
 

 

Tirsdag 28.august 

Tilstede var styret i DNP, samt representanter fra faggruppene, kurs og 

utdanningskomitteen og spesialistkomiteen 
 

Innledning (Ulla) 

 

-frist for innrapportering av læringsaktiviteter (LA) er i oktober; OUS:15.09. 

-avdelingslederne invitert til dette seminaret dag 2 – læringsmålene må forankres i linjen 

-mål for seminaret:  

• klart definerte læringsaktiviteter 

• enhetlig over hele landet 

• forankre hos avdelingsledere 

-fokusere på detaljer versus helheten 

-presentasjon av deltakere dag 1  

 

Prosessen frem til ny LIS-utdanning (Ulla)  
 

-initiativ fra Stortinget vedr behov for en helhetlig gjennomgang av spesialistutdanningen 

med spesielt fokus på at det tar for lang tid å utdanne spesialister (tidligere gjerne 9 år) 

-Helsedirektoratet (HDir) utredet ny ordning 

-høring høst 2016, vedtatt desember 2016 

-oppnådde læringsmål (LM) skal ligge til grunn for spesialistgodkjenning 

• vekk fra prosedyrekrav 

• tatt inn aktiv brukermedvirkning for de kliniske fag 

• strukturert utdanningsløp med individuell utdanningsplan 

-viktigste endringer fra tidligere 

 forskriftsfestet 4900 LM 

 utdanningsvirksomhetene får ansvaret for LM 

 de regionale helseforetak får ansvaret for LA 

-strukturert løp med inndeling i LIS1-3 der LIS1 tilsvarer turnustjeneste 

-for patologi går LIS rett inn i LIS3 etter LIS1 fom 1.mars 2019, men alle som startet sin 

spesialistutdanning fom medio 2017 kan også søke på den nye ordningen 

-skal være ledelsesforankret og utdanningsplaner må sendes HDir for godkjenning 

-Helse og omsorgsdepartementet har øverste myndighetsansvar 

-HDir fastsetter LM og har myndighetsansvar for det faglige, samt godkjenner 

utdanningsvirksomheter 

-de regionale helseforetakene har ansvar for at regionenes behov for utdanning av 

spesialistkandidater blir dekket 

 

-I påfølgende diskusjon kom en del punkt frem:  

• viktig med en nasjonal plan 

• hva er godt nok? 

• utdanningen skal bestå i all hovedsak av praktisk tjeneste, men også av kurs, e-læring, 

gruppeveiledning, internundervisning 

• forskning teller ikke lenger som 1 år valgfri tjeneste, men kan inngå som del av felles 

kompetansemål (FKM) 

• godkjenning i resten av EU: ikke alle LM blir godkjent etter direktivene av 2005, dette 

vil følges opp av spesialitetskomiteen, bl.a mht om der er et sentralt krav om 

diagnostikk, ikke bare kjennskap til emnet 



 

 

 

 

-Langtidsplanlegging og gjennomføring av kurs er fordelt mellom de fire helseregionene; 

patologi ligger under Helse Nord 

-Spesialitetskomiteen har basert på faggruppenes innspill anbefalt at tre obligatoriske kurs 

opprettholdes: Eksfoliativ cytologi 

  Oduksjonspatologi og Rettsmedisin 

  Molekylærpatologi 

-I tillegg minst 8 av de 12 emnekurs innen hud, placenta/perinatal, bryst/endokrin, nevro, 

lunge, hemato, uro, ben/bløtvev, gyn ,ønh, gastro og nyre 

-Det foreligger fortsatt en prosedyreliste selv om denne ikke er forskriftsfestet 

 Mikro   5000 

 Makro og mikro  100 

 Cervix cyt  1000 

 Eksfoliativ cyt  1000 

 Obduksjoner   120 

-Kort om excel-filen:  

• noen LM ligger med utdypet tekst for å unngå at LM blir så detaljerte at de blir 

vanskelige å oppnå  
• det som står først under alle fagområder er et overordnet mål 

