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1. BAKGRUNN 

I forbindelse med implementering av ny spesialistutdanning for leger var det behov for å 
opprette et samarbeid mellom spesialitetene i regionen. I et tidsbegrenset mandat for 
perioden 2019 – 2022 ble utvalgene kalt regionale utdanningsutvalg, og bestod av ett 
medlem fra hvert foretak i regionen som hadde spesialisering i aktuell spesialitet. 

 

Erfaringene er at de regionale utdanningsutvalgene utgjør en viktig brikke i 
spesialistutdanningen for leger. De rådspørres av Regionalt Utdanningssenter Helse Nord 
(RegUt) i ulike saker, for eksempel kursportefølje, kursinnhold og læringsmål, og de er 
sentrale i vurderingene av spesialiseringsperioder på tvers av helseforetak i Helse Nord. 
Utvalgene har også en viktig rolle i samarbeidet mellom helseregionene. 

 

Dette mandatet er vedtatt i strategisk råd november 2022, og er å anse som permanent. 
 

2. MØTEFORUM 

Regionalt utdanningsråd - RUR. 
 

2.1. Formål 

RUR skal være en samlende pådriver for god kvalitet i spesialistutdanningen for leger i regionen og 
nasjonalt, herunder: 

 

• gi faglige råd og anbefalinger til foretakene, fagsjef/-direktør og RegUt vedrørende LIS- 
utdanningen innen den enkelte spesialitet. 

• gi råd til foretakene og fagsjef/-direktør om spesialiseringsperioder (varighet og innhold) og 
utdanningsløp 

• bidra i samarbeid om utarbeidelse, gjennomføring og kvalitetssikring av læringsaktiviteter, ref. 
Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. 

 

Fagsjefmøtet skal påse at rådene fungerer etter gjeldene mandat. 
 

2.2. Organisering 

Regionale utdanningsråd nedsettes for hver enkelt spesialitet som regionen tilbyr utdanning i. 
 

Inntil fire spesialister oppnevnes til hvert råd. I noen RUR vil det være færre medlemmer fordi 
spesialiseringen ikke finnes i alle foretak. 

 
Hvert foretak oppnevner et medlem som er ansatt spesialist i spesialiteten, fortrinnsvis leder av 
lokalt utdanningsutvalg eller utdanningsansvarlig overlege. Hvert medlem må selv utpeke 
stedfortreder ved eventuelle fravær. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4


 

 

 
Ledelse og sekretariat 

Hvert regionalt utdanningsråd konstituerer seg og velger leder selv. 
 

Leder planlegger og kaller inn til ordinære møter. Leder skal utover dette samle rådet når det 
kommer forespørsler om innspill eller faglige råd. 

 

Leder skal sørge for gode prosesser og at faglige råd gis innenfor gitte tidsfrister. 
Utdanningskoordinerende overlege(r) i aktuelle foretak bør inviteres inn i møter der det er 
hensiktsmessig, blant annet i diskusjoner rundt læringsmål, spesialiseringsperioder og fagavtaler. 

 

Leder har et særskilt ansvar for å delta når lederne av de regionale utdanningsrådene innkalles til 
nasjonalt arbeid. 

 

RegUt skal holdes informert om hvem som til enhver tid er leder, epost regut@unn.no. 
 

Sekretariatsoppgaver ivaretas av hvert enkelt råd. 
 

Møtefrekvens 

Regionale utdanningsråd møtes minimum hvert halvår, hyppigere ved behov. 
 

RegUt skal innkalles til minst ett årlig møte hvor oppsummering av rådets aktiviteter inngår. 

Rådet kan selv fremme saker om utdanning til foretak eller RegUt. 

mailto:regut@unn.no
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