
 

Referat RegRåd blodsykdommer 27.1.2021 

 

Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

Referat 
Møte Regionalt råd for LIS-utdanning blodsykdommer og RegUt HSØ 

Tid: 
Sted: 

Onsdag 27. januar 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd blodsykdommer HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus Nina Haagenrud Schultz 

Oslo universitetssykehus Hege Melby Frøen   

Sykehuset i Vestfold Emil Nyquist 

Sykehuset Innlandet Aud Thoresen 

Sykehuset Telemark Lloyd Frode Ramslien                        

Sykehuset Østfold Dlawer Abdulla Barzenje 

Sørlandet sykehus Hedda Lerdal 

Vestre Viken Hanne K. Fredly 

Diakonhjemmet Sykehus  

Lovisenberg Diakonale 
Sykehus  

  

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 
Hege Melby Frøen, OUS er valgt til leder. Hanne K. Fredly, Vestre Viken, 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 
blodsykdommer 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 
 
Nasjonale anbefalinger om kurs 
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?  
 

RegRåd blodsykdommer mener anbefalingene om kurs for FIM er tilfredstillende.  

 
 Læringsmål FIM-150 
I forkant av møtet hadde RegUt HSØ mottatt en henvendelse fra en lege ved et HSØ-HF 

om at RegRåd blodsykdommer bes ta stilling til hvorvidt det «ikke er meningsfylt og 

innebærer unødvendige plager for pasientene» at spesialister i alle indremedisinske fag 

skal «Ha kunnskap om indikasjonen for og selvstendig kunne utføre benmargsaspirasjon 

fra sternum og/eller crista iliaca posterior superior.», slik læringsmålet krever. 

RegRådet vil diskutere dette videre i et senere møte.  
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 Bør det opprettes et regionalt råd for felles del II indremedisinske fag? 
RegRådet er positive til et eget råd for del II 
 

o Del III blodsykdommer 
 

 Nasjonale anbefalinger om kurs 
RegRådet anser nåværende anbefalinger om kurs å være i tråd med behovet i 
utdanningen.  
 

 Simulering 
 

Bakgrunn: HSØ RHF ønsker økt bruk av simulering i spesialistutdanning av leger. Simuleringssenteret 
i OUS (simoslo.no) har fått oppdrag om å bidra i HSØ. Grunnlaget for medisinsk simulering er ønske 
om kompetanseheving, kvalitetsforbedring, færre avvik og økt pasientsikkerhet. Treningen kan 
foregå på et simuleringssenter eller i egen avdeling og egner seg både til individuell trening så vel 
som trening i team. Målet for treningen kan være alt fra grunnleggende ferdigheter, som 
kommunikasjon- og samhandlingstrening, til avansert pasientbehandling. I tillegg til opplæring i 
medisinske læringsmål vil hensikten ofte være å trene opp kognitive, sosiale og personlige 
egenskaper som komplementerer tekniske ferdigheter og bidrar til trygg og effektiv gjennomføring. 
Den erfaringsbaserte læringen er en tørrtrening på virkeligheten og er risikofritt for pasienten.  

 
RegRådets representanter kjenner ikke til bruk av simulering i utdanningen. CelleVision app ble 
nevnt, og følgende link til ulike elektroniske morfologikurs/oppgaver ble lagt ut under møtet:  

 
https://eqate.ukneqash.org/l/login?service=https%3A%2F%2Feqate.ukneqash.org%2Fp%2Fj_spring_
cas_security_check  

 
o Felles kompetansemål FKM 

 
 Innspill fra RegRådets representanter 

 De fleste HF har tilbud om veiledningskurs 

 Flere representanter tar til orde for at læringsaktiviteter bør samordnes. 

 Mange avdelinger venter på "sentrale" retningslinjer fra HF-ene for FKM. 

 Leder presiserer per e-post 11.2.21: FKM forutsetter at LIS skal tilegne seg et 
stort kunnskapsområde som man ikke kan forutsette  at klinikere i 
blodsykdommer på de enkelte avdelinger kan ta ansvar for å organisere/lære 
bort. Dette bør derfor organiseres (i den grad det ikke allerede er gjort i form 
av eksisterende kurs) som felles samlinger / kurs. Dette synes det ikke å 
foreligge noen helhetlig/tilgjengelig plan for, og det gjør både LIS og 
utdanningsansvarlige overleger usikre.  

 Fordypningsoppgaven er tidkrevende, bekymring om at LIS må bruke tid på 
denne som de burde ha brukt på å tilegne seg kompetanse innen de 
spesialitetsspesifikke læringsmålene. 

 

 Spørsmål fra rådets medlemmer til RegUt 
 

o Er det anledning til å være representant i RegRådet og samtidig medlem i 
spesialitetskomiteen? 

 
For RegUt HSØ er det helt uproblematisk. Det er en stor fordel at RegRådene har representanter 
med erfaring fra arbeid med spesialistutdanning. Representantene må være bevisst sine ulike 

https://eqate.ukneqash.org/l/login?service=https%3A%2F%2Feqate.ukneqash.org%2Fp%2Fj_spring_cas_security_check
https://eqate.ukneqash.org/l/login?service=https%3A%2F%2Feqate.ukneqash.org%2Fp%2Fj_spring_cas_security_check
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roller. RegRådsrepresentantene er oppnevnt fra HF-ene. Spesialitetskomiteene utfører sine 
oppgaver på mandat fra Legeforeningen.  

 
o Initiativ til samarbeid om internundervisning mellom HF-ene 

 
Forslag om å utvide eksisterende samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold og Sykehuset 
Telemark. Behov for digital plattform.  
 
RegUt HSØ oppretter møterom i Whereby og brukere til representantene fra OUS, SiV, ST og 
Vestre Viken.   
 
o Møtefrekvens og digital plattform for møter mellom RegRådets medlemmer 
 
Mandatet legger opp til ett møte per år for å svare ut høringer om endringer i læringsmål, 
koordinere innspill angående nasjonale læringsaktiviteter osv. Rådet kan også kalles sammen ad 
hoc i tilknytning til henvendelser fra Helsedirektoratet eller de andre regionene.  
 
Møtehyppighet vil variere med spesialitetens behov. Det er positivt om rådet finner nytte i å 
kommunisere internt, for å styrke regionalt og nasjonalt samarbeid og samordning av 
spesialistutdanningen. Rådets leder vil kalle nn til et nytt møte i mars via Skype. Aktuelle temaer 
for neste møte er: læringsmål / innhold i kurset alle i indremedisin skal ta /oppfølging av 
samarbeid rundt internundervisning, FIM-150 og læringsaktiviteter FKM. 
 
RHF-et arbeider med å finne en løsning for fildeling og digitale møter for RegRådene. Whereby 
skal kun benyttes til LIS-undervisning av LIS.  
 
Godkjenning 
 
Innspill til referatet ble gjort på e-post i etterkant av møtet.  
Endelig versjon ferdigstilt 1.3.21.  


