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Åpning av møtet ved avdelingsoverlege Ronald Mårvik, NSALK 
Rask presentasjon av deltagerne.  
Alle helseregioner representert. 

Cecilie Våpenstad: presentasjon av forskning ved NSALK relatert til 
laparoskopisk ferdighetstrening. Cecilie presenterte blant annet den pågående 
KOSIM-studien (Kompetansebasert Opplæring ved bruk av Simulatorer). Studien 
har som mål å måle kirurgiske ferdigheter (tekniske) ved bruk av simulatorer, 
finne ut av hva som er forventet framgang og hvilke ferdigheter det er forventet 
at legene i spesialisering (LIS) har underveis i spesialiseringen. LIS’ene ved St. 
Olavs Hospital, Ålesund og Namsos er en del av studien, hvor LIS’ene 
gjennomfører noen oppgaver på simulator en gang hvert år, får tilgang til D-
bokser ved kontorene sine og leverer inn treningslogger hver gang de trener. Det 
er ønskelig at  flere sykehus blir med på studien.  
 

Presentasjon av NSALKs ferdighetslab. 



 

 

 

 

Korte presentasjoner fra deltagerne: 
Tom Glomsaker (Ullevål, leder av spesialitetskomiteen for generell kirurgi, 
Legeforeningen): 
Spesialitetskomiteen: skal bestå eller ikke? Foreslått å legge ned og at 
Helsedirektoratet skal overta. Dette har helsedirektoratet gått i retrett på.  
Alle spesialiteter har sin egen spesialitetskomite i Legeforeningen. 
Oppgaver: 

1. Være en audit som reiser rundt på sykehus og kartlegger hvordan sykehusene 
driver sin undervisning. Skriver rapport og videre anbefaling.   
 

2. Spesialitetsregler for utdanning 

Spesialitetsstrukturen er i endring. Generell kirurgi er foreslått fjernet. Vil trolig 
inkluderes i gastrokirurgi. Hvordan skal gastrokirurgi håndtere denne 
situasjonen? 

Utfordring å få simulatortrening inn i hverdag. Må inn i diskusjonen på 
sykehusene. Må være regionale treningsmuligheter, men i tillegg til det 
nasjonale. 
Systematisere kurstrening: train the trainers. (Opplæring av lærermester) 

Skal være et seminar om læringsmål i spesialistutdanningen (Helsedirektoratet + 
spes. komite) 8.-9. mars. NSALK (gjerne også NTLF, NKF og andre aktører) 
oppfordres til å gi innspill vedr fokus på utdanning og ferdighetstrening til dette 
møtet.  

 
Aksjon: NSALK gir innspill til brev som sendes ut på høring til deltagere på 
dette møtet. Frist til utkast: innen 2.mars. 
 

Kim Mortensen og Rolv-Ole Lindsetmo (Tromsø) 
Startet med kurs for 3-4 år siden. Har utviklet et kurs hvor de kjører teori, 
simulatorer og griser (dyrelab på universitetet). Kjøres en gang pr år inntil 
videre. Trenger flere instruktører. Har ventelister. Kjøres via Legeforeningen. 
Jobber med å ta over nytt bygg for å lage et nytt senter og nye kurs. Pr idag kun 
et lite lokale som også har andre bruksområder. Ønsker å starte med BSS-kurs. 
Kommer en helt ny dyreavd som åpner om to år. Seks operasjonsstuer. Gir gode 
muligheter for kursing. 
Ønsker å ha en felles tilnærming til kursene - at de kjøres med mest mulig likt 
innhold, felles utgangspunkt for kurs i Oslo, Trondheim og Tromsø. 
Standardisere basalkurs. 



Aksjon: se på likt kurstilbud i Oslo, Trondheim og Tromsø. NSALK 
kontakter Tromsø (Kim) og Oslo innen utgangen av mars for muligheter 
for å samkjøre program. 
 
Ønsker å få på plass ett opplegg for jevnlig trening. Innførte "fredagstrening". 
Definerte hva som skulle gjennomgås. Tilbudet startet veldig bra, men ble frafall 
underveis. 

