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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

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

Tid: 
Sted: 

Onsdag 7. april 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd karkirurgi HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus Jarlis Wesche 

Oslo universitetssykehus  

Sykehuset i Vestfold Torbjørn Bakken 

Sykehuset Innlandet 
Thomas Spansdahl                   

Sykehuset Telemark  

Sykehuset Østfold Anne Therese Reiersen 

Sørlandet sykehus 
Andreas Nygaard 

Vestre Viken 
Øyvind Werpen Skoe 

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  
 
Torbjørn Bakken, Sykehuset i Vestfold HF er valgt til leder,  Anne Therese Reiersen, Sykehuset i 
Østfold HF, er valgt til 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 Helse Vest er fagkontakt 

for karkirurgi og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess for endringsforslag i 

utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

 Status og behov for endring i spesialistutdanning i karkirurgi– 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 karkirurgi?  
 

 Innspill fra RegRåd-leder i forkant og fra rådsmedlemmene i møtet:  
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Simulator er dyrt og det er kun OUS Ullevål som har vurdert å kjøpe egen som de kan ha stående. 

Teknologien utvikler seg også så raskt at man stadig må oppdatere software eller kjøpe nytt utstyr. Det er 

derfor vanskelig for alle foretak å ha dette. Leverandører fra industri tilbyr seg noen ganger å låne ut 

simulator for å trene på spesifikke ting. Det er viktig å passe på at det ikke blir «A- og B-lag» i simulering. De 

som arbeider på OUS har enklere tilgang til SIM-senterets lokaler enn de som er ansatt ved andre sykehus. 

En løsning kunne være en regional innkjøpsordning hvor man sende utstyr rundt til de forskjellige foretak 

med faste intervaller. Det hadde vært rimeligere og gitt bedre mulighet for å ivareta behov for oppgradering 

og nyinvesteringer.  

Simulering i nasjonalt anbefalte kurs 

Nasjonalt anbefalt kurs i karkirurgi Simulering?  Se svar fra Torbjørn bakken 

 Sirkulasjonsfysiologi, nettkurs(teori) [må 
gjennomføres før deltagelse på praktisk 
kurs i sirkulasjonsfysiologi ] 

Teoretisk kurs 

 Praktisk kurs i sirkulasjonsfysiologi (ul 
arterier/vener/ sirk. lab.) 

Praktisk kurs 

Operativ karkirurgi (praktisk kurs med operasjon på 
gris/karkirurgisk teknikk, anastomoser, karskader 

Praktisk kurs 

 Carotiskirurgi Teoretisk kurs 

 Aneurismer og aortoiliakal kirurgi Teoretisk kurs 

Infrainguinal karkirurgi og endovaskulær 
behandling 

Teoretisk kurs 

 Access- kirurgi      Teoretisk kurs 

 Praktisk kurs i varicekirurgi Praktisk kurs 

 Endovaskulær kirurgi med simulatortrening Praktisk kurs med teoretisk del 

 

 Vil økt bruk av simulering øke kompetansen hos LIS i karkirurgi?   
 

 Innspill fra RegRåd-leder i forkant og fra rådsmedlemmene i møtet: 
 

Økt bruk av simulering vil absolutt øke kompetansen hos LIS i karkirurgi. Det er et sterkt behov for trening på 

simulator, da det er utfordrende å få nok tid til prosedyretrening på intervensjon for karkirurger. Det kan 

ikke erstatte trening under supervisjon i reelle situasjoner, men simulering før prosedyrer senker risiko for 

pasienter under prosedyrer. LIS opererer ofte  sammen med ferdig spesialister, i mye mindre grad man er 

alene. Det kunne vært fint å kunne øve på modeller som etterlingner levende vev, men dette er kostbart.   

Konkrete forslag til hvordan simulering kan tas i bruk i økende grad kan sendes i etterkant av møtet og vil 

videreformidles til RHF-et og SimOslo. 

Lenke til SimOslos e-læringskurs. 

http://www.simoslo.no/e-lringskursll
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 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 Status på gjennomføring av kurset i administrasjon og ledelse 
 

LIS som er klare for å søke spesialistgodkjenning i 2021, skal få tilbud om deltakelse på kurs i løpet av 2021. 

o Kompetanseportalen – ønske om enklere oversikt over alle prosedyrene og kurs LIS skal ta 
 

Tverrgåeende arbeidsgruppe for Kompetanseportalen er i dialog med leverandøren (Dossier) om forbedring.   

o Nasjonal samordning av spesialiteten 
 

RegRådet ønsker samarbeid med øvrige regionale råd/utvalg for LIS-utdanning i karkirurgi for å bidra til 

nasjonal samordning og harmonisering av utdanningen. RegUt HSØ sender kontaktinfo til øvrige ledere og 

fagkontakt RegUt HV.  

 

Godkjenning av referat 

Referatet godkjennes per e-post. Innspill sendes innen 28.5.21. 

http://www.spesialisthelsetjenesten.no/

