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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

Referat 
Møte Regionalt råd for LIS-utdanning fysikalsk medisin og rehabilitering og RegUt HSØ 

Tid: 
Sted: 

Onsdag 28. april 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd fysikalsk medisin og rehabilitering HSØ 

Helseforetak Representant 

Oslo universitetssykehus 
Kjersti Myhre/Torgeir 
Hellstrøm 

Sunnaas sykehus Siri Grøtt Helland 

Sykehuset i Vestfold Ingar Heier  

Sørlandet sykehus Arild Kjetså 

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  

Møtereferat  
 

 Kort presentasjon av deltakerne og konstituering av rådet  
 
Siri Grøtt Helland, Sunnaas HF er valgt til leder, Arild Kjetså, Sørlandet HF er valgt til nestleder.  
 

 Eksempler på hvilke endringsprosesser vi kan forvente fremover 
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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 Helse Midt-Norge er 

fagkontakt for fysikalsk medisin og rehabilitering og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes 

prosess for endringsforslag i utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

RegRådet stilte spørsmål om dokumentet «Rutine for endring av forskriftsfestede læringsmål (LIS)» 

(https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/referater/Endring%20av%20l%C3%A6rin

gsm%C3%A5l%20-%20LIS%20rutine_v1.0%20(24.02.20).pdf), og foreslo en tydeliggjøring av 

RegRådets mulighet til å fremme forslag om endringer av  læringsmål. Dokumentet skal revideres og 

innspillet blir tatt med i den prosessen.  

 

 Status og behov for endring i spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering – diskusjon 
 

o  Nasjonalt anbefalte kurs, nasjonalt anbefalte prosedyrer og læringsmål 
 

Ingen endringsforslag fremmet i møtet. 

 
o 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.  

 I hvilken grad er simulering tatt i bruk i spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og 
rehabilitering?  

 

Innspill fra rådets representanter 

OUS/Ullevål: SIM-senteret brukes aktivt og er veldig nyttig. Gode tilbakemeldinger på for eksempel 

arbeid i tverrfaglig team. 

https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/referater/Endring%20av%20l%C3%A6ringsm%C3%A5l%20-%20LIS%20rutine_v1.0%20(24.02.20).pdf
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/referater/Endring%20av%20l%C3%A6ringsm%C3%A5l%20-%20LIS%20rutine_v1.0%20(24.02.20).pdf
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Sunnas: håndtering av utagerende pasienter og akutte situasjoner 

Sykehuset Innlandet: opplæringsmodul for LIS i forbindelse med undersøkelser som innebærer både 

trening og praksis 

 Simulering i nasjonalt anbefalte kurs? 
 

Nasjonalt anbefalt kurs i fysikalsk medisin og 
rehabilitering  

Simulering?  

Rehabilitering av pasienter med nevromuskulære 
sykdommer og spinale skader  
Psykosomatikk   
Trygdemedisin   
Arbeidsfysiologi/hjerterehabilitering  
Biomekanikk/ tekniske hjelpemidler/ortopediske 
hjelpemidler/motorkjøretøy  
Rehabilitering av pasienter med hodeskade og 
hjerneslag  
Muskel- og skjelettlidelser – diagnostikk og 
behandling, inklusive innføring i muskel- og 
skjelettradiologi  
Diagnostikk og behandling av nakke, brystrygg, 
korsrygg og bekken, samt radiologi av colurnna  
Ultralyd i fysikalsk medisin og rehabilitering- 
Spesialisterklæringskurs 

Teoretisk 
 
Teoretisk  
Teoretisk  
Praktisk 
Teoretisk 
 
Teoretisk 
 
Praktisk 
 
 
Teoretisk 
 
En dag praktisk, resten teoretisk( nytt kurs som kun 
har gått en gang) 
Teoretisk 

 

 Vil økt bruk av simulering øke kompetansen hos LIS i fysikalsk medisin og 
rehabilitering?  
 

Innspill fra rådets representanter: 

RegRådet orienteres om tilbudet ved SimOslo og oppfordres  til å vurdere om simulering kan tas i 

bruk i LIS-utdanning i egen utdanningsvirksomhet i en hensiktsmessig form. Konkrete forslag kan 

sendes RegUt HSØ i etterkant av møtet og vil bli tatt videre til RHF-et og SimOslo. 
 
Lenke til SimOslos e-læringskurs. 

 
o Informasjon om train-the-trainer-kurs rettet mot leger som skal undervise i veiledning, 

kompetansevurdering og supervisjon i egne foretak 
 

 Tilbud til alle utdanningsvirksomheter, på tvers av spesialiteter 
 Fire samlinger à to dager (fem samlinger for de som skal lære å undervise i klinisk 

kommunikasjon), i tillegg undervise på et to dagers veilednings-/supervisjonskurs på 
eget foretak under supervisjon av undervisere fra train-the-trainer-kurset.  

 Påmelding: spesialisthelsetjenesten.no/lis 
 

 Spørsmål fra rådets medlemmer til RegUt 
 

http://www.simoslo.no/e-lringskursll
http://www.spesialisthelsetjenesten.no/
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o Representasjon i RegRåd av private institusjoner med LIS-stillinger  
Forlag om at private institusjoner som utdanner LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering 

representeres i RegRådet etter modell fra Fagråd for rehabilitering. RegUt HSØ kontakter leder for 

fagrådet for kontaktinfo.  

o Diskusjon om Helsedirektoratets anbefaling om fem repetisjoner av «Spesialisterklæringer 
etter mandat til forsikringsselskap eller spesialisterklæringer om men erstatning til NAV»  
 

RegRåd fysikalsk medisin og rehabilitering enes om å fremme et forslag for Helsedirektoratet om å 

redusere antall gjennomføringer av prosedyren og spesifisere antall erklæringer for hhv. 

forsikringsselskap og NAV.  

Forslag om endringer i Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter for fysikalsk medisin og 

rehabilitering kan fremmes gjennom RegUt Helse Midt-Norge, som har fagkontaktansvaret, etter 

tverregional forankring. RegRåd fysikalsk medisin og rehabilitering HSØ kan sende beskrivelse og 

begrunnelse av forslaget direkte til RegUt HM (gjerne med RegUt HSØ på kopi), eventuelt kan 

henvendelsen formidles gjennnom RegUt HSØ.  

 
Godkjenning av referat 

Referatet godkjennes per e-post.  