Ønsker å stille krav til nye kirurger, men mangler mandat til å gjøre dette. Vil ha 
tid til å sette av ett inngrep pr uke som brukes som «opplæringsinngrep». 

Har laget inngrep trinnvis som kan «vanskelighetsgraderes»: rødt, gult og grønt. 
Dette gir progresjon i utdanning. Må kombineres med innsats på trening. 
Kandidaten må være innstilt på å lære og villig til innsats. 
Har et prosjekt på telementoring som opplæringsmodell, hvor noen teknologiske 
løsninger har blitt utviklet.  

Knut Borch (UNN, Harstad) 
Hvordan vi kan få erfaring fra de erfarne uten å gjøre de samme feilene? 
Har startet «Prosjekt Alfred» 
Waisted knowledge - Need for tools to implement knowledge! 

Hvordan kan vi alle lære av feil uten at det er våre egne? 
Bruker tid på å finne hvor man skal lese o l.  

Hva skal man gjøre når det går som man skal/hva skal man gjøre når det ikke går 
som man skal? Bli flinkere til å dele de gangene man plages slik at andre også kan 
lære. 

Databasen skal hjelpe unge kirurger til å få et bedre overblikk 
Unge kirurger ønsker noe som kan hjelpe dem til å få god kunnskap.  
Prosjekt Alfred har fokus på brokk og opplæring i første omgang. 

Anne Veddeng (Haukeland) 
Har etablert et nytt senter på Haukeland: Kikkhullet med flere nye simulatorer 
fra Simbionix. Ønsker å sikre basisopplæring, mulighet for «oppfriskning» samt 
sertifisering av kirurger. 

Har utdannet superbrukere innen forskjellige spesialiteter. Disse må igjen ta 
ansvar for sine egne avdelinger. 

Byttet ut D-box med Laprotrain (http://www.laprotrain.com/) 
Andre simulatorer: LapMentor, Angiomentor, U/S mentor, GI-broch Mentor og  
Pelvis trainers 
Har private sponsorer. 

MentorLearn: godt fornøyd. Kan sette opp program hjemmefra.  
 

Hallvard Græslie (Namsos) 
Brukte telementoring i starten i Namsos. Var en hjelp til å starte med 



laparoskopi. 
Har video overføring til kurs på St. Olavs Hospital 

Trening: krever entusiasme hos overleger som jobber der.  
Har simulatorer i Namsos. Har stått på et asslege kontor (felleskontor).  
Har vært tilgjengelig for alle. Har ikke vært kontrollert bruk, og kanskje derfor 
har noen gått i stykker? Tidskonkurranser er noe som skaper entusiasme. 

Ha enkle ting som skaper entusiasme og vilje til å lære. 
Lite ressurser, men ikke noe vanskelig å lage et godt lapasroskopisk miljø 
dersom noen går foran og er entusiastisk. 

 
Tore Tholfsen (Stavanger) 
Fikk et eget rom for 4 år siden. Har en VR-simulator (Sim Surgery) + 2 D-boxer. 
Har sett på simulatorsentre rundt om i verden. Lagde en rapport, men ikke 
skjedd så mye siden det.  

Opplæring av ass-leger: alle nye må igjennom en basispakke (trene på D-box + 
sim 45 min i uken i tre uker) Må registrere tid. (Se vedlegg) 
Alle har godtatt dette og synes at det er bra. 
Har vært på NSALK for å trene. 

Trening bør komme inn i operasjonsplan. 
Bruke fordypningsdager. 

Tips: lage noen kvelder dedikert til trening med sosial avslutning 

 

Olav Flemmen (Skien) 
Har et rom i nærheten av morgenmøterom 
D-box + VR-simulator, GiMentor (silverman) 
Bronkoskopi rack/arthroskopi rack 

Prøvde å lage krav, men fikk det ikke til å fungere. Sviktet litt på håndheving. 
Alle som starter på kir får brukernavn og instruksjon, men volum er frivillig. 

