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---------------------------------------------------------------------------------- 

1: Finansiering og avtalefesting 

2: IKT-løsning 

3: Nettsted  

4: Utdanningsløp og overgangsordninger 

5: Læringsaktiviteter 

6: Veiledning  

7: Simulering 

8: E-læring 

9: E-læringsplattform 

 

 

FAGSTØTTE 
 

 

REFERANSEGRUPPE 
 
 

Tverregionale LIS-prosjektet 
«Ny modell for spesialistutdanningen for leger» 



HOD oppdragsdokument 2016 
Regionale utdanningssentra for LIS 

Felles målsetting: 

• Sikre bedre kvalitet på utdanningen gjennom å 
etablere et godt samarbeid regionalt og nasjonalt 
om læringsaktiviteter og veiledning 

• Sikre bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og 
progresjon i utdanningsløpene 

• Sikre et likeverdig utdanningstilbud regionalt og 
nasjonalt 



NY FORSKRIFT FOR SPESIALISTUTDANNING 
Roller og ansvar i spesialistutdanningen av leger 

• § 3 Helsedirektoratet 

• § 4 De regionale helseforetakene 

• § 5 Legeforeningen 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 sykehusdelen av del 1 
c) at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for LIS 2 

og 3 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 RHF for å bidra til en samordnet og 
harmonisert utdanning i hele landet.  

 



Spesialistforskriften (FOR-2016-12-08-1482) 

Regionale utdanningssentre (RegUt) 
Felles mandat: 

• Regionalt utvikle, gjennomføre og koordinere læringsaktiviteter  
 

• Nasjonal samordning av læringsaktiviteter, særlig kursaktiviteter/ 
teoriutdanning 
 

• Legge til rette for at læringsmål som bare kan nås ved 
regionsykehuset, kan oppnås (koordinere regionalt og interregionalt) 
 

• Samarbeid med universitet- og høyskolesektoren og andre aktører 
som legeforeningen, private/ideelle sykehus, 
kommune/primærhelsetjenesten 

• Tilby veilederutdanning, inkl. etterutdanningstilbud  
 

• Evaluering/kvalitetssikring av læringsaktivitetene  
 

• Informasjonsarbeid 

 



Start LIS 
2/3, ny 
ordning 

Start LIS 1, 
ny ordning 

1.5 år 

des.2016            sept. 2017                                 mars 2019                 mars 2022 

Fra prosjekt - til drift 

TVERREGIONALT LIS PROSJEKTET 

REGIONALE UTDANNINGSSENTRA 

KOORDINERENDE REGUT - VEST KOORD. REGUT 



Start LIS 
2/3, ny 
ordning 

Start LIS 1, 
ny ordning 

1.5 år 

des.2016            sept. 2017                                 mars 2019                 mars 2022 

Fra prosjekt til drift - status 

TVERREGIONALE LIS PROSJEKTET 

LIS 1 utdanning + AG 5 og AG 6:  LÆRINGSAKTIVITETER OG 
VEILEDNING + RAMMEAVTALE MED UNIVERSITETENE 

KOORDINERENDE REGUT - VEST KOORD. REGUT 



Start LIS 
2/3, ny 
ordning 

Start LIS 1, 
ny ordning 

1.5 år 

des.2016            sept. 2017                                 mars 2019                 mars 2022 

Fra prosjekt til drift – LIS 1 status 

LIS 1 utdanning + LÆRINGSAKTIVITETER OG VEILEDNING + 
RAMMEAVTALE MED UNIVERSITETENE 

E-læring Temahefter  
IKT VERKTØY 
Dossier Helse 



Temahefter LIS 1 



Prosess for dokumentasjon av 
spesialistutdanningen 



Prosess for dokumentasjon av 
spesialistutdanningen 



Prosess for dokumentasjon av 
spesialistutdanningen 



Prosess for dokumentasjon av 
spesialistutdanningen 



Prosess for dokumentasjon av 
spesialistutdanningen 





Mandat -Regionalt utdanningssenter LIS  

Tverregionale oppgaver 

Regionale oppgaver RHF 

Lokale oppgaver HF 

• Koordinering mellom regioner for å oppnå  
       Læringsmål i annen virksomhet del 2 og del 3 
• Koordinering mellom regioner om digital opplæring  
      (e-læring mm) Del 1, 2 og 3. 
• Kursvirksomhet (teoretisk, ferdighetstrening) av  
       regionale og landsdekkende kurs i del 2 og del 3. 
• Samordning og nasjonal arbeidsdeling av  
       kursvirksomheten 
• Nasjonal nettside for LIS utdanningen 