• vi må passe på antall LA per LM da LIS må krysse av i Dossier for å få LM godkjent 

• faggruppene må sette inn et minstekrav 

-Evalueringskollegium består av veileder, supervisører, leder, og ev. LIS selv 

-FKM (felles kompetansemål) 

• Kan løses som seminarserie 

• OUS har en plan for alle lab.fagene mht veiledning 

• Kan med fordel samkjøres med andre avdelinger 

-Danmark har hatt tilsvarende utdanningsmodell siden 2003, der har hver avdeling en egen 

stilling som utdanningsansvarlig. 

 

Kurs og utdanningsutvalget informerer og informasjon om Reg.Ut. (Ingvild) 

 

-Reg.ut koordinerer kursaktiviteten og er teknisk arrangør (tidl. Universitene el. DNLF), 

hvilket innebærer utgifter til foredragsholdere/lokale/materiell 

-Kursene er de som ble anbefalt (se over), ev nye kurs må søkes og godkjennes 

-Langtidsplan av kurs ligger hos RegUt Nord 

-Kurs skal fortsatt være nasjonale 

-Kursaktivitet må opprettholdes som nå frem til 2022 for de som allerede er i gang med sin 

spesialisering 

-HDir/RegUt har ikke tatt kontakt med noen av kursholderne i patologi- Ingvild har gitt 

tilbakemelding om dette 

-Samme honorar og kursavgifter som tidligere, men overskuddet går ikke lenger til DNP som 

tidligere, og hvem tilbakebetaler LIS og ev. overleger som deltar? Hva med Fond 3? 

-Er det mulig å selge inn kurs, tilbud fra Patologforeningen, evt forankring ved 

universitetssykehus.  Blir dette et juridisk problem? Arbeidsrettslig?  
-Behov for å stille klare spm til RegUt og Legeforeningen som kommer senere! 

 

 

 



 

 

Informasjon om excelark, oppbygging og innhold (Ok Målfrid) 

 

- LM patologi: 186 LM fordelt på 23 fagområder 
- FKM 74 LM 
- Varierende grad av detaljnivå 
- Prinsipp om mester-svenn-læring 
- LM definerer samlet basiskompetanse innenfor spesialiteten 
- Kompetansenivåene:  

• Ha kjennskap til 

• Under supervisjon håndtere 
• Selvstendig diagnostisere 

- LA: En avgrenset aktivitet med et intendert læringsutbytte, skal defineres mht innhold og 

hvor aktiviteten skal gjennomføres 
- FKM: Ofte mer tilpasset kliniske fag 
- Kort gjennomgang av de ulike elementene i excel-arket spes mht LA i forhold til de 

oppsatte LM 
 

 

Legeforeningen v/Øydis Jarandsen svarer på spørsmål  

 

-01.03.19: RegUt tar over ansvaret for kurs 

-Legeforeningen har da ingen kursansvar fremover, kun en rådgivende rolle 

-Læringsmål: her er Legeforeningen uenig med H.dir.  

- Tilbakemelding skal komme angående om kurs i patologi er blitt obligatoriske 
- Ikke en mulighet å søke om støtte til årsmøter og lignende kurs 
- Utdanningsfondene er ikke sikret økonomi videre.  
- Usikkert om LIS skal søke støtte til reise og opphold fra Utdanningsfond III.  
- Foreløpig kan spesialister søke kr 10 000  årlig til kurs og kongresser.  
- Legeforeningens rolle fremover: omfattende rådgivende rolle  
- L.A: Vingeklipping av Legeforeningen,  tidligere kurs arrangert fra Universitetene sammen 

med foreningen.  
- Internasjonale kurs: ? må spørre reg.ut. ”Internasjonale kurs kan brukes via læringsmål” 
- Formell samarbeidsform mellom reg.ut og legeforeningen: Elisabeth Arntzen leder for LIS. 

Det er en form for samarbeid.   
- Legeforeningens ønsker er ikke tatt til etteretning!! 
 

