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Ny spesialistutdanning – bakgrunn
• Spesialistkomiteen begynte å se på strukturen og lage
mer konkrete mål for utdanningen for 4 år siden – så
på svenske, danske, engelske og nederlandske opplegg
• Legeforeningen hadde et pågående arbeid, høring til
fagmiljøene og justering av målene
• Vi ønsket forlenget periode i geriatri for å harmonisere
mer med andre felt. Anså faget som så komplisert at
kortere tid enn andre spesialiseringer ikke var logisk
• Helsedirektoratet overtok ansvaret, men
spesialistkomiteene fortsatte som før på mange
områder

Kom kontrabeskjed i 2015
• Hele spesialistutdanningen skulle endres,
oppstart 1.jan 2017
• LIS 1, 2 og 3. Gruppeføring skulle bort
• Regional utdanning, utdanningsløp
• Mer sentral styring, formell godkjenning
• Diskusjon om legeforeningens rolle som både
fagforening og fagmedisinsk forening
• Spesialistkomiteene – uavhengige?
• Forelå da et dokument med hva vi tenkte var
viktig for å bli geriater

Arbeid med ny spesialiststruktur
• Legeforeningen og spesialistkomiteene ble gitt arbeidet med å
utarbeide læringsmål og krav
• Men blir gjort for Helsedirektoratet – forvaltningsregler gjelder
• Korte frister, endringer underveis
• LIS 1 ble vedtatt og forskriftsfestet før ny høring
• Læringsmålene var da sterkt endret og ikke som ønsket – innført fra
1.mars 2017, men ikke ferdig planlagt eller laget ferdig struktur for
evaluering
• Kraftig reaksjon fra legeforeningen og spesialistkomiteene og
arbeidet med LIS 2 og 3 ble endret
• Likevel – LIS 2 og 3 skal tre i kraft i 1.mars 2019, overgangsordning
innen 1.mars 2022 for de med mindre enn 3 år igjen

Ny spesialistforskrift vedtatt 13.12.16
•
•

§ 3.Helsedirektoratet
Direktoratet skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen.

•

Direktoratet kan fastsette endringer i vedlegg I om legespesialitetene og i vedlegg II om læringsmål. Direktoratet kan også gi anbefalinger om
læringsaktiviteter og om vurderingsformer av leger i spesialisering.

•

Direktoratet fatter vedtak om spesialistgodkjenning, godkjenning av utdanningsvirksomheter mv. som bestemt i denne forskriften.

•
•

§ 4.De regionale helseforetakene
De regionale helseforetakene skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister blir dekket. Dette innebærer blant annet å sørge for

•

a) at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister

•

b) at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del

•

c) at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private
aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten

•

d) at det opprettes regionale utdanningssentra som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter

•

e) samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet.

•
•

§ 5.Legeforeningen
Legeforeningens spesialitetskomiteer kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning.
Helsedirektoratet skal be om råd ved

•

a) utarbeidelse av forslag til endringer i vedlegg II om læringsmål og til anbefalinger om læringsaktiviteter

•

b) godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter.

LIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total utdanningstid 6,5 år – inkl LIS 1
LIS 1 tilsvarer langt på vei turnuslege
LIS 2 er felles kompetansemodul – generell indremedisin (3,5 år)
LIS 3 er grenspesialisering, men også egen i generell indremedisin (2 år)
Innen geriatri ligger også mange felles tema med LIS 2 indremedisin,
kompetansenivåer skal skille
I utgangspunktet ikke krav om sentraltjeneste, regionene/sykehusene må
avklare hvilke læringsmål som kan dekkes lokalt, ev. ved regionale
utdanningsløp – RegUT
Ikke gitt at alle universitetssykehusavdelinger kan utdanne ferdige
geriatere alene
Åpner for hospiteringsordninger
Viktig med tidlig avklaring av hvilke læringsmål/aktiviteter som kan dekkes
ved de ulike sykehusene
Økt fokus på veiledning, krav til veiledere
Sentral rapporteringsapplikasjon

Læringsmålene
• Kompetansenivå LIS 1,2 og 3, samme mål kan
derfor stå ved alle trinn, men ulik krav til
kunnskap
• Høyeste nivå i teksten er «beherske» og «ha god
kunnskap om»
• Læringsaktiviteter
• Teoretiske aktiviteter
• Ved lister i læringsmålet – som er, herunder,
inkluderer…

Kursene
•
•
•
•

Opprinnelig formulert som om det var et regionalt ansvar…
RegUT – ansvarlig for å lage utdanningsløp i regionene
Fornuftig nok til å gå sammen om nasjonale kurs
Sentrale emner som skal dekkes av kurs, men også kan
inngå som læringsaktiviteter
• Uavhengig av dette ble basiskursene i geriatri endret av
arrangørene for å inkludere Bergensmiljøet
• Klarte å få Helsedirektoratet med på en endring, selv om
det egentlig ikke skulle endres noe i denne fasen
• Teksten er nå – totalt 130 kurstimer, hvorav minst 80 timer
fordelt på basiskursene, resten må tas som valgfrie kurs

