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Regionalt utdanningssenter  
for leger i spesialisering 

 

Referat fra fellesmøtene med regionale spesialitetsvise råd for LIS-

utdanning i HSØ (RegRåd) og RegUt HSØ  
 

Kort presentasjon av deltakere fra Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Helse Sør-Øst (RegUt 

HSØ): Leder Kristijane Cook Hvaal, koordinerende overlege Kari Kjeldstadli og koordinator Eldbjørg Wessel 

Hansen (referent) 

Møtet var delt i to; en fellesdel med de innkalte spesialitetene og en del hvor hver spesialitet møttes 

separat. I den andre delen av møtet hvor RegUt ikke deltok, skulle leder og nestleder av hvert enkelt råd 

velges. 

I løpet av våren 2021 vil det være møter mellom RegUt HSØ og de enkeltvise spesialitetene. I etterkant vil 

det ikke bli satt opp regelmessige og faste møter, men det vil bli innkalt til møter ved aktuelle saker for de 

ulike spesialitetene. 

Gjennomgang av vedlagte presentasjon. 

 

Om mandatet  

o Prosessen for utarbeidelse av mandatet 
Mandatet har vært til godkjenning gjennom hele lederlinjen og er forankret på adm.dir.-nivå. 

o Rotasjonsrådene (kort historikk)  
Rotasjonsrådene er ikke lengre en struktur i linjen og formelt sett avsluttet. 

o Roller, ansvar og oppgaver for rådene 
Mandatet tillegger RegRådene et viktig ansvar for å sikre god spesialistutdanning. Rollen som 

medlem i rådet skal være forankret i linjen ved eget HF. Rådene skal legge faglige vurderinger til 

grunn for å sikre at LIS får den utdanningen de skal ha, samtidig som de har med seg økonomiske og 

organisatoriske konsekvenser av forslag som fremmes. 

 

Orientering om RegUts oppgaver og ansvar 

o Hovedansvar for spesialistutdanningene i sykehusspesialitetene 
RegUt-ene skal ivareta utdanningsaktiviteter i ny ordning for legenes spesialistutdanning og delta 

i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning, jf. mandatet. 

o Nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter (kurs og prosedyrer) 
RegUt-ene ivaretar nasjonalt anbefalte kurs og bistår fagmiljøene i helseforetakene med å melde 

inn behov for endringer i anbefalinger om prosedyrer.  

https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/mandat-regut.pdf


 

Referat RegRåd fellesmøter  

 

 

Helseforetakenes nytte av regionale råd  

o Påvirke, forme og videreutvikle utdanningen i egen spesialitet   
HOD har overført ansvaret for spesialistutdanningen til helseforetakene. Initiativrike regionale 

spesialitetsvise råd for LIS-utdanning i HSØ vil kunne ha betydelig innflytelse på 

spesialitetsutdanningen på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 

o Bidra i fagnettverket i egen spesialitet, regionalt og nasjonalt når beslutninger må tas 
RegRådene vil bli viktige faglige premissleverandører for saker som omhandler spesialistutdanningen 

på regionalt og nasjonalt nivå.   

o Erfaringsutveksling og inspirasjon helseforetakene imellom 
Alle helseforetakene er representert i rådene i sine helseregioner med de mulighetene det gir for 

samarbeid og samordning og til å lære av hverandre på både regionalt og nasjonalt nivå.   

Om gjennomføring av møter og referatføring  
RegUt HSØ vil innkalle til møter, utforme agenda i samarbeid med leder og sørge for referat. Vi ber om at en 

av rådets representanter bidrar med referatføring av faglige diskusjoner, for å sikre korrekt ordlyd. RegUt 

HSØ vil sammenstille og sende ut referatet. 

RegUt HSØ har fått spørsmål om det er mulig å ha med flere deltagere fra samme HF som bisittere i møter 

med rådene. Til dette har RegUt HSØ svart at det må være forankret i egen linje hvor mye tid og hvor mange 

personer fra hvert HF/sykehus som skal brukes på rådsmøtene. I tillegg må lederne av rådet beslutte om det 

skal åpnes for at flere representanter fra hvert HF deltar på rådsmøtene.  

