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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

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

Tid: 
Sted: 

Onsdag 14. april 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd plastikk-kirurgi HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus 
Martina Moss og Bruce 
Williams 

Oslo universitetssykehus 

Astrid Schjelderup Berntsen 
Simen Martin Schou, 
Elisabeth Vailo Sætnan  

Sykehuset Østfold Guro Hagen Stave 

RegUt HSØ 

Leder Kristijane Cook Hvaal 

Utdanningskoordinerende overlege Kari Kjeldstadli 

Koordinator Eldbjørg Wessel Hansen 
 

Øvrige 
deltakere 

Sykehuspartner var med  fra kl. 15.00 

Tverrgående arbeidsgruppe for 
Kompetanseportalen Gry Næss  

Tverrgående arbeidsgruppe for 
Kompetanseportalen Cecilie Næss 

 

 

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 valg av leder og nestleder 
 
Simen Martin Schou, OUS HF er valgt til leder og Guro Hagen Stave, SØF 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 plastikk-kirurgi og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess for endringsforslag i 

utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

 Status og behov for endring i spesialistutdanning i plastikkirurgi – diskusjon 
 

o  Nasjonalt anbefalte kurs, nasjonalt anbefalte prosedyrer og læringsmål 
 

Henvendelser om innhold i nasjonalt anbefalte kurs i plastikkirurgi rettes til RegUt Helse Vest som er 
fagkontakt for spesialiteten. 
 

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 plastikkirurgi?  
 

Innspill fra rådets representanter 
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OUS diskuterer mulighetene for å få på plass et mikrokurs, men mangler midler og lokaler til å 
installere en øvingslab. Det siste mikrokurset ved OUS ble avholdt i 2015. I etterkant av møtet kom 
det spørsmål om SimOslo kan bidra til dette, - RegUt HSØ tar det videre. Sykehuset Telemark 
informerte på e-post at de startet opp et standardisert kurs i mikrokirurgi høst 19.  
 

 Simulering i nasjonalt anbefalte kurs 
 

Nasjonalt anbefalt kurs i plastikkirurgi  Simulering?  

Nordiske kurs* 

 Kurs 1: Rekonstruktiv plastikkirurgi og 
misdannelser 

 Kurs 2: Rekonstruktiv plastikkirurgi ved 
traumer og sår 

 Kurs 3: Rekonstruktiv plastikkirurgi og 
cancer 

 Kurs 4: Rekonstruktiv plastikkirurgi og 
estetisk kirurgi 

Kursene er hovedsakelige teoretiske og litt praktisk. 
De nordiske landene har kursene på rotasjon.  

 Mikrokirurgi Kurset er rent praktisk  
Per i dag er det ingen tilbud om dette kurset i 
Norge – de siste 10 årene har man måtte reise til 
utlandet for å få tatt kurset. Dette må på plass i 
Norge nå som det et anbefalt kurs som skal holdes 
for hele landet for å få  en nasjonal standard. OUS 
arbeider med å få til dette, og har søkt om penger, 
men har ikke fått nok fra utdanningsfondet i OUS 
enda. RegRådet syntes det å få hjelp fra SIM-
senteret var en interessant ide. 
  

 Overekstremitetskirurgi (ikke oppgitt om praktisk)   

 Brannskadekurs: EMSB kurset (Emergency 
Management of the Severe Burn Course) 

Kurset holdes på Haukland – (ikke oppgitt om 
praktisk) 

 

 Vil økt bruk av simulering øke kompetansen hos LIS i plastikk-kirurgi?  
 
Ja, økt simulering vil øke kompetansen hos LIS ved mikrokirurgisk kirurgi ved å kunne trene på 
kirurgisk og mikroskopisk teknikk utenom operasjonsstuen. 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. 

 
o Informasjon om train-the-trainer-kurs rettet mot leger som skal undervise i veiledning, 

kompetansevurdering og supervisjon i egne foretak 

http://www.simoslo.no/e-lringskursll
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 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 
 

Innspill fra rådets representanter: 
Problematisk siste året med manglende kurs og manglende plasser, samt suboptimalt 
påmeldingssystem.  

