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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

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

Tid: 
Sted: 

Tirsdag 12. januar 2021, kl. 14.00 - 15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd indremedisin HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus Ikke til stede 

Oslo universitetssykehus Anne Mette Njaastad 

Sykehuset i Vestfold Reinhardt Flø 

Sykehuset Innlandet Yvonne Hagen  

Sykehuset Telemark Ikke til stede  

Sykehuset Østfold Grete Wahlberg 

Sørlandet sykehus Ikke til stede  

Vestre Viken Øystein Husby 

Diakonhjemmet Sykehus Anne Kristine Gulsvik 

Lovisenberg Diakonale Sykehus Ikke til stede 

RegUt HSØ 

Leder Kristijane Cook Hvaal 

Utdanningskoordinerende overlege Kari Kjeldstadli 

Koordinator Eldbjørg Wessel Hansen 
 

Øvrige deltakere Utdanningsavdelingen OUS 

Spesialrådgiver Eirinn Glattre 
 

 

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 
 
Utdanningsavdelingen ved OUS var til stede for å ivareta historikken fra rotasjonsrådene.  
 

 Konstituering av rådet – valg av leder og nestleder 
 
Ingen av representantene ønsket å melde seg til ledervervet. RegUt HSØ fikk mandat til å oppnevne 
leder og 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 
indremedisin og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess for endringsforslag i 
utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten. 
 

 Status og behov for endring for spesialiteten – diskusjon 
 

o Spørsmål fra RegUt HSØ 
 
Det er behov for avklaring av hvilke anbefalinger om kurs som bør foreligge for både del II og del III 
for indremedisin. I møter med spesialitetskomiteene i de indremedisinske fagene er RegUt HSØ 
orientert om ulike syn på Helsedirektoratets anbefalinger for del II og del III i indremedisin. RegRåd 
indremedisin HSØ bes ta stilling til innspillene som har kommet om anbefalinger om kurs i 
hjertesykdommer for del II og listen over nasjonalt anbefalte kurs for del III. Målet med felles del II er 
å gi legene vaktkompetanse, definert som å kunne fungere som ansvarlig overlege ved et middels 
stort norsk sykehus.  
 

 Bør spesialister i alle indremedisinske fag gjennomføre kurs i basal ekkokardiografi 
og EKG, slik at disse bør anbefales for felles del II indremedisin, eller bør disse 
kursene heller anbefales for f.eks. del III av indremedisin og hjertesykdommer?   
 

Spørsmålet avklares ikke i møtet, må følges opp videre.  

 Ifølge spesialitetskomiteen i indremedisin er Helsedirektoratets liste med nasjonalt 
anbefalte kurs for indremedisin del III basert på en misforståelse. Helsedirektoratets 
anbefalte kurs er lagt inn i Kompetanseportalen knyttet til 99 av de 104 
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læringsmålene for indremedisin del III. Spesialitetskomiteens forslag fra 2018 var at 
leger som valgte å gjennomføre del III skulle delta på kurs i: 

 akuttmedisin: «dagens Intensivkurs i anestesi voksen er meget velegnet» 

 hjertesykdommer: «grenkurs i koronarsykdom/hjertesvikt er best egnet» 

 lungesykdommer: «intensivkurs lunge er best egnet» 

 et valgfritt innen fordøyelsessykdommer, nyresykdommer, blodsykdommer, 
infeksjonssykdommer, endokrinologi eller geriatri. 

Helsedirektoratet har per d.d. ingen forslag til endringer i anbefalinger fra 
spesialitetskomiteen i indremedisin til behandling. RegRåd HSØ bes ta stilling til 
hvilke kurs som bør anbefales for del III. 
 

Spørsmålet avklares ikke i møtet, må følges opp videre.  

o Innspill fra RegRåd indremedisins representanter 
 

 Behov for å definere formålet med og innholdet i en indremedisinsk spesialitet 
 

Det ble påpekt at flere av helseforetakene i HSØ i varierende grad har leger ansatt i 

indremedisinstillinger, for mange verken overleger eller LIS. Det ble hevdet at dette nok stiller seg 

annerledes ved mindre sykehus ellers i landet. Det ble tatt til orde for behov for en gjennomgang av 

formålet med en egen indremedisinsk spesialitet, med tilhørende gjennomgang av læringsmål og 

nasjonale anbefalinger om læringsaktiviteter. «I gammel ordning var indremedisin en 

grunnutdanning, nå er den en hovedspesialitet, sidestilt med øvrige spesialiteter og 

kompetansekravene bør være mer enn bare en videreføring av læringsmålene i felles del II». I 

diskusjonen ble det foreslått å innkalle til møte på nasjonalt nivå, med lederne for alle de fire 

regionale rådene for LIS-utdanning i indremedisin, for å nedsette en arbeidsgruppe med nasjonal 

representasjon med dette som formål, med f.eks. «Spisset breddekompetanse – en definisjon» som 

arbeidstittel. En representant foreslo at del II bør gjøres mindre, slik at del III kan bli større.   

RegUt HSØ tar innspillene med seg i sin videre oppfølging av de nasjonalt anbefalte 

læringsaktivitetene.   

 Om FKM. Innspill fra RegRådets representanter om at læringsaktivitetene som er lagt inn 
i Kompetanseportalen for å oppnå kompetanse innen FKM oppleves som rigide.  

 
Det vises til HODs rundskriv med kommentarer til spesialistforskriften §2, syvende ledd: 

 Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir 

hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av 

virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er 

da ikke bundet til å følge anbefalingene. 

I ny ordning for spesialistutdanning av leger, er det kompetansen som skal vurderes ved godkjenning 

av et læringsmål, ikke hva som er gjort for å lære det man skal kunne. Enkelte 

utdanningsvirksomheter har lagt føringer for hva som må være gjennomført for at en leder skal 

kunne godkjenne et læringsmål.   

 Spørsmål fra rådets medlemmer til RegUt 
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 Spørsmål om rådets ansvarsområde er avgrenset til del III eller også omfatter del II 
 

Representantene til RegRåd indremedisin HSØ er oppnevnt av sine helseforetak for å gi faglige råd 

om indremedisin del III, men for alle de regionale rådene for LIS-utdanning i de indremedisinske 

spesialitetene vil del II være relevant, fordi alle skal oppnå den samme kompetansen og gjennomføre 

de samme læringsaktivitetene på nasjonalt nivå. Det kan likevel være på sin plass med et eget 

regionalt råd for felles del II indremedisin i HSØ. RegUt HSØ vil be alle de indremedisinske 

RegRådene om å ta stilling til dette spørsmålet før det eventuelt løftes til RHF-et. RegRådet påpeker 

at indremedisinere bør ha en sentral rolle i et slikt råd, for å sikre en generalisert innfallsvinkel.  

Godkjent per e-post 19.2.21. 


