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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

Referat 
Møte Regionalt råd for LIS-utdanning akutt- og mottaksmedisin og RegUt HSØ 

Tid: 
Sted: 

Torsdag 21. januar 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd akutt- og mottaksmedisin HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus Kersti Elisabeth Styren 

Oslo universitetssykehus Ikke til stede  

Sykehuset i Vestfold Therese Leet (vara)  

Sykehuset Innlandet Roy Bekkeseth                      

Sykehuset Telemark Henri (Harry) Achterberg     

Sykehuset Østfold Filip Gorski      

Sørlandet sykehus Benedicte Severinsen 

Vestre Viken 
Jørn E. Rasmussen 
Therese Valebjørg (vara) 

Diakonhjemmet Sykehus Vahid Mokhtari 

Lovisenberg Diakonale 
Sykehus Ikke til stede 

  

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 konstituering av rådet 
 
Jørn Rasmussen, Vestre Viken er valgt til leder. Kersti Elisabet Styren, Ahus, er nestleder.  
 

 Eksempler på hvilke endringsprosesser vi kan forvente fremover 
 
Forslag om endringer i læringsmål og nasjonale anbefalinger om læringsaktiviteter (kurs og 
prosedyrer) kan fremmes for Helsedirektoratet av utdanningsvirksomhetene, via de regionale 
utdanningssentrene, og fra Legeforeningen. Forslag til endringer i læringsmål krever 
forskriftsendring og vil sendes på høring. Forslag til endringer i nasjonale anbefalinger om 
læringsaktiviteter krever ikke forskriftsendring. De regionale utdanningssentrene vil bli bedt om å 
vurdere faglige, økonomiske og organisatoriske forhold ved forslag fra spesialitetskomiteene og 
likeledes vil Helsedirektoratet rådføre seg med Legeforeningens spesialitetskomiteer om forslag fra 
utdanningsvirksomhetene.  
 
De regionale rådene for LIS-utdanning vil bli bedt om å gi faglige råd til de regionale 
utdanningssentrene om forhold som angår spesialitetsutdanningene. RegUt HSØ er fagkontakt for 
akutt- og mottaksmedisin og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess for 
endringsforslag i utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  
 

 Status og behov for endring for spesialiteten – diskusjon 
 

o Felles del II indremedisin 
 

Helsedirektoratet anbefaler kurs i akuttmedisin, hjertesykdommer, inkl EKG og ekkokardiografi, 

lungesykdommer, fordøyelsessykdommer, nyresykdommer, infeksjonssykdommer, endokrinologi, 

blodsykdommer og geriatri for «felles del II indremedisinske fag».  

Flere spesialiteter har spilt inn at det bør være enda flere kurs for å sørge at alle spesialister i  

indremedisinske fag oppnår vaktkompetanse (forstått som å være ansvarlig overlege på et 

mellomstort norsk sykehus). RegUt HSØ er fagkontakt for de indremedisinske spesialitetene og vil 

innhente innspill til felles del II indremedisin fra alle de ti aktuelle regionale rådene for LIS-utdanning. 

 Er det behov for en revisjon av felleskursene?  
 

Kursledere for klinisk toksikologi og syre-base- og elektrolyttforstyrrelse som Helsedirektoratet 
anbefaler for del III akutt- og mottaksmedisin har foreslått for RegUt HSØ at kursene bør inn blant 
anbefalingene for del II. RegRådet støtter forslaget.  

 
 Bør det opprettes et regionalt råd for felles del II indremedisinske fag? 

 
 

o Del III akutt og mottaksmedisin  
 

 CBRNE-kompetanse 
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CBRNE-kurset som skulle vært gjennomført i november 2020 er utsatt til høsten 2021 grunnet 

pandemien. RegUt Helse Nord arrangerer et CBRNE-kurs 25. – 27. januar. For leger som skal søke 

spesialistgodkjenning i akutt- og mottaksmedisin innen 1. mars etter spesialistforskriftens 

overgangsregler og som ikke rekker å delta på CBRNE-kurs innen fristen, har de de fire regionale 

rådene for LIS-utdanning i akutt- og mottaksmedisin anbefalt alternative læringsaktiviteter. Det vises 

til informasjon sendt ut til utdanningsvirksomhetene via representantene i rådene.  

