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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

Referat 

Møte Regionalt råd for LIS-utdanning barne- og ungdomspsykiatri og RegUt HSØ 

Tid: 
Sted: 

Tirsdag 26.februar 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere    

RegRåd spesialitet HSØ  

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus Marianne Kveldstad                                 

Akershus universitetssykehus Elvira Anderson                     

Oslo universitetssykehus Anna Grimnes 

Oslo universitetssykehus Astrid Aasland 

Sykehuset i Vestfold Aud Marie Almaas 

Sykehuset Innlandet Mette Hvalstad 

Sykehuset Telemark Marian Syse Talsethagen 

Sykehuset Østfold Hanne Nordheim Reitan                    

Sørlandet sykehus Kristin Stokke Lilleaas 

Vestre Viken Cathrine Kjekstad 

Diakonhjemmet Sykehus Elisabeth Grigson 

Lovisenberg Diakonale 
Sykehus Hans Ole Korsgaard 

  

Sykehuspartner / 
Kompetanseportalen 

Line Garthe Johannesen 
Gry Næss 

  

RegUt HSØ  

Leder Kristijane Cook Hvaal 

Utdanningskoordinerende 
overlege 

Kari Kjeldstadli 

Koordinator Eldbjørg Wessel Hansen 
 

 

Regionale spesialitetsvise råd er rådgivende organ 

Regionale spesialitetsvise råd for LIS-utdanning i HSØ er opprettet for å bidra til å ivareta ansvaret for 

spesialistutdanningen som Helse- og omsorgsdepartementet har tillagt helseforetakene. RegUt HSØ har behov for god 

dialog og informasjon om hvordan spesialistutdanningen fungerer i klinisk tjeneste i Helse Sør Øst. Regionale 

spesialitetsvise råd bestående av erfarne overleger innen de ulike fagområdene i Helse Sør-Øst vil kunne bidra til dette.  

De regionale spesialitetsvise rådene skal bidra til:  

- at klinisk tjeneste og andre læringsaktiviteter gir forventet læringsutbytte i henhold til forskriftsfestede læringsmål  

-at helsemyndighetene får samordnet informasjon fra fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten om eller når det er behov 

for endringer av læringsmål og endring/utvikling av nasjonale læringsaktiviteter  

- at regionens framtidig behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket 

- en nasjonal samordnet og kvalitativ god utdanning gjennom samarbeid med de andre regionene  
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Møtereferat  
 

 Kort presentasjon av deltakerne og konsituering av rådet 
 

Anna Grimnes, OUS er valgt til leder, Cathrine Kjekstad, Vestre Viken, er nestleder. Etter avtale 

med RegRådet er representanter fra Sykehuspartner til stede fra kl. 15 for å besvare spørsmål 

om Kompetanseportalen som er meldt inn til agenda.  

 Orientering fra RegUt  
 

o Status kvalitetssikring psykoterapiutdanning 
 

Mandatet er godkjent av de fire regionale rådene/utvalgene for LIS-utdanning i barne- 

og ungdomspsykiatri, oppnevning av medlemmer er i gang.  

o Kurs i nevropsykiatri og psykofarmakologi 
 

Helsedirektoratets har innlemmet disse tidligere emnekursene i sine nasjonale 

anbefalinger om kurs i barne- og ungdomspsykiatri. RegUt HSØ skal innhente nødvendig 

informasjon om kurset og sørge for at det formidles til Kompetanseportalen.  

o «Pilot» med kurskomité for grunnkurs 2 vår 2021 
 

Etter ønske fra to grunnkursledere er det etablert en «pilot»- en egen kurskomite for 

grunnkurs2-vår21. Medlemmene i komiteen har spesiell kompetanse på læringsmålene 

som er knyttet til grunnkurs 2.  

Spesialitetskomiteen har innkalt alle grunnkursledere til møte 8.2.21. RegUt HSØ deltar 

også.  

o Side for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri på 
spesialisthelsetjenesten.no/lis 
 

Vil inneholde informasjon om nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer, og kan benyttes 

som publiseringsplattform for de regionale rådene for LIS-utdanning i barne- og 

ungdomspsykiatri.   