 
 

 Forskriftsendring vedtatt av Helsedirektoratet - justering av kompetansenivået på to læringsmål i 
plastikkirurgi fra «god kunnskap om» til «kunnskap om».  

 

PLA-118 Ha kunnskap om lymfødem med utredning og behandling, herunder konservativ behandling og 

plastikkirurgiske behandlingsmetoder.  

PLA-119 Ha kunnskap om lipødem med utredning og behandling, herunder konservativ behandling og 

plastikkirurgiske behandlingsmetoder.  

Sykehuspartner deltok i møtet under dette punktet, for å orientere om at i HV RHF er det lagt inn 

følgende læringsaktivitet knyttet til PLA-118 og -119: Klinisk tjeneste under supervisjon, med signering og 

om muligheten for regional samordning av læringsaktiviteter for plastikkirurgi i HSØ. 

Aktiviteter som skal samordnes regionalt, må defineres og meldes som en bestilling til Sykehuspartner. 

Sykehuspartner kan legge inn aktiviteter i Kompetanseportalen slik at de blir tilgjengelige for alle HF i 

regionen, og slik at de som ønsker å innlemme dem i den lokale planen, kan gjøre det.  

Medlemmene av rådet var enige i at regionale læringsaktiviteter en fordel i et lite miljø som i 

plastikkirurgi og avtalte at OUS foreslår aktiviteter som kan legges inn regionalt og sender dem ut for 

innspill fra de andre HF-ene. Sykehuspartner, ved Cecilie Næss, vil sende ut planene som ligger i 

Kompetansportalen for spesialiteten. 

 Spørsmål fra rådets medlemmer til RegUt 
 

o Læringsmål 
 

 Et av rådets medlemmer fremmet innsigelser til innholdet i læringsmål PLA-118 og -119. 
Endringsforslag kan fremmes for Helsedirektoratet via RegUt HV som beskrevet innledningsvis i 
referatet. RegUt HSØ kan videreformidele forlag til RegUt HV hvis ønskelig.  
 

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 pågår et arbeid i HSØ for å kartlegge behov for gjennomstrømning, avdekke 

flaskehalser og finne løsninger. Planer for gjennomstrømning i utdanningsløpet inngår som en del av 

beslutningsgrunnlaget når Helsedirektoratet behandler søknad om godkjenning som 

http://www.spesialisthelsetjenesten.no/
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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. RegUt HSØ orienterer om HSØ-prosjektet 

som kartlegger flaskehalser i gjennomstrømningsbehov for LIS og vil informere utdanningsavdelingen 

i OUS om at gjennomstrømningsperioder for LIS i plastikkirurgi ble diskutert i møtet. 

 

E-post fra representanten for OUS i etterkant av møtet: Det foreligger en utdanningsplan for Helse 

Sør-Øst som følges ved OUS for LIS 3 og hvor vi beskrev de aktuelle flaskehalsene i forbindelse med de 

planlagte rotasjonene til Moss, Skien (håndkirurgi), Bergen (BSA) og OUS, dvs. 4 planlagte rotasjoner 

i denne utdanningen. Overgangsperiode mellom gammel og ny ordning som gjør det ekstra 

utfordrende mht. at rotasjoner ikke samsvarer med nivå på LIS jmf. utdanningsplanen, 

forhåpentligvis jevner det seg ut på sikt da målet er at rotasjon ved OUS er siste rotasjon i 

utdanningen. 

 

o Nasjonal samordning 
 

RegUt HSØ sender kontaktinfo for ledere av øvrige regionale råde/utvalg for LIS-utdanning i 

plastikkirurgi til leder av RegRådet. 

 

Godkjenning av referat 

Referatet godkjennes per e-post. Innspill sendes innen 28.5.21 