-Ubesvarte spørsmål: 

• Hvilke forpliktelser har faggrupper/patologer som underviser på kurs? 
• DNP har kommet med en rekke innspill mht til kurs (senest primo’18), uten 

tilbakemelding fra DNLF 
• Hva med internasjonale kurs mht videreutdanning og spesialistutdanning 
• Hva blir forholdet mellom DNLF og RegUt? 

 

 

 

 



 

 

Gruppearbeid, oppsummering (ev. det som Khalid presenterte) 
 

1: Hvilke læringsmål er vanskelig å gjennomføre: spesielle felt, slik som thyreoidea og 

pancreas/lever, kan være vanskelig å gjennomføre ved små lokalsykehus, hvilket medfører et 

behov for hospitering. Foreslått ev. regionale og nasjonale rotasjonsordninger. 

 

2: Hvilke læringsmål er lett å gjennomføre: De fleste faggrupper meddelte at deres læringsmål 

kunne gjennomføres lokalt (med unntak av ovennevnte). 

 

3-4: Hvilken rolle skal kurs ha og hvor bør de forankres: Bred enighet om viktigheten av kurs 

for å sikre nasjonalt samsvar, helst tilstedeværelse, inkludert kursprøve, gjerne fast rotasjon 

med hyppig gjentakelse, fortrinnsvis obligatoriske, forankret i faggruppene, ev. lage nasjonale 

snittkasser 

 

5: Prosedyrekrav/tallkrav: Beholde 5000 biopsier, men disse bør være varierte mht innhold, 

forslag om f.eks 30%  operasjonspreparater i de store faggruppene (gyn, gi). 

 

Annet:  

-forslag om tester lokalt (slik som AHUS har gjort i GI) 

-selvstudium – faggruppene kommer med anbefalinger om aktuell litteratur 

-digitale snittkasser 

 

 

 

Onsdag 29.august 

Tilstede var nå i tillegg avdelingslederne 
 

Oppsummering av informasjon gitt første del dag 1 (Rolf) 

 

-Nasjonal standard og en nasjonal plattform må være målet, og foretakene må støtte opp om 

dette 

-Fokus på emnekurs/obligatoriske kurs 

• hyppigere 
• jevn rotasjon 
• påtvinger at LIS får reise for å hake av utført LA 
• mulighet for e-læring, men viktig med fysisk tilstedeværelse 

-Koordinasjonsråd opprettet i alle helseforetakene 

 

Oppsummering av gruppearbeid fra dag 1 (Khalid), se tidligere  

 

Informasjon fra RegUt ved Ingrid Hemmingsen (RegUt Nord) og Lars-Oddvar 

Arnestad (RegUt Vest) 

 

-RegUt Nord har fått ansvaret for langtidsplanlegging av kurs innen patologi 

-Arnestad leder en arbeidsgruppe for kursvirksomhet 

-Mandat: sikre en nasjonal profil på utdanningen 

-De ulike RegUt jobber tett sammen 

-I den nye forskriften er operativt ansvar for kurs lagt til Helseforetakene (HF) 



 

 

-Ny utdanningsstruktur, der bl.a FKM er felles for alle utdanningsløp (ca.75 LM hvorav ca. 

50 i LIS 1) 

-Kurs i administrasjon og ledelse videreføres 

-Obligatoriske kurs blir nå såkalt Anbefalte kurs 

-RegUt ønsker et tett samarbeid med fagmiljøene 

-RegUt erstatter DNLF og de medisinske fakultetene 

-Sikre nasjonal samordning av LA, kursoversikt, utdanningsløp m.m. og ved dette sikre en 

nasjonal harmonisert utdanning 

-Reg.ut sine oppgaver: 

