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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

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

Tid: 
Sted: 

Tirsdag 18. mai 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd medisinsk mikrobiologi HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus Truls Leegaard               

Oslo universitetssykehus Hanne Brekke/Gorm Hansen 

Sykehuset i Vestfold Aina Fortun Borgersen 

Sykehuset Innlandet Tine Smedsund  Dons 

Sykehuset Telemark  

Sykehuset Østfold Anita Kanestrøm                           

Sørlandet sykehus Guro Helen Furset Jensen 

 Vestre Viken Roar Bævre-Jensen 

RegUt HSØ 

Leder Kristijane Cook Hvaal 

Utdanningskoordinerende overlege Kari Kjeldstadli 

Koordinator Eldbjørg Wessel Hansen 
 

Øvrige 
deltakere 

Utdanningsavdelingen OUS 

Utdanningskoordinerende overlege Trond Vartdal 
 

  

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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Truls Leegaard, Ahus HF er valgt til leder, Aina Fortun Borgersen, Sykehuset i Vestfold HF er valgt til 
nestleder.  
Utdanningsavdelingen ved OUS var til stede for å ivareta historikken fra rotasjonsrådene.  
 

 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 mikrobiologi og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess 

for endringsforslag i utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

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

o Nasjonalt anbefalte kurs, nasjonalt anbefalte prosedyrer og læringsmål og simulering 
 

Ingen endringsforslag fremmet i møtet. 
 

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 
 

RegUt HSØ har fått et forslag fra  en representant i RegRåd medisinsk biokjemi HSØ om et samarbeid 

om veiledningskurs for LIS i lab-fag i HSØ og ønsker innspill fra øvrige regionale spesialitetsvise råd 

for LIS-utdanning i lab-fag.  

RegRådet i medisinsk mikrobiologi støtter forslaget og spiller inn at regionalt samarbeid kan være en 

god idé for mer enn veiledningskurs.  

RegUt HSØ orienterer om Utdanningsrådet i HSØ og muligheten for å koordinere felles 

læringsaktiviteter i HSØ gjennom representantene som sitter der fra hvert HF i helseregionen.  

 

http://www.spesialisthelsetjenesten.no/
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 Spørsmål fra rådets medlemmer til RegUt 
 

o Felles kompetansemål (FKM) 
 

Foreløpig er det to nasjonale kurs tilknyttet FKM; sakkyndighetskurs og kurs i administrasjon og 

ledelse. HDIR har gitt signaler om at de vil gi ytterligere anbefalinger om læringsaktiviteter for FKM, 

men at det mest sannsynlig blir aktiviteter som skal gjennomføres lokalt i utdanningsvirksomhetene.  

OUS: har et utdanningsopplegg i FKM for LIS i faste stillinger. I tillegg gjennomføres seminarrekker 

innen FKM-temaer rettet mot overleger, for å bidra til at de får styrket kompetanse om det de skal 

bidra til at LIS skal lære innen FKM.  

RegRådet peker på at mange av læringsmålene innen FKM er rettet mot klinisk virksomhet og i liten 

grad beskriver krav som er relevante for spesialister i lab-fag. RegUt HSØ orienterer om 

Helsedirektoratets uttalelse i et møte, hvor det ble sagt at selv om FKM-læringsmål fremstår 

spesialitetsnøytrale, gjelder en godkjenning av FKM-læringsmål kun i den spesialiteten det er 

godkjent i. Hvis LIS bytter spesialitet, må den nye lederen gjøre en vurdering av kompetansen sett i 

lys av den nye spesialiteten LIS-en skal jobbe innenfor.  

 
o Avtaler om gjennomstrømning til andre HF 

 

Flere representanter har spørsmål om varighet av gjennomstrømningsperioder. Diskusjonen 

tydeliggjør at behovet og interessene hos LIS, «avgivende HF» og «mottakende» HF ikke alltid er 

samstemte. Det har pågått et arbeid i HSØ for å kartlegge behov for gjennomstrømning, avdekke 

flaskehalser og finne løsninger. Dette arbeidet blir en del av et større prosjekt som ikke enda er 

startet opp, men hvor alle HF skal få muligheten til å delta.  

 

Planer for gjennomstrømning i utdanningsløpet inngår som en del av beslutningsgrunnlaget når 

Helsedirektoratet behandler søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet. Avtaler om 

gjennomstrømning inngås mellom helseforetakene. Diskusjon i RegRådene kan bidra til å få plass 

gode ordninger. De regionale utdanningssentrene har ikke beslutningsmyndighet i spørsmål om 

gjennomstrømning.  

 

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.  

Presentasjonen vedlegges referatet, etter avtale i møtet.  

 


