
 

Referat RegRåd psykiatri 19.05.21 

 

Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

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

Tid: 
Sted: 

Onsdag 19.05.2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd psykiatri  HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus Olga Dreessen  

Oslo universitetssykehus Victoria Aakre 

Sykehuset i Vestfold Ove Westgård 

Sykehuset Innlandet Dag Trygve Hanoa 

Sykehuset Telemark Ulrike Sagen-Vik 

Sykehuset Østfold Enrico Callegari                                 

Sørlandet sykehus Torbjørg Johanne Jensen 

Vestre Viken Åse B. Lyngstad 

Lovisenberg Diakonale Sykehus Anne Kamps                                   

RegUt HSØ 

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  
 
Victoria Aakre OUS HF er valgt til leder og Dag Trygve Hanoa, Sykehuset Innlandet HF er valgt til 
nestleder. RegRåd psykiatri HSØ ønsker at vervet som leder skal gå på rundgang. 
 

 Eksempler på hvilke enringsprosesser 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 Midt-Norge er 

fagkontakt for psykiatri og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess for 

endringsforslag i utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

 Status og behov for endring i spesialistutdanning i psykiatri – 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 psykiatri?  
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Innspill fra rådets representanter 

 OUS: Simulering ikke tatt i bruk for å oppnå læringsmål, men ønsker at det skal inngå som en del av 
LIS-utdanningen. Hadde planlagt å møte representanter fra barne- og ungdomspsykiatri for å høre 
om erfaringer med bruk av VR-briller og ulike scenarier, dette er utsatt grunnet pandemi. Jevnlig 
trening på håndtering av utagerende personer, flere steder i klinikken.  
 

 Sykehuset Telemark: Interne instruktører i klinikken. Det skal holdes halvårlige simuleringsøvelser for 
LIS i samarbeid med kirurgisk klinikk (som allerede er i gang med simulering). LIS har anledning til å 
komme med forslag til tema for simulering.  
 

 Innlandet Sykehus: alderpsykiatrisk avdeling har noe simulering. SimLab gjør noe simulering i 
forskningsøyemed.  
 

 Simulering i nasjonalt anbefalte kurs 
 

Nasjonalt anbefalt kurs i psykiatri Simulering?  

 Grunnkurs I-IV 
 Alderspsykiatri 
 Nevropsykiatri 
 Gruppeterapi 
 Kognitiv terapi 
 Psykodynamisk terapi 
 Rus og psykiatri 
 Psykofarmakologi 
 ECT 
 Transkulturell psykiatri 
 Lov om psykisk helsevern og vurdering av 

samtykkekompetanse 

Terapikursene inneholder rollespill. 

 

 Vil økt bruk av simulering øke kompetansen hos LIS i psykiatri?  
 
Innspill fra rådets representanter 
 

RegUt HSØ tar med innspillene til RHF-et. 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 
 

 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 
 

http://www.simoslo.no/e-lringskursll
http://www.spesialisthelsetjenesten.no/
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 Spørsmål /innspill fra rådets medlemmer til RegUt 
 

o Møtefrekvens og digital plattform for møter mellom RegRådets medlemmer 
 

Mandatet legger opp til ett møte per år for å svare ut høringer om endringer i læringsmål, 
koordinere innspill angående nasjonale læringsaktiviteter osv. Rådet kan også kalles sammen ad hoc 
i tilknytning til henvendelser fra Helsedirektoratet eller de andre regionene.  

 
Møtehyppighet vil variere med spesialitetens behov. Det er positivt om rådet finner nytte i å 
kommunisere internt og tverregionalt, for å styrke regionalt og nasjonalt samarbeid og samordning 
av spesialistutdanningen.  

 
RegRådet planlegger neste møte i september, innspill til agenda kan sendes til RegRåd-leder.  

 

 Gjennomstrømning til andre HF 
 
Alle godkjente utdanningsvirksomheter i psykiatri i HSØ tilbyr fulle utdanningsløp, og det er ikke 
inngått avtaler om gjennomstrømning for LIS.  
 

 Godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål 
 
På et tidlig tidspunkt etter overgang til ny ordning, ble HF-ene i HSØ enige om å legge inn 
vakttjeneste som en læringsaktivitet for å oppnå læringsmål i psykiatri. Leder av RegRådet ønsker å 
løfte frem årsakene til hvorfor erfaring fra vakt er viktig for spesialistkompetanse og en diskusjon om 
krav til tjeneste for godkjenning av læringsmål: 
 
 Hvor mye kan man fravike tidskravet til tjeneste, som 12 mnd. ved hhv. Akuttpsykiatrisk avdeling 

og Allmennpsykiatrisk poliklinikk. 
 Skal det være mulig å bli psykiater hvis man ikke har gjennomført nattevakter? 
 
Lovisenberg: forsøker å holde fast på tiden som ble avtalt. LIS må gå vakt både under akutt-tjenesten 
og i andre seksjoner. 
Østfold: ikke vært en aktuell problemstilling. LIS får stillinger som innebærer vakt. I 
Kompetanseportalen er det lagt inn 12 mnd allmennpoliklinisk kompetanse 
Sykehuset Innlandet: har 12 mnd. akutt-tjeneste og 9 mnd. rehabilitering.  
Sykehuset i Vestfold: har 12 mnd. akutt-tjeneste og 9 mnd. Rehabilitering 
Ahus: LIS-stilling innebærer krav om vakter. Minst 12 mnd. akutt-tjeneste, 9 mnd. rehabilitering (og 
12 mnd. Poliklinikk). 
Vestre Viken: LIS følger vaktplanen i avdelingen, med minimum 12 mnd. ved akutt-psykiatrisk. LIS 
har ikke fått godkjent kompetanse uten å anbefalt tjeneste.  
Sykehuset Telemark: LIS går vakter. 15 mnd akutt-tjeneste med 9 mnd. på lukket avdeling og 6 mnd. 
på åpen avdeling. 
Sørlandet sykehus: minst 12 måneder akutt-tjeneste. Ved tjeneste ved DPS er LIS forpliktet til å gå 
nattevakter. 
OUS: LIS følger vakttjenesten på det seksjonen man tjenestegjør ved.  

 

RegRådet løfter en bekymring for hvorvidt Helsedirektoratet vil avdekke mangelfull oppfølging av 

utdanningsplanene ved en utdanningsvirksomhet, og en av representantene foreslår å legge en 
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varslingsplikt til utdanningsutvalgene ved HF-ene. RegUt HSØ orienterer om spesialistforskriftens § 6 

som sier at Helsedirektoratet skal be Legeforeningens spesialitetskomiteer om råd ved godkjenning 

og vurdering av utdanningsvirksomheter. Spesialitetskomiteene skal fortsatt gjennomføre 

vurderingsbesøk ved utdanningsvirksomhetene og utdanningsrådet vil da få anledning til å uttale 

seg.   

En av representantene i rådet redegjorde for at spesialitetskomiteens innspill til læringsmål i 

psykiatri inneholdt forslag til krav om klinisk tjeneste som utdypende tekst, men at det ikke ble tatt 

til følge av Helsedirektoratet. RegUt HSØ orienterte om muligheten for å fremme et nytt forslag om 

utdypende tekst til et læringsmål, hvis RegRådet mener det er faglige gode grunner til at det bør inn.  

For LIS med behov for tilrettelegging, er det en utfordring å sikre nødvendig vakterfaring. Forslag til 

løsning kan være å legge vaktene til dag og kveld og unngå belastning med nattevakt.   

 Seminar for ledere av utdanningsutvalg i psykiatri 
  
Det ble informert om Spesialitetskomiteen seminar for ledere av utdanningsutvalg i psykiatri 11. - 12. 

november 2021 på Gardemoen. 

Godkjenning av referat 

Referatet godkjennes per e-post. 

 


