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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

Referat 
Møte Regionalt råd for LIS-utdanning øre- nese- halssykdommer og RegUt HSØ 

Tid: 
Sted: 

Torsdag 20. mai 2021, kl. 14.00-15.30  
Konferanseløsningen til RegUt HSØ (Norsk Helsenett) 

Deltakere   

RegRåd øre- nese- halssykdommer HSØ 

Helseforetak Representant 

Akershus universitetssykehus  

Oslo universitetssykehus 
Philip Fodstad 
Terje Osnes 

Sykehuset i Vestfold Jan Magnus Fredheim 

Sykehuset Innlandet Trine Krog 

Sykehuset Telemark Ole Rosander-Vetvik 

Sykehuset Østfold Sandra Ahlgren 

Sørlandet sykehus Anders Torp 

Vestre Viken Håkon Skaug 

Lovisenberg Diakonale Sykehus Aleksander Grande Hansen 

RegUt HSØ 

Leder Kristijane Cook Hvaal 

Utdanningskoordinerende overlege Kari Kjeldstadli 

Koordinator Eldbjørg Wessel Hansen 
 

Øvrige 
deltakere 

Utdanningsavdelingen OUS 

Utdanningskoordinerende overlege Trond Vartdal 
 

 

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  
 
Philip M. Fodstad, OUS HF er valgt til leder og Jan Magnus Fredheim, Sykehuset i Vestfold HF er valgt 
til nestleder.  
 
Utdanningsavdelingen ved OUS var til stede for å ivareta historikken fra rotasjonsrådene. 
 

 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 Midt-Norge er 

fagkontakt for øre- nese- halssykdommer og vil koordinere de regionale utdanningssentrenes 

prosess for endringsforslag i utdanningsløpet gjeldende denne spesialiteten.  

 

 Status og behov for endring i spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer – 
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 øre- nese- 
halssykdommer og vil økt bruk av simulering øke kompetansen hos LIS?  
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Innspill fra leder av rådet i forkant av møtet:  

Det arbeides aktivt med simulering som en del av utdanningen. Det arrangeres to til tre seanser per 

år på simuleringssenteret på Ullevål. I 2020 ble det meste avlyst, men det kommer i gang igjen til 

høsten. Det er samarbeid med sengeposten og vi sender to LIS til hver seanse. Målet på sikt er at alle 

LIS skal få en runde med simulering ila tiden på OUS. (…) Simulering vil helt klart øke kompetansen 

hos LIS. I hvert fall slik vi oppfatter det.  

Innspill fra rådets representanter i møtet:  

Sykehuset i Vestfold: et offensivt simuleringssenter som blir brukt i LIS-utdanning innen 

spesialiteten. Fokus på teamarbeid. Det er arbeidet mye med å kartlegge behovet for simulering og 

hva som er mulig for spesialiteten.  

Vestre Viken ikke eget simsenter. Kjøpt inn Lærdalsdukke, men den er ikke tatt i bruk p.g.a. 

pandemien.  

Sykehuset Telemark: heller ikke simuleringssenter.  

Ahus: Representanten fra ST har tidligere erfaring fra Ahus og orienterer om godt opplegg der, i 

samarbeid med anestesi. 

OUS: prosedyretrening med et par modeller som muliggjør øvelse på fleksibel intubering og 

trakeotomi. Dette kan med fordel integreres mer systematisk i alle utdanningsvirksomheter. OUS 

erfarer at den ferdigheten mangler hos enkelte LIS som kommer dit etter tre og et halvt år ved andre 

sykehus. RegRåd-leder sender informasjon om modellene til resten av rådet i etterkant av møtet.  

 

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. 

 

Nasjonalt anbefalt kurs i øre-nese-halssykdommer  Simulering?  

Praktiske kurs: 
 Endoskopi 
 Nese-/bihulekirurgi 
 Tinningbenskirurgi 
 Halsdisseksjon  

Teoretiske kurs: 

 Rhino-/sino-/søvn 
 Onkologi/munnhule/kjeve/spyttkjertel 
 Allergologi/immunologi 
 Traumatologi/plastikkirurgiske prinsipper 
 Larynx/trachea/bronchi/svelg/oesophagus/foniatri 
 Audiologi/otologi/otonevrologi 

 
Simulering i team 
Simulering 
Borrer på tinnigben-simulering 
Praktisk kurs 

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

o Saker spilt inn av RegRåd-leder 
 

 Avgrensning RegRåd og Fagråd 
 

Fagrådet for ØNH er et spesialitetsegent forum der spørsmål rundt LIS-utdanning i ØNH tas opp, 

blant annet fordeling av gjennomstrømningsstillinger. Fagrådet består av avdelingsledere, har vært 

etablert i over 20 år og er et viktig forum for spesialistutdanning i regionen. 

 Dokumentasjon LIS-utdanning - egensignering eller signatur ved supervisør? 
  

Representantene redegjør for praksis ved sine virksomheter. Enighet om at intensjonen med signatur 

ved supervisør er en vurdering av kompetanse, målt opp mot hvor LIS er i sitt utdanningsløp. Det bør 

ikke signeres for læringsaktiviteter man ikke har observert. Egensignering er dokumentasjon på antall 

repetisjoner. 

 Avtaler om gjennomstrømning til andre HF 
 

Flere representanter har spørsmål om varighet av gjennomstrømningsperioder. RegUt HSØ 

orienterer om et arbeid HSØ RHF har gjennomført for å kartlegge behov for gjennomstrømning, 

avdekke flaskehalser og finne løsninger. Dette arbeidet blir en del av et større prosjekt som ikke 

enda er startet opp, men hvor alle HF skal få muligheten til å delta.  

 

Fagrådet har diskutert utfordringer med å definere kriterier for plassering på ventelister til gruppe 1-

tjeneste for LIS i gammel ordning nå i overgangsperioden, hvor kravene til LIS i ny ordning ennå ikke 

er tydelig definert. RegRådet enes om at nestleder av RegRådet skal lage en oversikt over 

kandidatene innen spesialiteten og støtter at Fagrådet holder oversikt over kandidatene på listen, 

gjør prioriteringer ut fra denne og melder inn listen til HR på OUS.  

 
o Nasjonal samordning  

 

Navnene på de andre lederne av rådene i øre- nese- halssykdommer for de andre regionene ble 

sendt leder av RegRådet etter møtet. 
 

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.  

http://www.spesialisthelsetjenesten.no/
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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.  

 

Godkjenning av referat  

Referatet godkjennes per e-post.  

 


