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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

Referat 
Møte Regionalt råd for LIS-utdanning gastroenterologisk kirurgi og RegUt HSØ 

Tid: 
Sted: 

Tirsdag 6. april 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd gastroenterologisk kirurgi HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus  

Oslo universitetssykehus Elin V. Thorsen 

Sykehuset i Vestfold Rune Sandbu og Vivvi Bjørnø 

Sykehuset Innlandet Cecilie Bjerke 

Sykehuset Telemark Olav J. Flemmen 

Sykehuset Østfold Roland Ruiken 

Sørlandet sykehus  

Vestre Viken Brita Solheim 

Diakonhjemmet Sykehus Anders Husby 

RegUt HSØ 

Leder Kristijane Cook Hvaal 

Utdanningskoordinerende overlege Kari Kjeldstadli 

Koordinator Eldbjørg Wessel Hansen 
 

Øvrige 
deltakere 

Utdanningsavdelingen OUS 

Utdanningskoordinerende overlege Trond Vartdal 

Sykehuspartner 

Tverrgående arbeidsgruppe for 
Kompetanseportalen 

Gry Næss 

Tverrgående arbeidsgruppe for 
Kompetanseportalen 

Cecilie Næss 
 

 

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 
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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  
 
Elin Vermelid Thorsen, OUS HF er valgt til leder, Olav J. Flemmen, Sykehuset Telemark HF er valgt til 
nestleder. Trond Vartdal ved utdanningsavdelingen ved OUS var til stede for å ivareta historikken fra 
rotasjonsrådene. Sykehuspartner deltok for å besvare spørsmål om Kompetanseportalen. 
 

 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 Helse-Vest er fagkontakt 

for enterologisk kirurgi og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess for 

endringsforslag i utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

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.  
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 I hvilken grad er simulering tatt i bruk i spesialistutdanningen i gastroenterologisk 
kirurgi?  
 

Nasjonalt anbefalt kurs i gastroenterologisk kirurgi Simulering?  

DSCT eller tilsvarende kurs i traumebehandling  

Krigskirurgi  

Endoskopikurs m/simulatortrening Ja 

Laparoskopi for viderekommende  

Øsofagus/ventrikkel/fedme  

Galleveier/pancreas/lever Ja 

Inflammatoriske tarmsykdommer felles med gastromedisin Ja 

Colorectalcancer med praktiske øvelser på modell Ja 

Anoproctologi Ja 

Brokkirurgi Under etablering 

Akuttkirurgi for viderekommende, med praktiske øvelser på dyremodell Ja 

 

 

RegRådet orienteres om tilbudet ved SIM Oslo og oppfordres  til å vurdere om simulering kan tas i bruk i LIS-

utdanning i egen utdanningsvirksomhet i en hensiktsmessig form. 
 
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 
 

 E-læringskurs diatermi 
 
RegUt HSØ mottar ulike henvendelser fra eksterne aktører som ønsker å tilby kurs til leger i 

spesialisering. Utdanningsrådet i HSØ har bedt RegUt HSØ legge frem et tilbud om e-læringskurs i 

diatermi for RegRåd generell kirurgi/gastroenterologisk kirurgi HSØ. 

Tilbakemeldinger fra RegRådet: 

- Arbeidsgiver har ansvaret for å sørge for at ansatte er opplært i bruk av utstyr som som benyttes 
i pasientbehandling, og diatermikurs bør således ikke inngå som en del av spesialistutdanningen.  

- Helseforetakene må ta stilling til hvordan de skal lære opp sine ansatte 
- Det er viktig at opplæringsopplegg er tilpasset utstyret som brukes på det enkelte sykehus.  
- Ifølge representanter i RegRådet som har gjennomgodt det aktuelle kurset, er det et godt kurs, 

som kan anbefales for HF som vurderer det som aktuelt.  
- Generelt spilles det inn at det bør etableres felles nasjonale opplæringsopplegg der det er mulig, 

eventuelt et felles kurs-bibliotek, slik at man ikke trenger å lage nye kursopplegg på hvert HF.  
 

http://www.simoslo.no/e-lringskursll
http://www.spesialisthelsetjenesten.no/
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I etterkant av møtet, fikk RegUt HSØ tilsendt følgende oversikt fra representantene fra Sykehuspartner over 

hvilke e-læringskurs i diatermi som er tilgjengelige i læringsportalen i HSØ for enkelte HF: 

MTU Valleylab diatermiapparat: OUS, SiV, Innlandet, Østfold og Vestre Viken 

MTU Diadermi Conmed 5000: Ahus 

Praktisk Diatermi 3, Quomodus: SiV 

 

 Saker meldt inn fra RegRådleder 
 

o Kompetanseportalen. Oppdatering og veien videre inkl kobling av identiske læringsmål og 
læringsaktiviteter i ulike læringsmålsplaner. 
 

Representantene i RegRådet er positive til arbeidet Dossier har igangsatt for bedre funksjonalitet i 

Kompetanseportalen (KP), men understreker at det er mye som gjenstår. Representantene fra 

Sykehuspartner, som er til stede i møtet, inngår i Tverregional arbeidsgruppe for Kompetanseportalen, og 

redegjør for avklaringene som gjenstår før Dossier kan gjennomføre alle endringer som er meldt inn. 

Spørsmålet om LIS skal kunne ha parallelle spesialiseringsløp er til behandling hos HOD/Helsedirektoratet.   

Leder og nestleder av RegRåd generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi HSØ gjennomgår et utkast til 

notat til Helsedirektoratet som beskriver RegRådenes syn på og begrunnelse av behov for parallelle 

utdanningsløp. Notatet skal sendes til lederene av de øvrige regionale rådene/utvalgene for generell kirurgi 

og gastroenterologisk kirurgi før det formidles til RegUt Helse Vest så det kan fremmes for Helsedirektoratet. 

Planen er at notatet også skal forelegges lederne for RegRåd i øvrige berørte spesialiteter.  

o Hvordan fungerer læringsmålsplanen i de ulike foretak i HSØ? Har vi oppnådd 
harmoniseringen og likheten vi ønsket? 
 

Ved godkjenning av læringsmål, har enkelte HF erfart at det er vanskelig å se hvilke læringsaktiviteter LIS har 

utført på andre HF. Kommentar fra sykehuspartner: Den tekniske løsningen for synkronisering mellom HF-

ene er på plass, men enkelte foretak har selv justert slik at tellingen av aktiviteter blir forskjellig.  

o Behov for harmonisering av læringsaktiviteter, læringsmål og revisjon av læringsmål. 
Veien videre for å få fortgang i dette arbeidet. 

o Er det læringsaktiviteter det er akutt behov for å endre? 
o Behov for et regionalt råd for fellesdelen for kirurgiske spesialiteter (FKI) 
o Behov for å få inn anastomosekurset som anbefalt læringsaktivitet 

 

De siste punktene utsettes.  

 

Godkjenning av referat 

Referat per e-post.  