Læringsmål
• Totalt 65 mål, men tvil om noen med juridiske/etiske kommer med
• Prøvd å tenke gjennom hva en geriater kommer bort i, også mtp arbeid
ved et mindre sykehus
• Skal tydeliggjøre hva man skal kunne noe om og være konkret
– Samtidig blir dette forskriftsfestet og må derfor være rundt nok formulert til å tåle
endringer i spesifikke krav/metoder

• I stor grad hentet fra dokumentet som var utarbeidet før hele
spesialistutdanningen skulle endres – hadde vært på bred høring
• Spesialistkomiteen utarbeidet målene, gjennomført høring der svarene ble
samlet sammen av H.dir og skrevet inn i arbeidsdokumentet.
Spesialistkomiteen har svart ut høringssvarene og har så hatt telefonmøte
med H.dir, justert liste er nettopp sendt ut fra H.dir
• Prosessen har vært langt bedre enn med LIS 1 målene
• Læringsmålene er ikke endelig vedtatt, dokumentet vises ikke
• I utgangspunktet skal ikke læringsmål dekket i den generelle delen til
indremedisin tas med, men der vi skal ha høyrere kompetanse er det ok

Eksempler
•
•

Ha god kunnskap om forekomst av sykdom ved høy alder.
Ha god kunnskap om samspillet mellom normal aldring, akutt og kronisk sykdom og hvordan dette
endrer sykdomsforløp hos eldre.
Beherske identifisering av pasienter med frailty og selvstendig kunne forebygge komplikasjoner og
funksjonstap hos disse.

•

Ha god kunnskap om de vanligste demensformene:
• demens ved Alzheimers sykdom
• vaskulær demens
• demens med Lewylegemer
• frontotemporallappsdemens
• alkoholisk demens
• demens ved Parkinsons sykdom

•
•

Ha kunnskap om demensutredning av fremmedspråklige ved hjelp av tolk.
Beherske synkopeutredning, herunder korrekt ortostatisk blodtrykksmåling og carotismassasje med
rytmeovervåkning.

•

•
•
•

Beherske akutt diagnostikk, utredning og behandling av hjerneslag og TIA, herunder differensialdiagnostiske
vurderinger og bruk av scoringsverktøy.
Ha god kunnskap om epilepsi hos eldre og i samarbeid med nevrolog beherske diagnostisering og behandling.
Ha god kunnskap om forskjeller på Mb Parkinson, parkinsonisme og essensiell tremor hos eldre.
Beherske behandlingsprinsipper ved Parkinsons sykdom.

•

Ha god kunnskap om utredning og behandling av blærefunksjonsforstyrrelser.

•

Ha god kunnskap om behandling av psykotiske symptomer hos eldre, alternativer til medikamentell behandling og
faremomenter med antipsykotika.
Ha god kunnskap om vanlige legemiddelrelaterte problemer hos eldre.
Eksempelsvis: (Står da i egen utdypende tekst)
• bivirkninger
• interaksjoner
• over- og underbehandling
• behov for hjelp med medisinhåndtering

•

•

Ha god kunnskap om helhetlig ivaretakelse av pasienter i terminal fase og beherske de ulike aspekter av terminal
behandling.

Prosedyrer

Prosedyreliste/loggbok
Prosedyrer
Demensutredninger
Utføre spinalpunksjoner
Fallutredninger
Delta i trombolysevurderinger
Delta i ultralydvurderinger

Minimum
30
20
15
10
20

Oppsummering
•
•
•
•
•

•
•

Stor endring i spesialiseringen der veien har blitt til underveis og enda ikke er helt i
mål
Legeforeningen og spesialistkomiteene har stått samlet. Skal fortsatt være en viktig
del av arbeidet med spesialistutdanningen
Helsedirektoratet har etter hvert justert egen rolle og ydmykhet
Geriatrien har blitt vist stor forståelse som viktig felt i sykehusene
Sykehusene bør raskt etter godkjenning av læringsmålene se på hvordan
spesialiseringen kan gjennomføres lokalt og på hvilken måte (poliklinikk,
inneliggende, hospitering, kurs) og hva som må dekkes av hospitering regionalt
(nasjonalt)
Veiledningsfunksjonen må styrkes
«Kan jo fort gå bra!»
–
–
–
–
–

Faget er konkretisert og beskrevet kunnskap vi skal ha
Lett å følge progresjon
Viser tydelighet i forhold til nærliggende spesialiteter som nevrologi
Faren er at det bare blir en sjablongmessig godkjenning
Mye godkjenninger for LIS/veileder/leder i sentralt register