 Nasjonalt anbefalte kurs 
 

Leder for RegRådet foreslår å fremme forslag for Helsedirektoratet om innlemme kurs i følgende 

tema i de nasjonale anbefalingene for spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin: 

o seksuelle overgrep 
o masseskadetriage 
o akuttpediatri 
o skadekirurgi 
o brannskadebehandling 

 
RegUt HSØ redegjør for rutiner for endring av Helsedirektoratets nasjonale anbefalinger om kurs. 

Det avtales et nytt møte med for å diskutere forslaget og hvilket læringsutbytte kursene eventuelt 

skal gi. RegRåd-leder lager et utkast til læringsutbytte for de foreslåtte kursene.  

 Nasjonalt anbefalte prosedyrer 
 

Regionalt råd for LIS-utdanning akutt- og mottaksmedisin Helse Midt har foreslått en rekke 

prosedyrer som de mener bør anbefales nasjonalt. RegUt HSØ sender ut listen til RegRåd HSØ 

sammen med utkast til referat. Behandles senere.  

 Læringsmål 
 

Det er vedtatt et nytt læringsmål i akutt- og mottaksmedisin som trer i kraft 1.3.21: AMM-066 Ha 

kunnskap om vurdering, stabilisering og innledende behandling av akutt syke eller skadde barn, 

inkludert feber, kramper, luftveissymptomer, magesmerter, endret bevissthetsnivå, sjokk og akutte 

skader.  

Kurs i akuttpediatri foreligger på listen over forslag fra RegRåd-leder.  

Representanter i RegRådet tar opp behov for gjennomgang av læringsmål.  

o Felles kompetansemål 
 

RegRådets representanter orienterer om at HF-ene løser opplæring av LIS i FKM lokalt. Nøytrale i 
spørsmålet om behov for et regionalt råd for LIS-utdanning i FKM i HSØ.  

 
o Simulering  

 
Helse SØ RHF ønsker mer bruk av simulering i spesialistutdanning av leger. RegUt HSØ ønsker å 
kartlegge status og behov i de ulike spesialitetene.  
 

Kurstittel – anbefalt av Helsedirektoratet for del III AMM Læringsform  

Klinisk toksikologi Forelesninger 
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Syre-base og elektrolyttforstyrrelser i akuttmedisin Forelesninger 

CBRNE-medisin (samarbeid med Forsvarets ABC-skole & 
Akuttmedisinsk avd OUS, arrangert årlig siste 10 år) 

Simulering 

Ultralyd i akuttmedisin (nytt kurs – eller påheng til eksisterende 
kurs) 

Praktisk kurs  

AMM – Introduksjonskurs (nytt kurs) Forelesningskurs  

 

Forslag til nye kurs Læringsform  

seksuelle overgrep Forelesninger 

Masseskadetriage Simulering 

Akuttpediatri Simulering 

Skadekirurgi Simulering 

Brannskadebehandling Simulering 

 
RegRådets representanter fremmet forslag om simulatorkurs.  
RegUt HSØ tar dette med i RHF-ets arbeid for økt bruk av simulering i LIS-utdanningen.  
 
RegUt HSØ orienterer om eksisterende e-læringskurs fra SimOslo. 

 

 Spørsmål fra rådets medlemmer til RegUt HSØ 
 

o Samarbeid med radiologiske avdeling om opplæring av LIS i akutt- og mottaksmedisin 
 

Flere HF har utfordringer med opplæring av AMM-LIS i ultralyddiagnostikk. I enkelte HF løses dette 

med at AMM-overleger gjennomfører opplæringen. Diskusjon om dette bør løftes i lederlinjene i HF-

ene, eventuelt RHF-ene. Enighet om å avvente.  

o Regional internundervisning 
 

Sykehuset Telemark tar initiativ til samarbeid om internundervisning. RegUt HSØ oppretter bruker og 

møterom i Whereby som kan benyttes.  

 

Godkjent per e-post 12.3.21.  

http://www.simoslo.no/e-lringskursll

