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Avdelingens målsetting er å ivareta de de formelle krav til spesialistutdanningen og utdanne kandidater som får et 

solid teoretisk og praktisk grunnlag til å kunne jobbe selvstendig som ferdige spesialister.  

 

Fødselshjelp omfatter oppfølging av alle typer svangerskap og ledelse av normale og patologiske fødsler. Kunnskap 

om fosterets fysiologi og morfologiske utvikling har økt raskt, og moderne fødselshjelp stiller store krav til 

overvåkning av svangerskap og fødsel. Kvinnesykdommer er et fagfelt som omfatter generelle gynekologiske 

problemstillinger som blødningsforstyrrelser, godartede og ondartede svulster, inkontinens, infertilitet, problemer i 

tidlig graviditet, hormonforstyrrelser, seksualfunksjon og rettsmedisinsk bistand ved seksuelle overgrep. Lege under 

spesialisering skal lære å utrede, behandle og følge opp pasientene. Dette krever kunnskap i undersøkelsesteknikk, 

ultralyddiagnostikk, kirurgiske ferdigheter, forebyggende helsearbeid, epidemiologi og kommunikasjon, og 

kunnskaper om psykologiske sammenhenger. Det er avdelingens målsetting å legge opp utdanningen av 

spesialistkandidatene slik at disse aspekter ivaretas. 

 

Kvinneklinikken Haugesund Sjukehus har pr. i dag godkjenning som utdanningsinstitusjon i fødselshjelp og 

kvinnesykdommer, gruppe II. Avdelingen betjener et befolkningstall på ca 120.000 mennesker.  

 

Aktivitet i avdelingen:  

 Det var siste år 1245 (1265 fødte barn) fødsler  

 Oppfølging av de fleste risikosvangerskap i Helse Fonna 

 Ca. 14000 polikliniske konsultasjoner 

 Ca. 500 døgnopphold på gynekologisk avdeling 

 Ca. 1600 dagbehandlinger (dagkirurgi, infertilitet, cytostatika) 

 Fire operasjonsdager i uken, to på sentraloperasjon og to dagkirurgi 

 

2. Beskrivelse av avdelingen/seksjonen 

Kvinneklinikken er seksjonert. Alle legene roterer i fast arbeidsplan. Dette betyr at utdanningskandidatene utfører de 

samme arbeidsoppgaver som overordnede leger. Det er lagt inn tid til veiledning. Utdanningskandidatene opererer 

sammen med overlege. Naturlig progresjon etter erfaring. Operasjonsrotasjon med 2 LIS prioritert for 2 måneder om 

gangen. Tilstedevakt en gang i uken med bakvakt tilstede på huset hele døgnet. Avspasering etter fast arbeidsplan. 

Det er laget en arbeidsplan som er lik for alle utdanningskandidatene. Dette betyr at kandidatene til enhver tid vet 

hvilke arbeidsoppgaver som venter. 

 

Arbeidsoppgaver 

 

Morgenmøte 

Gjennomgang av dagens operasjonsprogram. Rapport fra Vakthavende. Status dagens arbeidsoppgaver. 

Pasientbehandlingsplan drøftes. Spesielle problemkasus kan tas opp i detalj. 

 

Gynekologisk avdeling 

Avdelingstjeneste. Previsitt og visitt sammen med overlege. Innskrivning og utskrivning, undersøkelser av 

inneliggende pasienter. Kurveføring og generelt forfallende postarbeid. 

 

Fødeavdeling 

Visitt sammen med overlege. Går da med fødecalling slik at alle henvendelser går via LIS. Vurdering av 

inneliggende gravide. Håndtering av fødsler, ultralyd, CTG og STAN registrering. Er med på alle elektive sectio, og 



akutte sectio på dagtid. Er med på alle operative forløsninger. LIS har egen fødepoliklinikk under supervisjon, samt 

vurderer ø-hjelp henvendelser til fødeavdelingen. Vi har en sterk obstetrisk tradisjon og alle våre kandidater vil få 

erfaring med vaginale setefødsler, vaginal operativ forløsning med tang/vakuum, vaginal forløsning av tvillinger og 

generell håndtering og oppfølging av risikosvangerskap.  

 

Gynekologisk poliklinikk 

Poliklinikk etter fast plan. Alle LIS minst 4 timer pr uke.  

 

Operasjon 

Opererer sammen med overlege etter naturlig progresjon og inngrepets art. Operasjonsrotasjon med 2 LIS prioritert 

for 2 måneder om gangen.  

 

Dagkirurgi 

Etter fast plan. Abort, abrasio, endometrieablasjon, laparoscopier, vaginalplastikker, hysteroscopier og konisering 

samt mindre gynekologiske inngrep som krever anestesi.  

 

Fertilitetsseksjon: 

Ikke i arbeidsplan, men nært samarbeid med seksjonen, da utredning og operativ behandling foregår ved gyn. avd. 

Utdanningskandidatene må kjenne prosedyrene ved assistert befruktning nøye og får undervisning samt daglig 

konsultering av overlegene ved fert.seksjonen. Det lages plan for 1 uke hospitering på selve fertilitetsavdelingen.  

 

Urogynekologi: 

Urogynekologisk utredning utføres av uroterapeut og overlege.  

 

Utstyr: 

Avdelingen er utstyrt med gode undersøkelsesrom med elektrisk regulerbare stoler og gode lys. Moderne 

ultralydapparater (GE Logiq 7, GE Vivid7 og GE Voluson). 

