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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

Referat 
Møte Regionalt råd for LIS-utdanning hud- og veneriske sykdommer og RegUt HSØ 

Tid: 
Sted: 

Torsdag 3. juni 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd hud- og veneriske sykdommer  HSØ 

Helseforetak Representant 

Oslo universitetssykehus Evelina Buinauskaite 

RegUt HSØ 

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.  
 
OUS er eneste godkjente utdanningsvirksomhet for hud- og veneriske sykdommer i HSØ.  

 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 
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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 Nord er 

fagkontakt for hud og veneriske sykdommer og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes 

prosess for endringsforslag i utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

 Status og behov for endring i spesialistutdanning i hud- og veneriske sykdommer – 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 hud- og veneriske 
sykdommer?  

 

Innspill fra rådets representanter 

Simulering er ikke tatt i bruk i liten grad i spesialistutdanning av LIS i hud- og veneriske sykdommer.  

 Simulering i nasjonalt anbefalte kurs 
 

Nasjonalt anbefalt kurs i hud- og veneriske sykdommer  Simulering?  

 Dermatologisk terapi og immunologi 

 Lysbehandling, laser og fotodynamisk terapi 

 Yrkesdermatologi og allergologi 

 Seksuelt overførbare infeksjoner 

 Dermatopatologi  

 Dermatoskopi 

 Hudtumores 

 Introduksjonskurs i hudsykdommer - e-læring 

 

 
 
 
 
 

Noe praktisk i kurset 
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 Vil økt bruk av simulering øke kompetansen hos LIS i hud- og veneriske 
sykdommer?  
 

Innspill fra rådets representanter 
 

Ved OUS skal LIS øve seg på småkirurgiske hudinngrep før de skal utføres i klinikk.  

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 
 

o Avklaringer om godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål 
 

 Helsedirektoratets beslutningsgrunnlag ved behandling av søknad om godkjenning 
som spesialist 

 

Når en lege søker godkjenning som spesialist etter de nye reglene for spesialistutdanning, vurderer 

Helsedirektoratet kun om læringsmålene er godkjent av en leder og om kravene til tjenestetid i en 

LIS-stilling er oppfylt. Helsedirektoratet har ikke innsyn i hvilke læringsaktiviteter den enkelte lege 

har gjennomført. 

Dette legger et stort ansvar på ledere, fordi det i praksis er de som står som garantister for at 

godkjente spesialister har den kompetansen læringsmålene krever. Hvis en LIS har oppnådd 

kompetanse gjennom å gjennomføre andre like gode eller bedre læringsaktiviteter enn det som 

anbefales fra Helsedirektoratet, kan et læringsmål godkjennes.  

 Endringer i læringsaktiviteter i utdanningsvirksomhetenes utdanningsplan 
 

Helsedirektoratet kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter (først og fremst kurs og prosedyrer) som 

gjelder for alle utdanningsvirksomheter. Hvis det skal fremmes et forslag for Helsedirektoratet om å 

endre anbefalingene for spesialistutdanning i hud og veneriske sykdommer, kan det gjøres gjennom 

RegUt HN. RegRåd hud og veneriske sykdommer HSØ kan i så fall kontakte RegUt HN direkte eller 

gjennom RegUt HSØ. Hvis kontakten skjer direkte, er det nyttig om RegUt HSØ står på kopi, for å 

være orientert om prosesser i vår region.  

http://www.simoslo.no/e-lringskursll
http://www.spesialisthelsetjenesten.no/
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Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke læringsaktiviteter som skal inngå i 

utdanningsplanen for en spesialitet, ut fra hva som er hensiktsmessig i det enkelte helseforetak. Hvis 

man fraviker fra Helsedirektoratets anbefalinger, skal det være gode faglige grunner til det.  

 Godkjenning av læringsmål – gjennomføring av læringsaktiviteter 
 

Godkjenning av læringsmål gjøres etter en vurdering av kompetanse. Vi er kjent med at enkelte 

helseforetak har bestemt at gjennomføring av Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter skal 

være obligatoriske, men det er i så fall en bestemmelse som gir føringer lokalt.  

 

Godkjenning av referat 

Referatet godkjennes per e-post.  


