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Digitalt møte via Zoom
Til stede:

Einar K. Kristoffersen (leder)
Lene Brekke (nestleder)
Hans Høvik
Ingunn Skjørten
Siv Kjelsås Kvinge
Ragnhild Øydna Støen
Hildegunn Norbakken
Solveig Mo
Karin Straume
Heidi Stien
Kristijane Cook Hvaal
Miriam Katarina Gustafsson
Rolf E. F. Christiansen
Elin Benedikte Skog
Hege Lorentzen (vara for Madli Indseth)
Hans Petter Næss
Terje Steigen

Forfall:

Madli Indseth og Svein Erik Tangsrud
Fra sekretariatet deltok Kari-Jussie Lønning, Nina Evjen, Merete Dahl, Kari
Eikvar og Marte Løvald Andresen.
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Referat fra møtet 10. september 2020
Referatet ble godkjent.
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LIS sine erfaringer med ny ordning for spesialistutdanningen
Solveig Mo og Hildegunn Norbakken, spesialitetsrådets representanter for
leger i spesialisering, orienterte om erfaringer med implementeringen av ny
utdanningsordning:
Positive erfaringer med den nye ordningen:
• Kvalitativ vurdering av kompetanse hos LIS
• Helhetlige utdanningsløp vil gi forutsigbarhet for LIS
• Mulighet for fortløpende innrapportering av progresjon i
Kompetanseportalen
Negative erfaringer med den nye ordningen:
• Mye tid går med til registrering av læringsmål og aktiviteter i
Kompetanseportalen
• Utfordrende å registrere prosedyrer når et læringsmål allerede er
godkjent
• Få LIS har fått, eller kjenner til om de har fått, en individuell

•
•
•
•
•

utdanningsplan
Det er satt av for lite tid til veiledning, den er noe ustrukturert og ikke
regelmessig
Det er redusert valgfrihet knyttet til kurs
Det er utfordrende å få tillatelse til å delta på årsmøter i fagmiljøene
Ulik tolkning av læringsmål
Bekymring vedrørende store regionale forskjeller i spesialistutdanningen

Det ble uttrykt en forventning om videreutvikling av funksjonaliteten i
Kompetanseportalen. Problemene for LIS er sammensatte, og det er behov
for kontinuerlig arbeid med forbedringer.
I den etterfølgende diskusjonen ble det uttrykt behov for økt kunnskap hos
ledere, overleger, veiledere og LIS om den nye ordningen for
spesialistutdanningen. Informasjon er nødvendig for at alle aktører skal
forstå sitt ansvar, og også for å videreformidle at det pågår konstruktive
prosesser for å følge opp utfordringer med implementeringen av den nye
ordningen. Diverse kanaler for informasjonsflyt ble diskutert.
Behov for en nasjonal mal for individuelle utdanningsplaner ble diskutert.
Det var enighet om at ansvaret for utformingen av de individuelle
utdanningsplanene, herunder en nasjonal mal, ligger hos
utdanningsvirksomhetene.
Det ble foreslått å se til den individuelle utdanningsplanen for
allmennmedisin som Helsedirektoratet har laget i samarbeid med fagmiljøet.
Det ble også vist til at det er utarbeidet maler i Oslo universitetssykehus HF
(OUS).
5 ALIS kontorer for allmennmedisin etableres, disse skal ha en lignende
funksjon som RegUt kontorene. Alle ALIS kontorene er ikke i full drift
ennå, det mangler fortsatt noen ressurser.
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Kvalitetsoppfølging av spesialistutdanningen – status
Helsedirektoratet orienterte om hvordan det jobbes med utvikling av
systemer for at direktoratet skal kunne ivareta sitt ansvar for å følge med på
helhet og kvalitet i spesialistutdanningen. Det skal etableres systemer som
bl.a. gjør det mulig å overvåke om utdanningsvirksomhetene gjør det de
skal, om de gjør det godt nok, og om de gjør det likt. Helsedirektoratet vil
presentere en mer detaljert plan i 2021.
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Kursutdanning under pandemien
RegUtene orienterte om status for gjennomføring og digitalisering av kurs
under pandemien. Et økende antall kurs gjennomføres digitalt. De
resterende kursene i 2020 blir enten avlyst eller digitalisert. Det ble delt
erfaringer om digitalisering av kurs, sett fra både kursledere og
kursdeltakeres ståsted.
Kursprøver ved digital gjennomføring av kurs ble diskutert. Kursprøvene
gjennomføres i fire forskjellige systemer, og det kan være utfordrende for

kursledere å måtte forholde seg til ulike systemer. Det jobbes med å
etablerere et felles system for alle regionene.
Legeforeningen orienterte om status for kursutdanningen for spesialitetene
allmenn- og samfunnsmedisin, der også de fleste kurs er blitt gjennomført
digitalt.
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Dato for neste møte i Legeforeningens spesialitetsråd
Neste møte i Legeforeningens spesialitetsråd ble berammet til 18. februar
2021.
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Eventuelt
Det ble orientert om at RegUt Helse Midt overtar det koordinerende
ansvaret for de fire RegUt-kontorene 1. februar 2021. RegUt Helse Sør - Øst
har hatt den koordinerende rollen de siste 2 årene.

