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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

Referat 
Møte Regionalt råd for LIS-utdanning medisinsk biokjemi og RegUt HSØ 

Tid: 
Sted: 

Tirsdag. 11. mai 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd medisinsk biokjemi HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus Gunnhild Kravdal 

Oslo universitetssykehus Karin Toska 

Sykehuset i Vestfold Morten Lindberg 

Sykehuset Innlandet Solveig Meyer Mikalsen 

Sykehuset Telemark  

Sykehuset Østfold  

Sørlandet sykehus 
Kristin Lilleholt og Toril 
Økland Osestad 

Vestre Viken Bess Frøyshov 

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  
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Morten Lindberg fra Sykehuset i Vestfold HF er valgt til leder, Bess Frøyshov, Vestre Viken 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 Midt Norge er fagkontakt for medisinsk 

biokjemi og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess for endringsforslag i 

utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

 Status og behov for endring i spesialistutdanning i medisinsk biokjemi – diskusjon 
 

o Nasjonalt anbefalte kurs, nasjonalt anbefalte prosedyrer og læringsmål 
 

 

RegRåd-leder er kjent med at Legeforeningens spesialitetskomité for medisinsk biokjemi har fremmet et 

forslag om endring av anbefalingene Helsedirektoratet gir for kurs, slik at LIS anbefales å delta på 

utvalgte kurs om er anbefalt for andre spesialiteter. Ellers ingen endringsforslag fremmet i møtet. 

 

o Simulering 
 

Ikke relevant for spesialistutdanning i medisinsk biokjemi.  

 

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 
 
 
En av representantene i rådet har deltatt på TTT-kurset, opplevde at det i liten grad var tilpasset 

veiledning av LIS i for lab-fag og foreslår derfor å utvikle egne kurs i HSØ for leger som skal veilede LIS 

i disse spesialitetene.  

http://www.spesialisthelsetjenesten.no/
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RegUt HSØ vil ta forslaget med i de kommende møtene med de regionale spesialitetsvise rådene for 

LIS-utdannning i lab-fagene og ta det videre til kurslederne for TTT-kurset og Utdanningsrådet i HSØ.  

 Spørsmål fra rådets medlemmer til RegUt 
 

o Fremtidig antall spesialister i medisinsk biokjemi 
 

RegRåd-leder melder bekymring om antall LIS-stillinger sikrer fremtidig rekruttering til faget. Flere 

overleger nærmer seg pensjonsalder og utdanningskapasitetene bør økes, i tide, før det blir mangel 

på spesialister som kan veilede og supervisere nye leger. RegRåd-leder vil ettersende et notat som 

beskriver problemstillingen, som RegUt HSØ vil ta videre til RHF-et.  

Kopi av notat – sendt til RegUt HSØ fra RegRåd-leder i etterkant av møtet: 

I følge mandatet for de spesialitetsvise råd skal vi bidra til «At regionens behov for utdanning 

av spesialister til spesialisthelsetjenesten bli dekket.» På dette området foreligger store 

utfordringer for spesialiteten medisinsk biokjemi. 

I statistikk-oversikten over godkjente spesialister fra DNLF fremgår at det i spesialiteten 

medisinsk biokjemi i 2021 var 90 yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge. For perioden 

2008 til 2021 er det registrert en økning i antall godkjente spesialister på 3%. Tilsvarende tall 

for andre laboratoriespesialiteter er 25.5% (Immunologi og transfusjonsmedisin), 45.2% 

(Medisinsk mikrobiologi), 56.1% (medisinsk genetikk) og 78.3% (Klinisk farmakologi). Dette 

har ført til en situasjon der fagmiljøet utenfor universitetssykehus er svekket, små og 

mellomstore sykehus sliter med å fylle overlegestillinger og kan dermed heller ikke ansette 

eller utdanne LIS.  

Bakgrunnen er kompleks. Utdanning av spesialister er tid- og ressurskrevende. Når sykehuset 

utsetter oppgaven til siste spesialist er klar for å gå av med pensjon, da er det allerede for 

sent. Vi har flere eksempler sykehus som har måttet rekruttere spesialister i medisinsk 

biokjemi fra utlandet. Dette er kompetente kolleger, men er samtidig en falitt-erklæring for 

egen utdanningskapasitet, -evne og vilje. Universitetssykehusene har de største fagmiljøene 

og dermed best forutsetninger for å utdanne nye spesialister. Selv her har utdanningen av 

spesialister de senere år vært begrenset til eget behov. 

Det bør spesifiseres hvilken fagkunnskap som skal være tilgjengelig innen medisinsk biokjemi 

ved sykehus som har døgnberedskap og hvordan dette skal sikres. Løsningen vil innebære at 

universitetssykehusene utdanner LIS ut over eget behov, men også at fagmiljøene utenfor 

universitetssykehus styrkes med stillinger til LIS og spesialister. Ettersom den enkelte 

avdeling har ansvar for eget budsjett og dette nødvendigvis har økonomiske konsekvenser, 

må problemstillingen løftes opp i organisasjonen for at situasjonen skal kunne endres. Det 

ligger i vårt mandat å gjøre det. Dette notat er skrevet som en første henvendelse. Vi vil 

bidra det vi kan for å bringe prosessen videre.  
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(Jeg har med hensikt skrevet «universitetssykehus» generelt da problemstillingen ikke er 

begrenset til HSØ/OUS. Kopi av notatet vil bli sendt til leder av de spesialitetsvise råd for 

medisinsk biokjemi i de øvrige helseregionene.) 

o Nasjonal samordning av LIS-utdanning i medisinsk biokjemi 
 

RegRåd-leder får tilsendt kontaktinformasjon til lederne av øvrige regionale råd/utvalg for LIS-

utdanning i medisinsk biokjemi i etterkant av møtet.  

 

Godkjenning av referat 

Referatet godkjennes per e-post.  