RegUt HSØ ønsker blant annet å publisere læringsutbyttebeskrivelser for nasjonalt 

anbefalte kurs (vil henvende seg til spes.kom for  å foreslå at en tilpasset versjon av 

«Viteboken» gjøres tilgjengelig for LIS, kursledere og utdanningsvirksomhetene) og 

informasjon om kvalitetssikring av psykoterapiutdanning for leger i spesialisering i 

barne- og ungdomspsykiatri . 
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o Spørsmål til RegRådet fra RegUt 
 

 Felles kompetansemål (FKM) 
Hvilke erfaringer har HF-ene i HSØ gjort seg med opplæring i FKM? Bør det opprettes et 

regionalt råd for FKM? 

RegRådet har flere innspill til FKM og ønsker å behandle dette i et senere møte.  

 Simulering  
I hvilken grad benyttes simulering i spesialistutdanningen i bup? Bør det brukes i 

større grad? 

Regionalt prosjekt, finanisert med midler fra BUP-prosjektet. BUP-miljøer ved alle 

HF i HSØ har fått tildelt VR-briller med fem ulike scenarier for å gjennomføre simulering. 

Tatt i bruk i varierende grad. Sykehuset Innlandet og OUS i front, gjennomfører et 

forskningsprosjekt. Grunnkursrekken gir trening gjennom rollespill.  

 Saker meldt fra RegRådets leder og spørsmål fra rådets medlemmer 

 

o Diskusjon om læringsaktivitet: «5 pasienter med bipolar lidelse», knyttet til LM BUP-
029: «Ha god kunnskap om medikamentell behandling av psykiske lidelser, herunder 
virkning, effekt, bivirkninger, interaksjoner, gjeldende retningslinjer og 
behandlingsmonitorering. Selvstendig kunne håndtere og utføre slik behandling, og i 
dette sikre pasientens samvalg.» Det er få pasienter i denne gruppen. Bør antallet 
nedjusteres til tre?  

o Diskusjon om læringsaktivitet , krav til antall utført medikamentell behandling ved 
angst. Bør antall nedjusteres? 
 

Diskusjon: 

 viktig å sikrenødvendig kompetanse  hos godkjente spesialister.  
 læringsmålsoppnåelse må ikke legge føringer for pasientbehandling.  
 behov for videre diskusjon i et eget møte 

 
o Sidestillelse av LIS-tjeneste i  ambulante team/ FRONT-team med døgntjeneste. Bør 

det anbefales?  
 

Diskusjon: 

 tema over mange år 
 viktig at  LIS lærer om miljøterapeutisk arbeid 
 forskjell på  ambulante team som hjemmesykehus/ team knyttet til 

døgntjeneste kontra ambulante polikliniske tjenester. 
 behandlingen er i endring og kompetansekravene må tilpasses tjenesten, og 

økende poliklinisk og oppsøkende virksomhet.  
 behov for videre diskusjon i et eget møte 

 
o Kurs i sakkyndighetsarbeid  - er det et nasjonalt anbefalt kurs? 
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Kurs i sakkyndighet var obligatorisk for LIS i alle spesialiteter i gammel ordning. Helsedirektoratet 

har videreført anbefalingene i ny ordning, men foreløpig ligger dette litt «skjult», under 

læringsmålene om lovverk på temasidene for FKM: Felles kompetansemål - Helsedirektoratet. 

De regionale utdanningssentrene har mottatt signaler på at Helsedirektoratet vil gi flere 

nasjonale anbefalinger om læringsaktiviteter for FKM med tiden.  

 Forbedringsforslag for Kompetanseportalen 
 

Spørsmål fra rådets representanter og forslag til Sykehuspartner om å utarbeide nye «lyn-

guider». Flere utdanningsleger har utfordringer knyttet til tilgang og oversikt. Redegjørelse fra 

representantene fra Sykehuspartner om saksgang og prioriteringslister for arbeidet med 

Kompetanseportalen og hva som kan ordnes lokalt, regionalt og nasjonalt. Behov for et 

oppfølgingsmøte. Enighet om at RegRådet melder sine problemstillinger til RegRåd-leder, som 

sammenfatter en liste som oversendes Kompetanseportalen. Sykehuspartner vil kalle inn til et 

opplæringsmøte etter å ha vurdert problemstillingene. RegUt formidler kontaktinformasjon. 

o Er det mulig å ha flere samtidige utdanningsplaner i Kompetanseportalen? 
Teknisk sett er det mulig å «fryse»/deaktivere planen for en spesialitet mens man prøver seg 

i en annen. RegUt forhører seg med Helsedirektoratet.  

 

Godkjent per e-post 12.2.21 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/felles-kompetansemal-for-alle-deler-av-spesialistutdanningen/felles-kompetansemal-for-del-2-og-3/felles-kompetansemal

