.  

Fredagsforelesningene har digitalt 

format: 

https://stolav.no/arrangementer/

fredagsforelesninger  

https://stolav.no/arrangementer/fredagsforelesninger
https://stolav.no/arrangementer/fredagsforelesninger
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Indremedisin Øya 

 

Under indremedisinsk rotasjon får du 4 dager avsatt til fordypning. Dette til å gjennomføre 

obligatoriske e-kurs og delta på aktiviteter som du ikke har fått gjort ellers (akuttmottak, praktiske 

prosedyrer, pneumothorax på lunge etc). 

Du vil få utdelt et eget hefte med nærmere informasjon: 
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Indremedisin Orkdal 

 

LIS1 får tre fordypningsdager i løpet av tiden på Medisinsk avdeling Orkdal.  

 

 

Kirurgi Øya/Orkdal 

 

Det er ikke avsatt spesifikk tid til fordypning verken på kirurgisk klinikk Øya eller Orkdal.  Vi 

oppfordrer LIS1 på begge steder til å utnytte ledig tid så godt som mulig, og på Øya vil det vanligvis 

være bra med egentid på slutten av dagen når man har preoperativ poliklinikk. 

På Orkdal vil LIS1 være tilknyttet ortopedisk avdeling halvparten av tiden på dagtid, mens vaktene er 

felles.  På Øya vil det være 3 ukers tjeneste på ortopedisk skadepoliklinikk, og da gjelder det å utnytte 

tiden godt for å bli kjent med sårskader og brudd.  LIS1 på Orkdal har mye skadepoliklinikk på egne 

vakter. 

Vi oppmuntrer også til hospitering på aktuelle kliniske avdelinger for gjennomføring av 

læringsaktiviteter tilknyttet læringsmål. For å bli kjent med prinsipper for anestesi og operative 

rutiner, kan man f.eks. følge en pasient fra sengeposten gjennom forberedelse til operasjon og 

gjennomføring av inngrepet. For vurdering av hodeskader kan man ta kontakt med primærvakt på 

nevrokirurgen. 

Ved ønske om besøk på andre klinikker eller seksjoner på Øya kan følgende kontaktinformasjon 

brukes: 

Avdeling Kontakt Intern telefon 

Barneortopedisk poliklinikk Seksjonsleder sykepleie  54163 

Kirurgisk poliklinikk Ansvarlig sykepleier (urologi, 

gastrokirurgi, endokrinkirurgi)  

28764 

Karkirurgisk poliklinikk Koordinerende sykepleier 27112/27176 

Hudavdelingen Avd.sjef leger 76224 

Anestesiavdelingen Primærvakt anestesi 20289 

Nevrokirurgi Primærvakt nevrokirurgi 54352 

 

Det settes opp et eget halvdags seminar i kirurgi der man gjennomgår hodeskader, samt mindre 

temaer i karkirurgi, urologi og anoproktologi.   

 

Teoridelen er åpen for alle LIS1-legene, mens etterfølgende trening i grunnleggende praktiske  

ferdigheter (sutur) er beregnet for LIS1 på St.Olavs Hospital, avdeling Øya.  
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Psykiatri 

 

Vet oppmøte på tildelt psykiatripost vil det bli gitt grundig informasjon ved oppstart. Alle får vaktkurs 

og settes opp på opplæringsvakter før de har vakt selv. Det er ingen rotasjon av LIS 1 i psykiatrien. Du 

er på samme enhet i hele perioden på 4 måneder, og vil bli godt kjent med enheten og rutinene der. 

Det er ikke formelt satt av fordypningsdager, men du får satt av tid til å gjennomføre e-

læringskursene. 

Du deltar på den ordinære internundervisningen for LIS 3 så fremt det er mulig ut fra postens drift. 

Arbeidsoppgaver på posten eller vakt går foran. 

 

                     

Akutt- og mottaksmedisin 

 

Tjeneste i Akutten ved St. Olavs hospital byr på stort pasientvolum med et bredt spekter av 

tilstander. Som LIS1 i Akutten vil du tilse og akuttvurdere alle typer pasienter uavhengig av antatte 

fagområder og du vil bli kjent med akuttmedisinsk tankegang. Du vil alltid ha tilstedeværende 

akuttleger som veileder og superviserer deg i din kliniske hverdag. I tillegg til tjeneste i Akutten vil du 

rotere 1 måned på pediatri for å sikre adekvat breddeerfaring for alle akuttpasienter uavhengig av 

alder eller problemstilling. Som LIS innen akutt- og mottaksmedisin vil du lære å jobbe i team og 

samarbeide på tvers av profesjoner og fagområder.  

