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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

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

Tid: 
Sted: 

Tirsdag 20. april 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd nevrokirurgi HSØ 

Helseforetak Representant 

Oslo universitetssykehus Markus Wiedmann 

Oslo universitetssykehus Daniel Dahlberg 

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 valg av leder og nestleder 
 
Markus Wiedman, OUS HF er valgt til leder, Daniel Dahlberg, OUS HF,  til nestleder. I HSØ er OUS 
eneste utdanningsvirksomhet og utdanningsavdelingen ved OUS er derfor invitert med i møtet. 
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 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 nevrokirurgi og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess for endringsforslag i 
utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  
 

 Status og behov for endring i spesialistutdanning i nevrokirurgi – diskusjon 
 
LIS-utdanning i nevrokirurgi foregår kun ved regionssykehusene. RegRådet beskriver flere 
utfordringer i spesialistutdanning i nevrokirurgi: 
 

 Utdanningsansvarlige overleger opplever et stort ansvar for kvaliteten på spesialister utdannet i 
nevrokirurgi i HSØ, siden alle LIS i HSØ skal gjennomføre hele spesialistutdanningen ved samme 
sted. Erfaringene så langt viser at det ikke bli satt av tilstrekkelig tid for utdanningsansvarlige 
overleger til å følge opp LIS ansatt i utdanningsvirksomheten. RegUt HSØ vil ta tilbakemeldingen 
videre til RHF-et.  
 

 Omfattende læringsmål gjør det vanskelig å vurdere om LIS har tilstrekkelig kompetanse for 
godkjenning. RegRåd-leder foreslår at LIS bør bestå en internasjonalt sertifisert eksamen før de 
kan godkjennes som spesialist. RegUt orienterer om at det kan fremmes et forslag for 
Helsedirektoratet om å anbefale en slik eksamen som en prosedyre for LIS i nevrokirurgi, slik det 
er foreslått at de anbefaler eksamen i tropemedisin og parasittologi for LIS i 
infeksjonssykdommer. Alternativt kan det legges inn som en lokal læringsaktivitet i den enkelte 
utdanningsvirksomhet, hvis HF-et ser det som hensiktsmessig.   
 

 Det høyspesialiserte behovet for kompetanse hos overleger i nevrokirurgi gjenspeiles ikke i 
innholdet i kursene som anbefales av Helsedirektoratet. RegRåd nevrokirurgi HSØ etterspør 
anbefalinger om flere kurs for LIS i nevrokirurgi og trekker særlig frem behov for mer 
disseksjonspraksis, i kurs med forskjellige temaer. Hvis det skal fremmes forslag for 
Helsedirektoratet om flere anbefalinger om kurs i spesialistutdanningen i nevrokirurgi, kan det 
gjøres gjennom fagkontakt RegUt Helse Vest. RegUt Helse Vest vil i så fall sørge for innspill fra 
samtlige regionale råd/utvalg for LIS-utdanning i nevrokirurgi. 
 

 I tillegg til nasjonale kurs er det er viktig for LIS å ha tilgang til øvelse på kadaver lokalt i 
utdanningsvirksomheten. RegRådet ønsker et samarbeid mellom OUS og UiO for å få dette på 
plass. Det avtales at RegRådet skal lage et notat om behov og muligheter, som skal løftes til RHF-
et gjennom RegUt HSØ. 

 

 Tilleggsnotat til referatet sendt fra RegRåd-leder 23.5.21: «LIS utdanning i Nevrokirurg på OUS 
er for lite strukturert og tilrettelagt. Det er stor sprik mellom det som står på papiret og den 
praktiske gjennomføringen. Vi har kritisert at læringsmålene er veldig bredt definert og at det er 
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vanskelig å teste om læringsmålene er nådd. Det fins ingen faste LIS løp, dvs mange går i 
vikariater før de får en fast LIS stilling og (selv om tiden er tellende) så er man ikke i en 
strukturert utdanning.»  

 
Spesialistforskriften legger ansvaret for utdanningen til utdanningsvirksomhetene, jf. §22. «Den 
godkjente utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten 
skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og 
gjennomstrømning i utdanningsløpet.» Det er viktig at forholdene som beskrives diskuteres i 
lederlinjen i virksomheten. RegUt HSØ tar notatet videre til Utdanningsavdelingen ved OUS.  
 

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 nevrokirurgi?  
 

Se punktet over.  
 

Simulering i nasjonalt anbefalte kurs? 

Nasjonalt anbefalt kurs i nevrokirurgi Simulering?  

1. Scandinavian Course in Neurosurgery 
(Beito-kursene) / The European Association 
of Neurosurgical Societies (EANS) - kursene 

2. Advanced trauma life support (ATLS) kurs- 
spille inn at dette er et unødvendig kurs-
men det må inn flere nødvendige kurs før 
man tar ut kurs 

3. Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon 
4. Basic course surgical skills  
5. Disseksjonskurs 

1. Teoretisk kurs 
2. Praktisk kurs, men unødvendig i 

spesialistutdanningen innen nevrokirurgi. 
Det må likevel inn andre kurs før noen av 
kursene fjernes 

3. Praktisk kurs 
4. Praktisk kurs 
5. Praktisk kurs, men på et veldig lavt nivå. 

Gjennomføres i utlandet.  

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

 
Innspill fra rådets representanter 
 
RegUt HSØ tar med innspillene til RHF-et. Konkrete forslag kan sendes RegUt HSØ i etterkant av 
møtet. RegRådet orienteres om tilbudet ved SIM Oslo og oppfordres  til å vurdere om simulering kan 
tas i bruk i LIS-utdanning i egen utdanningsvirksomhet i en hensiktsmessig form. 
 
Lenke til SimOslos e-læringskurs. 

 

http://www.simoslo.no/e-lringskursll
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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 
 
 
Godkjenning av referat 

Referatet er godkjent per e-post.  

http://www.spesialisthelsetjenesten.no/

