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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

Møte Regionalt råd for LIS-utdanning revmatologi og RegUt HSØ 

Tirsdag 22. juni 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd revmatologi HSØ 

Akershus universitetssykehus  

Oslo universitetssykehus Gudrun Elisabeth Nordby 

Diakonhjemmet Guro Løvik Goll  

Revmatismesykehuset  Lillehammer Liz Paucar Loli 

Sørlandet sykehus Glenn Haugeberg 

Vestre Viken 
Navjot Kaur Jhooti og  Ada 
Wierød 

Betanien hospital (Skien) Christine Stillum 

Martina Hansens Hospital Louisa Erika Clark 

RegUt HSØ 

Leder Kristijane Cook Hvaal 

Utdanningskoordinerende overlege Kari Kjeldstadli 

Koordinator Eldbjørg Wessel Hansen 
 

Referat 
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  

 
Gudrun Norby, OUS HF er valgt til leder og Guro Løvik Goll fra Diakonhjemmet sykehus er valgt til 
nestleder.  
 

 Eksempler på hvilke endringsprosesser vi kan forvente fremover 
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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 Nord er fagkontakt for 

revmatologi og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess for endringsforslag i 

utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

 Status og behov for endring i spesialistutdanning i revmatologi – diskusjon 
 

o Nasjonalt anbefalte kurs, nasjonalt anbefalte prosedyrer 
 

Ingen endringsforslag fremmet i møtet.  
 

o Læringsmål 
 

En av representantene er kjent med at Legeforeningens spesialitetskomité for revmatologi har 

foreslått endringer av læringsmål for spesialiteten og at Fagutvalg for utdanningsleger i revmatologi 

(FUR) har sendt ut et spørreskjema til LIS i revmatologi om det nye utdanningsløpet med tanke på 

endring av læringsmål. Funnene fra undersøkelsen skal presenteres i fagmedisinsk forening til 

høsten.  

Som beskrevet innledningsvis, kan enkeltleger i utdanningsvirksomhetene foreslå endringer i 

læringsmål og Helsedirektoratets anbefalinger  om læringsaktiviteter gjennom de regionale 

spesialitetsvise rådene for LIS-utdanning. RegUt-ene vil fremme forslag for Helsedirektoratet etter å 

ha innhentet innspill tverregionalt.  

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 revmatologi og vil 
økt bruk av simulering øke kompetansen hos LIS i revmatologi?  
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Innspill fra rådets representanter 
 
Ikke relevant i revmatologi. 
 
Innspill fra rådets representanter 
 
Simulering inngår ikke i de nasjonalt anbefalte kursene i revmatologi. 
 
RegRådet orienteres om tilbudet ved SimOslo og oppfordres  til å vurdere om simulering kan tas i 
bruk i LIS-utdanning i egen utdanningsvirksomhet i en hensiktsmessig form. Konkrete forslag kan 
sendes RegUt HSØ i etterkant av møtet og vil bli tatt videre til RHF-et og SimOslo. 
 
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: Veiledning, supervisjon, kompetansevurdering og kommunikasjon. TTT - program for 
erfarne leger og overleger (KULL 4) - Spesialisthelsetjenesten 
 
RegUt HSØ legger ved informasjon om kurset i form av kopi av brev sendt Utdanningsrådet i HSØ. 
 
Utdanningsvirksomhetene har ansvar for å legge en plan for opplæring i alle læringsmål, inkludert 
felles kompetansemål. I virksomheter hvor det er utfordrende å løse lokalt, må det lages 
samarbeidsavtaler med andre.  
 

 Spørsmål fra rådets medlemmer til RegUt 
 

o Møtefrekvens 
 
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 for et møte til høsten og et til våren. Leder av Regrådet kaller inn til et fysisk 
møte på begynnelsen av september.  

 
o Erfaring med LIS i ny ordning 

 

http://www.simoslo.no/e-lringskursll
https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/veiledning-supervisjon-kompetansevurdering-og-kommunikasjon-ttt-program-for-erfarne-leger-og-overleger-kull-4
https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/veiledning-supervisjon-kompetansevurdering-og-kommunikasjon-ttt-program-for-erfarne-leger-og-overleger-kull-4
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Leder ønsket å høre med resten av RegRådet om erfaring med LIS i ny ordning og det ble gått en 

runde på erfaringer fra de ulike HF-ene/sykehusene. Vestre Viken benytter en mal/retningslinje når 

de har evalueringskollegium en gang i halvåret. Malen sendes de andre medlemmene etter møtet.  

 
Godkjenning av referat 
 

Referatet godkjennes per e-post.  


