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Tid: 
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Deltakere   

RegRåd urologi HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus Stig Muller/Ingeborg Tyldum  

Oslo universitetssykehus Rezep Øzeke 

Sykehuset i Vestfold Sven Loffeler 

Sykehuset Innlandet Evi Motrøen 

Sykehuset Telemark Tora Finborud 

Sykehuset Østfold 
Barbra Thorsen/Wilibrord 
Klein 

Sørlandet sykehus  

Vestre Viken Lars Henning Arnhøy Larsen  

RegUt HSØ 

Leder Kristijane Cook Hvaal 

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  
 
Recep Øzeke, OUS HF er valgt til leder, Stig Müller, Ahus 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 urologi og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes prosess for endringsforslag i 

utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

 

 Status og behov for endring i spesialistutdanning i urologi – diskusjon 
 

 
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 urologi?  
 

Oppsummerende notat fra RegRåd-leder sendt til RegUt HSØ i etterkant av møtet:  
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Det er per i dag ingen simulering som inngår noen av de nasjonalt anbefalte kursene innen urologi. 

Simulering egner seg meget godt for urologisk kirurgi pga for det meste av urologiske operasjoner 

utføres endoskopisk og kan simuleres. Per i dag finnes ingen organisert trening ang simulering innen 

urologisk kirurgi. Noen avdelinger har hatt enkelte laparoskopi bokser som ble brukt til trening av 

laparoskopisk kirurgi. Det samme noen av de Da Vinci operasjons robotene har integrert egen 

simulator som blir brukt individuell basis. Det ble diskutert hvilke inngrep egner seg best eller minst 

mtp simulering, der var det ikke helt enighet ang gevinsten av enkelte simulering metoder og 

diskusjon om spesielt simulering innen transuretra kirurgi. Men rådet er generelt positivt til satsning 

for økt simulering evt etablering av simuleringssenter innenfor urologisk kirurgi. RegUt HSØ også 

meget positiv og vil ha økt satsning for simulering innenfor spesialistutdanningen. Per i dag finnes det 

utallige mange utstyr, simulator/trenings bokser/datamaskiner. Når dette blir realitet vi må finne det 

best egnede utstyret som gir best gevinst for å øke kvaliteten for spesialistutdanningen. Dette er 

absolutt framtiden og rådet ønsker satsning videre. 

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 
 

 

 Spørsmål fra rådets medlemmer til RegUt oppsummert av RegRådets leder 
 

1: Tilknytning av LM og aktiviteter, forslag til endringer 
 

Det ble diskutert enkelte problemstillinger ang tilknytting av LM til diverse læringsaktiviteter/kurs etc 

og enkelte ulemper. Dette er meget komplisert, diverse læringsmål, aktiviteter, prosedyrer og kurs 

krysser hverandre og tilknyttet flere ting som henger sammen. Da blir det vanskelig å få godkjent de 

læringsmålene som er gjennomført før man har tatt tilknyttet kurs. Kan være problematisk for eks for 

å følge med progresjon. Rådet skal jobbe videre for å finne konkrete eksempler og forslag til endring. 

Om det er enighet i rådet skal det løftes opp videre til RegUt og taes opp med tilsvarende råd i andre 

helse regioner.  

2: Forslag til oppdatering/endringer av eksisterende program 
 

Det ble diskutert en del forslag for eks slå sammen uro onkologi kurset 1 og 2, samt øke antall dager 

fra 2 til 3 Urodynamikk og nevrourologi kurset for å få med utredning og behandling av ikke 

nevrologiske vannlatingsforstyrrelser for eks LUTS. Kurs systemet ble ikke endret i mange år og 

kursledefunksjoner har gått i arv når eksisterende kursleder sluttet uten at RegUt har vært aktiv 

http://www.simoslo.no/e-lringskursll
http://www.spesialisthelsetjenesten.no/
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deltager i prosessen. Det ble foreslått å etablere nasjonal kurs komite som kunne ha overordnet 

ansvar for å etablere lokale kurskomiteer og ledere evt foreslå endringer i kurs oppsettet om det er 

nødvendig. Det ble også foreslått at de kursene burde brukes også for etterutdanning av overleger. 

Dette blir støttet av rådet. Foreløpig ingen konkrete forslag til endring, men rådet jobber videre med 

saken og leder diskuterer dette med tilsvarende råd i andre regioner.  

3: Forslag til endringer i innhold av prosedyreliste/operasjoner 
 

Rådet diskuterte eksisterende prosedyreliste og enkelte HF har problemer med å oppfylle. Spesielt 25 
antall ESWL prosedyrer ble diskutert, de fleste av rådets medlemmer synes det var for mange. Det 
samme antall 70 TUR-P inngrep som kan være vanskelig å oppfylle. Det ble også diskutert om hvilke 
krav som stilles til ny ferdige spesialister mtp selvstendig kirurgisk kompetanse. Det er enighet om at 
antall inngrep bør det ikke være utslagsgivende hva som er vanskelig å gjennomføre, men hva som er 
nødvendig for å opnå tilstrekkelig kompetanse.  Det ble ikke enighet eller konkrete forslag om 
endring av antall prosedyrer men rådet skal jobbe videre med det.  

  
Det er viktig med dialog med de regionale rådene/utvalgene i urologi i de 3 andre helseregionene. 
Leder av RegRådet i urologi HSØ tar kontakt med lederne i de regionale spesialitetsvise rådene i 
urologi i HV, HMN og HN via RegUt HelseVest for å etablere dialog med dem. 

 

Det ble ikke tid til diskusjon av punkt 4 og 5 i agendaen, dette diskuteres ved neste møte: 

4: Regional rotasjonsordning mellom sykehusene 

5: Andre temaer til diskusjon og innspill : Her kom det forslag om å diskutere regionundervisningen 

som vi har allerede. 

 

Godkjenning av referat 

Referat godkjent per e-post.  