• Opplæring; Veiledning, supervisjon og 
kompetansevurdering 

• Rådgiving; Læringsaktiviteter og utdanningsplaner 
• Koordinering av LA mellom HF i egen region 
• Kvalitetsforbedring av LIS  1 utdanning 
• Samarbeid og avtaler med Universitet, 

avtalespesialister, DNLF, kommuner 

• IKT verktøy 
• Mottaksprosjektet for LIS 2 og 3 
• Informasjon om LIS utdanningen 



Oppbygging, kompetanse og bemanning 

REGIONSYKEHUS 

FoU avdeling 

Regionalt utdanningssenter 

Solide medisinsk faglige 
miljøer med høy kompetanse 
innen utdanning 

Nært samarbeid med  
universitet og høy skolesektor 
- Samarbeidsutvalget for 
      1) Forskning og 2) Utdanning 

Tilstrekkelig og relevant 
Kompetanse i henhold til  
de funksjoner og oppgaver  
som tilligger enheten 
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Høy kompetanse innen  
områder i de FKM 



Regionalt Utdanningssenter for LIS 
Region Nord – Klinisk Utdanningsavdeling 

-kvalitet og utviklingssenteret- 

Regional bemanning REGUT Nord 
Leder 100% (Elin Skog) 

Rådgivende lege 20% (fagsjef UNN)  
Rådgiver koordinering & dokumentasjon 100% (2017) 

Rådgiver kursadministrator 50% (2018) 



Regionalt Utdanningssenter for LIS 
Region Midt – FoU avdelingen 

Regional bemanning REGUT Midt 
Leder 50% (Helge Haarstad) 
Prosjektsekretær – IKT 20% 

Pedagog 50% (+50% Prosjektstilling NTNU) 

Finansiering 2017 2 mill. NKr. 
Ytterligere oppbygging vil skje når oppgaver relatert til LIS 2 og 3 
er nærmere avklart 



Regionalt Utdanningssenter for LIS 
Region Sør-Øst– Utdanningsavdelingen 

Regional bemanning REGUT Sør-Øst 
Leder 100% (Thomas de lange) - tilnyttet til 20% bistilling UiO 

Pedagog 100%  
Spesialrådgiver/kurskoordinator 50% (1 august 2017) 

Organisering avklares an nytilsatt leder - 1 oktober 2017 
Fagpersoner fra hvert HF ønskes tilknyttet RegUT 
Finansiering 2.5 stillinger – prosess om finansiering og administrasjonsstøtte pågår 



Regionalt Utdanningssenter for LIS 
Region Vest – FoU Seksjon for fag og utdanning 

Regional bemanning REGUT VEST 
Leder 50% (Ansgar Berg) 

Rådgiver 50% (Lars Oddvar Arnestad) 
Regional koordinator 100% (Åsne Halskau) 

Kursadministrator 100% (Tove Hellem 2018) 
Pedagog (50% utlysning – UiB 50%?) 

Helse Bergen 
20% LIS 1 

B.Heraldstveit 
+ 

30% LIS 2 + 3 
J Kolnes 

 

Helse Førde 
 
 

20% 
 

RA Larsen 

Helse Fonna 
 
 

20% 
 

A Andreassen 

Haraldsplass 
Diakonale 
sykehus 

 
 

T Zakariassen 

Helse Stavanger 
30% 

PM Mellemstrand 
Paulsen 

+ 
20% O Bjerkeseth  

Koordinerende 
Enhet for 

Simulering 
Helse Vest 

(SAFER Stavanger)  

ANDRE PRIVATE / IDEELLE – I DIALOG MED DISSE 



Hvordan sikre nasjonal utdanning? 
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NASJONAL SAMORDNING GJENNOM 4 REGIONALE UTDANNINGSSENTRE 
 Faste driftsoppgg. vil legges til et RegUt for å sikre kompetanse og kvalitet 
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Samordna læringsaktiviteter (landsdekkende 
KURS, e-læring, ferdighetstrening, veiledning , 

supervisjon og kompetanseverktøy mm.) 

Koordinering mellom regioner i oppnåelse av 
læringsmål (kompetansevurdering) 

System for kvalitetsforbedring & Vurdering 

Felles samarbeid med Universitetene 

Samordne utdanningsplaner 



Innføring av LIS 2 og 3 i Helseforetakene 

• LIS prosjektet tar overordnet ansvar gjennom 
de ulike arbeidsgruppene (leder SØR-ØST – 
Elisabeth Arntzen) 

 

• Implementering av LIS 2 og 3 i ulike HF 

– Prosjektorganisert i HF ene med direkte overgang 
til drift 

– Ansvar legges til linjeledere 

 

 



Start LIS 2/3, ny 
ordning 

Læringsmål 
del 2 og 3 

Søke godkjenning som utdanningsvirksomhet 

LIS 2 og 3 – Hva må HF gjøre? 