• sørge for en nasjonal arbeidsdeling mellom RegUtene 
• sørge for administrasjon av kursene, herunder etablering og oppfølging av avtaler med 

kursledere og undervisere 
• drifte adminstrative avtaler om finansiering av krusaktiviteter 
• ansvar for økonomi og regnskap 
• sørge for utstedelse av dokumentasjon etter avholdte kurs 
• ansvar for medisinskfaglig og pedagogisk evaluering av kurs 
• ansvar for forhåndsgodkjenning av internasjonale kurs som er nødvendig for 

spesialistutdanningen 
-Fra og med 01.03.19 vil det på kursbevisene stå både antall kurstimer og læringsmål (satt 

opp av spesialitetskomite eller kurskomite) for å sikre oppnåelse av timer i gammel ordning 

(200 timer) 

-I hvert HF skal det opprettes et utdanningsråd (i Helse SØ kalles dette rotasjonsrådet) 

-1.oktober 2018 ny nasjonal nettside med kursoversikt og påmelding 

www.spesialisthelsetjenesten.no 

-Kursadministrator i hver region ordner areal og annen adminstrativ støtte 

-Pedagogisk kvalitetssikring 

• kvalitet og kontinuitet i videreutdanning skal understøttes 
• effektiv bruk av ressurser 
• veilederutdanning 

-Hvis det er kurs som ‘eies’ av foreningen organiserer man alt selv, inkludert økonomien, 

men; RegUt tar ansvaret for alle anbefalte kurs, herunder de såkalte emnekurs 

-Hva med spesialisters deltakelse på kurs: Samme påmelding som tidligere, via ny nettside 

-Hvem bestemmer deltakerantall: Kursledelsen 

-Kursavgift og honorarsatser: 

• kursavgift som under DNLF 
• honorarsatser for kursledere/lærere/gruppeledere videreføres (inkl. for og etterarbeid) 
• budsjett for det enkelte kurs 
• utjevning etter samme prinsipper som nå 

-Frikjøp i forbindelse med kursledelse 

• fri med lønn + honorar etter gitte satser 
• hva er det overordnede prinsippet her——-ikke diskutert i RegUt ennå. 
• linjen må gjøres oppmerksom på problemstillingen 

-Hva med digitaliseringsløsninger? Positiv. 

-Honorar til utenlandske foredragsholdere videreføres med fokus på kvalitet, ikke kostnad 

-HF må dekke reise/opphold for kursreiser 

http://www.spesialisthelsetjenesten.no/


 

 

-Tverrfaglige kurs videreføres, spm om dette kan synliggjøres på nettsiden. 

-Bør få på plass en kursplan for de neste 3 årene, dvs sette opp hva som er formålstjenlig for 

vårt utdanningsforløp 

-De 12 emnekursene, spm til DNP: 

• hvor ofte skal de arrangeres? 
• antall kurstimer/dager? 
• hvem skal være kursleder/arrangørsted? 
• skal kursene rulleres mellom ulike arrangører? 

 

 

 

Oppsummering og forsøk på fullførelse av excel-ark (Ok Målfrid og Ingvild) 

 

-Alternativt mål: kan vi lage en mal/overordnet oversikt som kan ligge til grunn for 

fullførelse? 

-Faggruppene bør komme med forslag til alternativer til LM 

-Fagrruppene sender disse til KUU som så setter opp en oversikt 

-Læringsaktiviteter må fastsettes og sendes til HF for at avdelingene skal kunne godkjennes 

som utdanningsinstitusjoner 

 

-Følgende sendes til alle faggrupper med svarfrist 15/9: 

• hvor mange og hvor lange kurs? 
• hvilke LM dekkes opp av kursene? 
• er det behov for hospitering? 
• anbefalt litteratur? 

 

-Hva legges til grunn for å oppnå høyeste kompetansemål? 

Kurs med kursprøve? Hospitering? Klinisk praksis? 

Her var det bred diskusjon og ingen klar enighet 

 

-Enighet om at flere av LM burde vært justert, fortrinnsvis ned til moderat kompetansenivå, 

dvs. det blir raskt et behov for revidering av læringsmålene 

 

-Faggruppene bes komme med innspill mht LA innen 15/9 til Ingvild (KUU) 


