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Til: Leger som søker aktuelle kurs                                           

Fra: Arrangerende RegUt og kursleder 

 

Kurs i basale kirurgiske ferdigheter (Basic surgical skills (BSS) eller tilsvarende). 

Målgruppen for BSS kurs og tilsvarende kurs er LIS som er ny innen kirurgisk virksomhet. Kurset er et 
helt basiskurs der man lærer grunnleggende kirurgisk teknikk og er ment å skulle gjennomføres i løpet 
av det første året man starter opp i kirurgisk utdanning. I etterkant av koronapandemien har vi nå 
kapasitetsutfordringer med etterslep og kø og det er derved nødvendig å gjøre ekstraordinære 
vurderinger rundt hvem som skal prioritereres til disse kursene. Dersom du er kommet langt i din 
kirurgiske utdanning, og derved forventer å ha lite eller intet reelt utbytte av dette kurset, les videre og 
gjør en vurdering sammen med din leder, av hvorvidt det er nødvendig for deg å ta det. Alle med 
under 3 års kirurgi bør fortsatt ta kurset. 

1) LIS som snart er ferdig spesialister etter gammel ordning:  

Kurset er for disse obligatorisk og skal etter regelen være tatt før man søker 

spesialistgodkjenning hos H-dir. Helsedirektoratet har uttalt at de utviser skjønn når søknader 

om spesialistgodkjenning kommer inn nå i overgangen mellom ny og gammel ordning. Det er 

mulig for ledere og veiledere, å foreta en vurdering av hvorvidt en LIS allerede har oppnådd 

læringsutbytte i kurset gjennom annen opplæring og praktisering. Dette må fremgå i et notat 

som sannsynliggjøre at LIS har oppnådd samme kompetanse gjennom andre aktiviteter og 

praksis, som BSS kurset ville gitt. Her kan læringsutbyttebeskrivelsen fra kurset brukes som 

utgangspunkt. Notatet attesteres av kirurgisk overlege. Notatet er alternativ til kursbevis og 

sendes som vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning til Helsedirektoratet (malforslag 

nederst i notatet).  

 

 

2) LIS som snart er ferdig spesialister i ny ordning:  

For LIS i ny utdanningsordning er det anbefalt å ta kurs i basale kirurgiske ferdigheter (Basic 

surgical skills BSS eller tilsvarende) og da primært i løpet av det første utdanningsåret. 

Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir 

hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. Kurset bør som et utgangspunkt legges til 

grunn av virksomhetene. Virksomhetene gis imidlertid anledning til å fravike anbefalingene 

hvis det foreligger god dokumentasjon på at LIS har oppnådd ervervelse av kursets innhold på 

annen måte, for eksempel ved å ta kurs med tilsvarende innhold i utlandet. På grunn av de 

ekstraordinære kapasitetsutfordringer for BSS kurset ved koronapandemien har man erfart at 

LIS med mange års kirurgisk erfaring ikke har fått plass på kurset tidlig i utdanningen. Hvis LIS 

har oppnådd ervervelse av de ferdigheter BSS skal gi gjennom ved klinisk og operativ erfaring 

gjennom mange år som kirurg, kan ledere og veiledere av LIS, gjøre en reell vurdering av 
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behovet for kurset. Er kompetansen oppnådd, er det ingen formalia som tilsier at LIS må ta 

kurset.  
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Vedlegg: 
 
Attestasjon av kompetanse i grunnleggende kirurgisk teknikk for LIS i gammel ordning -vedlegg til 
søknad om spesialistgodkjenning  
 
DATO: 
 
NAVN på LIS: 
 
NAVN på veileder: 
 
 
Forventet læringsutbytte 

BSS-kurs 

Alternativ aktivitet Bekreftelse på 

kompetanse 

Påkledning på operasjonsstue   

Kirurgiske knuter   

Håndtering av kirurgiske 

instrumenter 
  

Suturteknikk   

Lokalbedøvelse   

Ligatur   

Tarmanastomosering   

Senesutur   

Elektrokirurgi/diatermi   

Lukking av buk   

Venepatching   

Abscessdrenasje   

Sårdebridemen   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