Arrangerer to fagdager i året. Poster med lever galle prep som man kan trene 
laparoskopi på. 
Ønsker tips på sertifisering. 

 

Thomas Langø, SINTEF 
Utvikling av fantomer. 
Har utviklet navigasjonssystem gjennom kompetansetjeneste for ultralyd og 
bildeveiledet behandling (www.USIGT.org) 

Software: CustusX (åpen kilde) 

Prosjekt: NorMIT. Mer om prosjektet her: http://normit.no/ 

http://www.usigt.org/
http://normit.no/


 
Ta gjerne kontakt ved interesse: thomas.lango@sintef.no 

Bedre utnyttelse av ultralyd i laparoskopi.  
 

For å øke forståelse for yngre kirurger: 
Laget leverfantom (funksjonelt fantom). Nærmer seg hvordan det ser ut i 
virkeligheten. Utviklet simulator. 

Kompetansetjenesten for ultralyd og bildeveiledet behandling ønsker å få til kurs 
på ultralyd og navigasjon.  

 

Felles diskusjon 
Forskning/teknologi/organisatorisk/opplæring 
 

Viktig: 
Stille krav til simulatortrening.  
Skape en kultur for ferdighetstrening. 

Rimelig og enkel simulator som kan brukes til trening hjemme. Alle LIS-leger kan 
få hver sin. Tromsø har god erfaring med dette for to av sine assleger. 
Forslag til aktuelle simulatorer: 
http://www.eosurgical.com/collections/simulators-individual 

Anne Veddeng nevnte også en rimelig "tablet trainer" fra Stortz. 
 
Andre løsninger som ble nevnt var fra Covidien som har en app der man kobler 
på Nintendo Wii. 

Fra København : når de tok med hjem, øvde de mer intensivt før test. Må kreve et 
visst bruk. 

Dyrere og mer tekniske modeller plasseres på sykehus. 
Systematisere kurstrening: train the trainers.  

NSALK og Cecilie Våpenstad ser på mulighetene for å bruke eosurgical sin modell 
i KOSIM studien, slik at det blir lettere for flere sykehus å bli med. I KOSIM 
studien i dag brukes en simulator fra G-coder.  
 

Prosedyretrening? 
Strukturerte undervisningsopplegg for hver standard prosedyre. En sertifisering 
for hvert inngrep + jevnlig oppdatering? 
Opplegg med teori, simulering samt pasientbehandling. 
For å bruke diathermi eller suturmaskiner - gått igjennom kurs først 
Opplæring i elektromedisinsk utstyr som tema i obligatoriske basiskurs. 

Assessment: 
- dokumentere ferdigheter 

http://www.eosurgical.com/collections/simulators-individual


- Video 
- bevegelsesmønster 
 
Tips: Agnetha Montgomery. Opplegg innen appendektomi. 
http://www.lu.se/lucat/user/kir-amo 

Vil også komme krav om etterutdanning av spesialister.  

Ved ansettelse av nye kirurger:  
Det er ønskelig å ha en mal for opplæring som minsker frustrasjon for ny 
kandidat og gjør introduksjonen av kirurgiske ferdigheter tryggere. 
Starter vaktordningen for tidlig? 

Det bør stå i spesialitetsreglene: hva er kravene i utdanningen.  Det vil gjøre det 
lettere å få gjennomslag på de respektive sykehus. Type sjekkliste. Må komme 
sentralt slik at det blir nasjonale retningslinjer. 
 
Felles studier? 
Tromsø har en PhD-kandidat på Telementoring. Kjører studie med sykehus i 
Nord-Norge. Operasjon med og uten mentoring for å se om det er en forskjell. 
(colonkirurgi) 

KOSIM-studien på andre sykehus? 
Tromsø og Stavanger interessert. 
Ta kontakt med cecilie.vaåpenstad@sintef.no ved interesse. 

Aksjon: 
Opprette en egen Facebook-gruppe for dette nettverket. Dette er allerede 
gjort: 
https://www.facebook.com/groups/1965458097011829/ 
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