Gjennomgå alle LM i aktuelle spesialiteter og utarbeide en plan for 
læringsaktiviteter og hvordan LIS kan oppnå disse i eget HF 

Avklare hvilke LM som IKKE kan oppnås i eget foretak 
Avklare hvor mange LIS som må til Universitetssykehus/regionsykehus/lokalsh. 

Lage bindende avtaler for ”gjennomstrømningsstillinger” 

Utarbeide individuelle utdanningsplaner med utdanningsløp 

Januar  2018 

Sikre arbeidsplaner som gir rom for LA, supervisjon og veiledning 

Lage plan for veiledning, supervisjon, komp. vurdering + dokumentasjon 

Mars 2019 

Lage plan for overgangsordninger for LIS 

Lage plan hvordan forskning skal inngå i LIS utdanningen 



Prosjekteier 
Helse Vest 

Hilde Christiansen 

Styringsgruppe 
Fagdirektører HV 
Baard-Christian Schem 

Regional Prosjektgruppe 
Prosjektleder Ansgar Berg 

Prosjekt 

Helse Bergen 
Prosjekt 

Helse Førde 
Prosjekt 

Helse Stavanger 
Prosjekt 

Helse Fonna 

Arbeidsgruppe 
(XX) spesialitet 

Linjeleder 

Arbeidsgruppe 
(XX) spesialitet 

Linjeleder 

Fagstøtte 

Fagstøtte 
Utdanningsutvalg (UTUV) 
Utdanningsansvarlig ol. 

Regionalt Utdanningsråd Helse Vest 
Prosjektsekretariat 
Helse Vest + RegUt 

Prosjekt 

HDS 

REGIONALT 
MOTTAKSPROSJEKT FOR 
LIS 2 OG 3 i HELSE VEST 



Innføring av ny utdanningsmodell for 
legespesialister i Helse Vest 

• Hovedmål 
– Sikre kvalitativ god og forsvarlig pasientbehandling 

gjennom innføring av ny modell og tverregionalt 
samordnet spesialistutdanning for leger del 2 og 3 

• Effektmål 
– Sikre at spesialistutdanningen gjennomføres i tråd med 

Spesialistforskriften 

• Resultatmål 
– Detaljerte mål i neste powerpoint. 



Prosjektmandat 
Innføring av ny utdanningsmodell for legespesialister i Helse Vest 

Hovedmål Sikre kvalitativt god og forsvarlig 
pasientbehandling gjennom innføring av ny 
modell og tverregionalt samordnet 
spesialistutdanning for leger del 2 og 3 



Prosjektmandat 
Innføring av ny utdanningsmodell for legespesialister i Helse Vest 

Hovedmål 
Sikre kvalitativt god og forsvarlig pasientbehandling gjennom 
innføring av ny modell og tverregionalt samordnet 
spesialistutdanning for leger del 2 og 3 

Effektmål 
• Sikre at spesialistutdanningen gjennomføres i tråd med 

”Spesialistforskriften” med en kvalitet og i et omfang som vil 
dekke behovene for legespesialister i Helseregion Vest 

• Sikre at helseforetakene godkjennes som utdannings-
virksomheter innenfor de ulike spesialiteter. 

• Sikre at de enkelte helseforetakene/sykehusene i regionen er 
samordnet og godt forberedt til å løse utdanningsansvaret for 
LIS 2 og 3 ved at de har; 
• Utarbeidet tilstrekkelige planer/dokumentasjon til å bli 

godkjente etter spesialistforskriftens krav 
• Lagt til rette for at læringsmålene kan oppnås ved å 

planlegge helhetlige utdanningsløp 
• Tilrettelagt for god supervisjon og veiledning 



Prosjektmandat 
Innføring av ny utdanningsmodell for legespesialister i Helse Vest 

Hovedmål 
Sikre kvalitativt god og forsvarlig pasientbehandling gjennom 
innføring av ny modell og tverregionalt samordnet 
spesialistutdanning for leger del 2 og 3 

Resultatmål 
• At arbeidet gjennomføres i henhold til mandat og tidsplan 
• Sikre at det er tilrettelagt for gjennomføring av spesialitetens 

læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon, 
kompetansevurdering og attestering av oppnådde læringsmål 
innen 01.09.18 

• Sikre at det er nødvendige avtaler mellom helseforetak og 
ulike aktører som bidrar til utdanningen innen 01.09.18 

• Sikre at helhetlige utdanningsløp er planlagt innen 31.12.18 
(også overgangsordninger) 

• Bidra til at roller, ansvar og oppgavefordeling for den operative 
delen av spesialistutdanningen er tydeliggjort før oppstart av 
LIS 2 og 3. 