 

I Akutten gjennomføres internundervisning på tirsdager og onsdager, samtidig som vi følger 

internundervisningen i indremedisin. Samtidig vil klinisk undervisning og «bedside teaching» foregå 

som en integrert del av hverdagen. Det er stort fokus på bruk av fokusert, akuttmedisinsk ultralyd 

(POCUS) i avdelingen og du vil få verdifull erfaring med dette kliniske verktøyet.  

2 svært viktige praktiske forhold: 

1. Det er viktig at legelapp fylles ut med diagnose, prosedyrer, avtale om kontroll og 
underskrives for alle pasienter dere håndterer poliklinisk i Akutten 

2. Bildediagnostikk skal rekvireres på den avdelingen pasienten innlegges og dere skal ikke 
benytte fanen Akuttpoliklinikk ved henvisning til bildediagnostikk for pasienter som kommer 
til akuttmottak. Fanen Akuttpoliklinikk skal bare benyttes for pasienter som håndteres i selve 
Akuttpoliklinikken og har planlagte konsultasjoner. 

 

Velkommen til den beste læringsarenaen for ferske leger: Akutten.  

 

Vel møtt!  

 

 



12 
 

LIS1 13.09.2021 

 

Bibliotek for medisin og helse 
 

Bibliotek for medisin og helse er felles bibliotek for St. Olavs hospital og NTNU på campus Øya.   
Biblioteket hjelper deg med litteratur og digitale fagressurser, kurs, veiledning og arbeidsplasser. 
 
Digitale fagressurser 

Biblioteket gir deg tilgang til en rekke digitale fagressurser, for eksempel: 

 E-bøker 

 Artikler/tidsskrifter 

 anatomiske atlas 

 kliniske oppslagsverk 

 Videoforelesninger 

 Ordbøker 

Vi tilbyr blant annet e-bokpakker for spesialister så vel som pakker med sentrale lærebøker innen 
medisin og helsefag.  Se oversikt over ressurser fra biblioteket på Fagsiden for medisin og helse. 

 
Hvordan få tilgang? 
For å få tilgang til bibliotekets ressurser bruker du ansattnettet på St.Olavs hospital eller VPN/Ekstern 
sprint/Puls sprint. 

Vi anbefaler vår søketjeneste Oria for å finne både trykt og elektronisk litteratur i våre samlinger.  

Bruker du databaser som Pubmed eller Google Scholar for artikkelsøk? Se etter NTNU-knappen! Den 
gir tilgang til fulltekst. 
 

Arbeidsplasser og læringsrom  
Vi har mange fine arbeidsplasser og grupperom ved biblioteket. For ansatte ved St. Olavs hospital har 
vi tre PC-er innerst i 3.etg, med tilgang til Kilden, kompetanseportalen, Office 2010, PAS, ESQ og 
dynamisk utskrift.  Det anatomiske atlaset Visible body er tilgjengelig på trykkfølsom storskjerm i 
2.etg.  
 
Kurs og veiledning  
Vi tilbyr kurs innen litteratursøking (PubMed, Cinahl mfl.), referansehåndtering (EndNote, Zotero), 
oppsummert forskning og akademisk skriving, med mer. Se oversikt over påmeldingskurs og lynkurs.  
 
Har du spørsmål? I skranken på biblioteket kan vi svare på mange av dem! Vi har dyktige ansatte som 
gjerne hjelper deg. Du kan også ta kontakt med oss på epost eller telefon:  

 
Bibliotek for medisin og helse  
73 59 53 00    
post@bmh.ntnu.no  

 

Se våre nettsider for oppdatert informasjon om åpningstider: www.ntnu.no/ub/bibliotek/bmh 

 

Velkommen til oss – vi hjelper deg gjerne!  

 

https://www.ntnu.no/ub/bibliotek/bmh
https://www.ntnu.no/ub/bibliotek/bmh
https://www.ntnu.no/blogger/ub-mh/
http://ntnu.oria.no/
https://www.ntnu.no/blogger/ub-mh/kurs/
mailto:post@bmh.ntnu.no
http://www.ntnu.no/ub/bibliotek/bmh
http://www.ntnu.no/ub/bibliotek/bmh