 

Bibliotektjeneste: 

Lett tilgjengelig bibliotek med fast ansatt bibliotekar på huset. Avdelingen abonnerer på følgende tidsskrift som er 

lett tilgjengelig:  

Obst Gyn 

British Journal of Obstetrics and Gynecology 

American Journal of Obstetrics and Gynecology 

Human Reproduction 

Fertility/Sterility 

I tillegg abonnerer sykehuset på mer generelle tidsskrift som Lancet BMJ osv. 

 

Avdelingen har i tillegg gått til innkjøp av en rekke oppslagsverk innen gynekologi og fødselshjelp, disse står på LIS 

sitt kontor. 

 

Samarbeidende seksjoner 

Det er et nært samarbeid med Onkologisk seksjon på Kvinneklinikken, Haukeland Sykehus når det gjelder 

cancerpasientene. Ukentlige videomøter der pasienter og behandlingsopplegg diskuteres. 

 

Spisskompetanse på avdelingen 

Fertilitetsavdelingen er en av de ledende i landet. 

 

Forskning 

Det blir gjennomført regelmessig presentasjon av forskningsartikler i forbindelse med internundervising. Det blir 

arbeidet med etablering av et undervisnings-/utdanningstilbud innen forskningslære i Helse Fonna.  

Det blir gitt anledning til å delta i planlagte og pågående forskningsprosjekt, inkludert deltakelse i utarbeiding av 

forskningsprotokoller i foretaket. 

 

 
Fysisk utforming av avdelingen og arbeidsplassene. 
Hele kvinneklinikken (gynekologisk avdeling, fødeavdeling, fertilitetsavdeling, gynekologisk poliklinikk, 

fødepoliklinikk og legekontorer) er lokalisert i sykehusets 3.etasje. Føde- og gynekologisk avdeling er flyttet inn i 

ny fløy. Dette innebærer noe lengre avstander fra kontorer/hvilerom. Kontorer: LIS deler et stort kontor med 4 

arbeidsstasjoner med 1 pc med dobbelmonitor pr stasjon.  Hver LIS har sin egen hylle. Videre finnes eget vakt-

/hvilerom med pc, sofa, fjernsyn, kjøleskap og mikrobølgeovn. Her er det også føde-fantom og 2 laparoscopi-



simulatorer (D-Box og LapSim), samt lite fagbibliotek med store oppslagsverk i gynekologi og obstetrikk. Det er 

tilstøtende soverom.  

 

Tjenesteplaner 

LIS går 8-delt turnus. Avspasering etter fast arbeidsplan. Det er laget en arbeidsplan som er lik for alle 

utdanningskandidatene. Dette betyr at kandidatene til enhver tid vet hvilke arbeidsoppgaver som venter. Arbeidstid 

42,83 timer pr. uke. LIS har fri før og etter uforutsette vakter. 

 

 

3. Utdanning 

Utdanningsutvalget har to medlemmer, en spesialist og en LIS.  

 

Internundervisning 

Onsdag 08.15-09.00 

Fredag 08.15-09.30 (deler av denne som fellesundervisning med alle leger på Haugesund sykehus).  

Ansvaret for internundervisning ligger hos utdanningsutvalget. 

 

Faglig fordypning: 

4 t pr uke satt av i arbeidsplan.  

 

Kurs:  

I løpet av en 3 års periode er det satt av tid/mulighet for kandidaten til å gjennomføre de obligatoriske kurs innen 

fagområdet. Kvinneklinikken v/avdelingsoverlegen prøver også å gi rom for deltagelse på andre aktuelle kurs, 

møter, kongresser etc. Nye impulser utenfra er viktig for den daglige drift, samt det er viktig for den enkelte 

kandidat å knytte kontakter med det gynekologiske miljø. 

 

Hvordan de individuelle utdanningsplanene harmoniseres dersom det er flere leger under spesialisering 

samtidig på avdelingen/seksjonen 

En prøver så langt som mulig å imøtekomme den enkeltes ønsker om kurs. Det er selvfølgelig ikke til å unngå at det 

til tider er for mange som ønsker samme kurs samtidig. En prøver da å løse dette på beste måte. En prøver å være 

liberal til permisjoner og forsøker å tilpasse driften deretter. Dersom situasjonen skulle oppstå at ikke alle kan få 

reise, går det etter ansiennitet. 

 

4. Veiledning  

Veiledning står på oversikten over internundervisning. Utdanningsutvalget skal ha ansvar for at nyansatte LIS får 

tildelt veileder ved tilsettelse. Den enkelte veileder har ansvar for evaluering av spesialistkandidatens faglige 

progresjon. Det er lagt inn 1 time veiledning pr. mnd. i tjenesteplan.  

  

5. Plan for arbeidsmåter 

Teoretisk undervisning utenom internundervisningen foregår hele tiden i det daglige virke. På morgenmøte hver dag 

er det rom for å diskutere problemstillinger. På avdelingene LIS og overlege visitt sammen. All poliklinisk aktivitet 

foregår med mulighet for å få hjelp når dette trengs. På poliklinikken er det et felles diktatrom mellom 2 

undersøkelsesrom. En prøver i størst mulig grad å få til at LIS og overlege da jobber på hvert sitt rom slik at hjelpen 

aldri er lagt unna og ad hoc undervisning kan gis for den aktuelle problemstilling. 

Alle pc-stasjoner har tilknytning til både intra- og internett slik at metodebøker og annen informasjon kan hentes inn 

fra enhver arbeidsstasjon. 

  

6. Evaluering og revisjon av utdanningsplanen 

Skal skje 1 gang årlig.  

 

7. Vedlegg 

Program for internundervisningen: Program/emneliste for teoretisk undervisning skal foreligge som eget dokument. 

Emnelisten skal være datofestet og angi både tema og ansvarlig lege med fullt navn og stilling. 

Individuelle utdanningsplaner: Utdanningsplan for hver lege under spesialisering.  

 


