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Tverregionalt prosjekt –  
ny ordning for spesialistutdanning for leger 
 

 

Prosjektets hovedmål :  

• Legge til rette for ny modell (spesialitetsstruktur og spesialistutdanning) 

 

• Ivareta den operative delen av spesialistutdanningen 

 

“..viktigste læringsarena er den daglige aktiviteten under supervisjon 

og samarbeidet med andre kolleger og annet helsepersonell” 



Ny grunnstruktur i spesialistutdanningen med 
kompetanseplattformer 

Del 3: Unik 
for hver 

spesialitet 

6 år 

 Del 1:  
1 ½ år 

Del 2:  
0 -3 år 

Del 3:  
2-4 ½ år 

Del 3: 
Unik for 

hver 
spesialitet 

Felles obligatoriske kompetansemoduler skal integreres i Del 1, 2 og 3:  
Innhold: Etikk, ledelse, systemforståelse, organisasjonsutvikling, lovverk, kvalitet- og pasientsikkerhet, 
forskningsforståelse, kunnskapshåndtering, kommunikasjon, samhandling, pasient- og 
brukermedvirkning, opplæring av pasienter og pårørende 

Del 2: Felles plattform 
for grupper av fag 

Del 2: Felles plattform 
for grupper av fag 

Del 3: 
Unik for 

hver 
spesialitet 

Del 3: 
Unik for 

hver 
spesialitet 

Del 3: 
Unik for 

hver 
spesialitet 

Del 3: 
Unik for 

hver 
spesialitet 

Del 1: Felles plattform for alle 

Grunnutdanning – Cand. Med 



Roller, ansvar og oppgaver 
Fra brev fra HOD 17.12.15 

Helse- og omsorgs-
departementet  

De regionale helseforetakene 

Private 

Sykehus 
m/avtale 

Helse-
foretak 

Helse-
direktoratet 

Lege-foreningen 

Universitet 

Legeforeningens 
oppgaver:  
• Innspill til læringsmål 

og læringsaktiviteter 
• Kvalitetsvurdere 

utdanningssteder 

Utdanningssentrenes 
oppgaver:  
• Læringsaktiviteter i 

samarbeid med relevante 
aktører 

• System for nasjonal 
samordning 

• Legge til rette for å nå 
læringsmål ved 
universitetssykehusene 

Universitets oppgaver:  
• Ingen formel rolle 
• Delta i SO 
• Beslutte avtale om 

deltakelse 

Helseforetakenes/alle 
utdanningssteders  ansvar:  
• Individuelle utdanningsplaner 

for hele utdanningsløpet 
• Gjøre planlagte utdanningsløp 

mulig også uten fast stilling  
• Sykehuspraksis for 

allmennlegespesialistene 
• Utvikle og vedlikeholde 

læringsaktiviteter i praksisfeltet 
• Legge til rette for at 

læringsmålene oppnås 
• Ivareta veiledning 
• Ivareta vurdering 
• Samarbeide med kommunene og 

Fylkesmannen om læringsmål  
 

Andre 
RHF 

Regionsykehus/ 
regionalt 

utdanningssenter 

RHF-enes ansvar: 
• Sørge for ansvar for utdanning 
• Tilrettelegge utdanningsløp 
• Avtaler om utdanning 
• Systemer, herunder koordinering av 

læringsaktiviteter 
• Framskrive behovet og dimensjonering 

Andre Helse-
foretak  

Helsedirektoratets 
ansvar: 
• Beslutte 

læringsmål  
• Anbefale 

læringsaktiviteter 
• Godkjenning 

utdanningssteder 
• Godkjenne 

spesialister 



Prosjektets organisering  
 

 

 

 



Fremtidens legespesialister 

 

Rapport fra Helsedirektoratet “Fremtidens legespesialister” vektlegger bruk av e-
læring og simulering som sentrale læringsaktiviteter i ny LIS-utdanning: 

 

– e-læringsmoduler 

– simulatortrening 

– ferdighetslaboratorier 

– elektronisk kompetansetesting   
 

Hvor mange og hvilke kurs som kan omgjøres til e-læringskurs må de enkelte 
spesialitetene vurdere nærmere. 