 

Oppsummering av spørsmål og innspill fra representanter i rådene under fellesmøtene 

med svar og kommentarer fra RegUt: 

 

Rolleavklaring RegRåd og Legeforeningens spesialitetskomiteer 

o HOD har tillagt ansvaret for spesialistutdanningen av leger til helseforetakene.  
o Spesialistforskriften sier at spesialitetskomiteene skal bli bedt om å gi råd til 

Helsedirektoratet ved endring av læringsmål, anbefalinger om læringsaktiviteter og 
godkjenning av utdanningsvirksomhetene.  

o De regionale rådene er opprettet av RHF- et og representantene er oppnevnt fra sine 
helseforetak. 

o Spesialitetskomiteene arbeider på mandat fra Legeforeningen.  
o Det er ingen ting i veien for at samme person sitter i både RegRåd og spesialitetskomité for 

sin spesialitet.  
o RegUt-ene er i løpende dialog med Legeforeningen. 
o Det er ingen formell linje mellom RegRåd og spesialitetskomiteer.  
o Helsedirektoratet vil be RegUt/RegRåd om å vurdere innspill til læringsmål og anbefalinger 

om læringsaktiviteter fra spesialitetskomiteene, og likeledes be spesialitetskomiteene 
vurdere innspill fra RegRåd/RegUt. 
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Fagkontaktansvar og kurs 

o Oversikt over hvilket RegUt som er fagkontakt for hvilke spesialiteter finnes her: Fagkontakt for 
spesialitetene  
 

o Lenke til langtidsplanene for kurs i hver spesialitet finnes her: Langtidsplaner for kurs 
 

Av smittevernhensyn er RegUt-ene bedt om digitalisere alle kurs hvor fysisk oppmøte ikke er helt 
nødvendig.  

o RegUt Helse Vest har ansvar for langtidsplanlegging av kurs i administrasjon og ledelse.  
 

RegUt HSØ vil se på mulighetene for å opprette regionale råd for felles del II for indremedisin, 
felles del II for kirurgi og for felles kompetansemål og vil forhøre seg om behov og forslag til 
organisering i de kommende møtene med hvert enkelt råd.  

 

Diverse andre innspill 

o LIS-representasjon i RegRådene. RegUt HSØ tar saken opp med RHF-et.  
 

o Avtaler om og kapasitet i gjennomstrømningsstillinger. Utdanningsvirksomhetene utarbeider 
utdanningsplaner og inngår avtaler om gjennomstrømning. De regionale utdanningssentrene har 
ikke beslutningsmyndighet og er ikke involvert i utarbeidelse av avtalene. 

 
o Nettstedet til RegUt-ene, spesialisthelsetjenesten.no/lis, er under utvikling. Det arbeides med å få 

på plass landings-sider for hver spesialitet. Innspill fra RegRådene til hva som kan legges på disse 
sidene, kan tas med fagansvarlig RegUt. 
 

o Tverregionale anbefalinger om litteratur. Hvis ønskelig vil det være mulig å publisere 
litteraturanbefalinger på spesialitetens landingsside på spesialisthelsetjenesten.no/lis, når de 
foreligger.  
 

o God LIS-utdanning krever ressurser. Oppfordring fra flere deltakere til RegUt HSØ om å 
argumentere for økte ressurser til spesialistutdanning i HF-ene. RegUt tar det videre i tilgjengelige 
fora. Ansvaret for utdanningen ligger i lederlinjene til HF-ene.  

 
Vedlegg: presentasjon fra møtet, link til spesialisthelsetjenesten.no/lis, samt link til oversikt over fagansvarlig 
RegUt 

https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/hvilket-regut-er-fagkontakt-for-din-spesialitet
https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/hvilket-regut-er-fagkontakt-for-din-spesialitet
https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/langtidsplaner-for-kurs