Hvor ligger handlingsrommet? 
NY utdanning for LIS - Læring i system 

Læring i 
arbeid 

Læring 
på 

arbeid 

Læring 
utenfor 
arbeid 

 Nasjonal kursvirksomhet 

Internundervisning 
Supervisjon 
Veiledning (+ gruppe) 
Kompetansevurdering 
Fordypning 
Ferdighetstrening 
E-læring 

Klinisk praksis  

Ikke mye nytt innhold i kliniske 

kompetanser – men, mye jobb 
med systematisering av dagens 
pedagogiske virkemidler! 



Sagt på en annen måte… 

• Alle aktiviteter som LIS deltar i  i dag må 
utnyttes bedre som en læringsarena 

– Tiden i dag er begrenset slik at læringsaktivitetene 
som utvikles må integreres i den kliniske hverdagen 

 



Forskning i dagens LIS utdanning 

• Forskningstjeneste  kan telle til alle spesialiteter 
med inntil 1 år (generelle bestemmelser for spesialist-

utdanningen av leger §6, HOD 2009) 

– Minst 50% stilling under veiledning 

– Tjenesten må dokumenteres (vitenskapelig arbeid) 

– Forskningstjeneste før autorisasjon må ha ført frem til 
en akademisk grad 

– Norsk medisinsk doktorgrad teller som 1 års 
forskningstjeneste - uavhengig av tjenestetid 



FKM – Forskningsforståelse LM 10-13 

Formål: For å kunne kritisk vurdere og benytte 

forskningsbasert kunnskap 

 

• LIS 1: LM 10-12 

 

• LIS 2 og 3: LM 13 



Læringsmål LIS 2 og 3 

NR Læringsmål Aktivitet arena Vurdering 

LM-13 Kunne lese og forstå og vurdere 
hypoteser i en 
forskningsprotokoll, og kjenne til 
relevant lovverk og 
grunnleggende forskningsetikk 
 

Gjennomgå, evt. bidra til 
utarbeidelse av en 
forskningsprotokoll sammen 
med forskningskompetent 
veileder eller annen 
ressursperson evt. 
gjennomført PhD. 
Prosjektoppgave «kunnskap 
og forbedring» 

Forsknings-
kompetent 
kollega vurderer 
kandidatens 
kunnskaper 



Ny spesialistutdanning – muligheter 
for forskning i LIS 2 og 3? 

LIS 2 + 3 Minimum tjenestetid 5 år 

1/3 institusjon med 
avtale (20 mnd.) 

2/3 godkjent 
utdanningsvirksomhet 

LIS 1 1.5 år 

KANDIDAT 1: Helhetlig utdanningsløp 
Oppfyller alle LM /prosedyrekrav 

TID TILGJENGELIG  TIL  
ANDRE FORMÅL - 

Forskning 

 50% Klinisk forskning integrert KANDIDAT 2: Helhetlig 
utdanningsløp der klinisk 

forskning er integrert 50% Klinisk praksis oppfyller LM 

K
R
A
V 

Muligheter for 

integrert forskning 
forutsatt at LM, 
kurs og prosedyre- 
krav oppfylles og 
en avtale med UiB 

KANDIDAT 3: Forskning gjøres etter spesialistgodkjenning 



Forskning i ny LIS utdanning 

• Oppnådde læringsmål er et av de sentrale kriteriene for å 
oppnå spesialist godkjenning. 
– Forskriften gir IKKE (som tidligere) rom for å la tjenestetid i 

forskning gi «fratrekk» i de forskriftsfestede læringsmålene 

 
• Imidlertid kan forskning inngå i spesialistutdanningen, og 

skal da foregå innenfor rammene av spesialistforskriften 
– LIS 2 og 3 kan ha forskningspraksis som en del av utdanningen 

forutsatt at læringsmålene oppnås, LIS går i en utdannelsestilling, 
og at supervisjon og veiledning skjer iht. kravene 

– En vesentlig del av LIS utdanningen (2/3) må være ved godkjent 
utdanningsvirksomhet – resterende del (20 mnd.) kan benyttes til 
forskningsvirksomhet 

 



Vi skal videreføre det som er bra  
- og bli bedre der vi kan- 

Bilde DNLF 


