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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

Referat 
Møte Regionalt råd for LIS-utdanning rus- og avhengighetsmedisin og RegUt HSØ 

Tid: 
Sted: 

10.03.2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd rus- og avhengighetsmedisin HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus Grethe Von der Kall 

Oslo universitetssykehus Rune Tore Strøm  

Sykehuset i Vestfold 
Claes Wettby og Eli Mette 
Fallmyr  

Sykehuset Innlandet 
Bjørn-Magnus Tunheim 
Simonsen 

Sørlandet sykehus Bjørg Hjerkinn 

Blå kors Borgestadklinikken  

Manifestsenteret Siv K. Klinge 

Trasopklinikken Anders Gaasland 

RegUt HSØ  

Leder Kristijane Cook Hvaal 

Koordinator Eldbjørg Wessel Hansen 

Utdanningskoordinerende overlege Kari Kjeldstadli 

  
 

 

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 

Eli Mette Fallmyr, SIV HF er valgt til leder, Grethe von der Kall,Ahus  HF,  til nestleder.  
Representanen fra Blå kors Borgestadklinikken fikk innkalling tilsendt på gal e-postadresse og fikk 
ikke anledning til å stille.  
 

 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 HSØ er fagkontakt for 

rus- og avhengighetsmedisin og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess for 

endringsforslag i utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

 Status og behov for endring i spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin – diskusjon 
 

o Helsedirektoratet gir følgende anbefalinger om nasjonalt anbefalte kurs for rus- og 
avhengighetsmedisin 
 

 Innføringskurs I og II 

 Grunnkurs I 

 Grunnkurs II 

 Grunnkurs III 

 Grunnkurs IV 

 Terapikurs (kan velges blant flere godkjente kurs) 

 Farmakologi (kan velges blant flere godkjente kurs) 

 Intoksikologi (kan velges blant flere godkjente kurs) 

 ADHD kurs  
 

Ifølge representantene er det behov for endringer i listen. RegUt HSØ vil bistå med å fremme 

forslagene for Helsedirektoratet. I etterkant av møtet vil RegUt HSØ innhente nødvendige 

opplysninger fra RegRåd rus- og avhengighetsmedisin HSØ, videresende forslaget til øvrige regionale 

råd/utvalg for rus- og avhengighetsmedisin og deretter kalle inn lederne for rådene/utvalgene til et 

møte.  

 

Erfaringer tilsier at innføringskurset kan digitaliseres, det kan avtales mellom kursledere og RegUt 

HSØ.  
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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 rus- og 
avhengighetsmedisin og vil økt bruk av simulering øke kompetansen hos LIS i rus- 
og avhengighetsmedisin? 
  

Simulering kunne være nyttig i rus- og avhengighetsmedisin, blant annet ved suicidalvurdering og 

andre vanskelige samtaler.  

RegUt HSØ tar med innspillet videre. 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 Felles kompetansemål FKM 

 
 Hvilke erfaringer har HF-ene i HSØ gjort seg med opplæring i FKM?  

 
Innspill fra rådets representanter: 

 På Sykehuset i Vestfold arrangeres det kurs 3-4 ganger i året; for eksempel kurs i «fire gode 
vaner» og etikk. 

 På Ahus er det gjort en stor jobb med FKM 

 Noen av FKM-temaene tas også opp i grunnkursrekken til rus- og avhengighetsmedisin, for 
eksempel pasient- og brukermedvirkning, lovverk, systemforståelse og litt om 
kunnskapshåndtering. Det er likevel behov for å utdype disse temaene i annen FKM-
undervisning.  

 Spørsmål: Hvor spesialitetsnøytrale er FKM-læringsmål? Kan LIS beholde godkjente FKM-mål 
som er oppnådd i f.eks. en kirurgisk spesialitet hvis man skifter spesialitet til f.eks. rus- og 
avhengighetsmedisin? RegUt HSØ tar spørsmålet videre. 

 
 Bør det opprettes et regionalt råd for FKM i HSØ? 

 

Innspill fra rådets representanter: 

 

http://www.simoslo.no/e-lringskursll
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Ønsker samarbeid om FKM mellom utdanningsvirksomhetene, men er ikke behov for et eget FKM-

råd.  

 

 Spørsmål fra rådets medlemmer til RegUt 
 
Godkjenning 
 
Referat godkjent per e-post. 