 
E-læring - utredning 30.08.15 
 
 

• Bidra til bruk og utvikling av nye pedagogiske virkemidler som simulering 
og e-læringsmoduler.  

 

• De regionale utdanningssentrene skal bidra til at kursarrangørene får støtte 
til nye pedagogiske virkemidler, som simulering og e-læringsmoduler.  

 

• Styrking og kvalitetsforbedring av utdanningen ved å legger til rette for 
interaktive samlinger omkring case, diskusjoner og gruppeoppgaver.  

 

• Enkle simuleringsmodeller og tilrettelegging for e-læringskurs vil med fordel 
kunne etableres lokalt, eventuelt i samarbeid mellom små og mellomstore 
helseforetak/sykehus. 

 



E-læring – hva prosjektet har gjort 

 

• Kartlagt e-læringsprogrammer utviklet i regionene som kan være aktuelle i LIS-
utdanningen (felles kompetansemoduler (FKM) i del 1)  

 

• 130 e-læringskurs (69 relevante ) 
 

• Vurdere relevans for LIS-utdanningen (faglig innhold og pedagogisk 
oppbygning)  innen 1.desember 
 

• Anbefale teknologisk løsning/ e-læringsplattform som ivaretar behovene i 
produksjon og distribusjon av e-læring, deling av kurs på tvers av regioner og 
sektorer, samt sluttbrukernes behov.  

 

 
 
E-læring må ses i sammenheng med læringsmålene Helsedirektoratet godkjenner og 

læringsaktivitetene helsetjenestene fastsetter.  

 



Eksempel: «FELLES TVERRGÅENDE LÆRINGSMÅL»                      
 

INDREMEDISIN 

LÆRINGSMÅL - «Kunne anvende kliniske beslutningsprosesser for pasienter med:  

KIRURGI ALLMENNMEDISIN 

 

LÆRINGEN SKJER VED: Supervisjon, veiledning, introkurs, andre kurs, simulering, e-læring, litteratur 

  

Hjerte- og respirasjonsstans, anafylaksi og sirkulatorisk kollaps  

Akutte blødningstilstander -  sjokk/presjokk 

Akutte cerebrale tilstander inkl hodeskader 

Akutte mage-/tarmsykdommer 

Etikk 

Systemforståelse/ organisasjonsutvikling og ledelse 

Lovverk 

Forskningsforståelse 

Kunnskapshåndtering 

Kvalitet og pasientsikkerhet 

Kommunikasjon 

Pasient-/brukermedvirkning 

Samhandling 

Pasient-/pårørende opplæring 

Digital 

registr.  

i ny 

IKT-

løsning  



Oversikt og registrering av læringsmål/- aktivitet:  



LIS kvitterer for utført læringsmål/-aktivitet 
 

Når et læringsmål, en læringsaktivitet er utført kan LIS og veileder/supervisør kvittere for dette 

på PC eller via Mobil-App. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PC Mobil-App 

Eksempel 1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel 2: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Forberedelser til ny ordning er i gang 

2017 2018 2019 

Søker Del 1 

stilling ca. ½ 

år før 

September September 

Oppstart del 1 
(Varighet 1,5 år) 

Mars 

Følgende må være på plass allerede 

ved utlysningstidspunktet: 

• Læringsmål 

• Læringsaktiviteter 

• Veiledning 

• Vurdering 

Cand. med 

Søker LIS-

stilling ca. ½ 

år før 
F

K
M

 

Mars 

Følgende må være på plass allerede 

ved utlysningstidspunktet: 

• Læringsmål 

• Læringsaktiviteter 

• Veiledning 

• Vurdering 

Oppstart del 2 og 3 
(Varighet avhenger av valg av 

spesialisering) Felles plattform for alle 

L
E

G
E

 
 U

T
D

A
N

N
IN

G
S

ST
E

D
 

Starter Del 1 Starter Del 2 og 3 

I tillegg må støtteprosesser som overgangsordninger, avtaler, finansiering og IKT-
verktøy være på plass før oppstart av Del 1 



www.lis-utdanning.info 

 


