
 

 
 

 

 

Besøksadresse: Haukeland universitetssjukehus, Armauer Hansens hus, 3. etasje.  

Postadresse: Helse Bergen HF, Seksjon for forsking og innovasjon, 5021 Bergen 

Nettside: https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-samarbeidsorgan-for-utdanning 
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utdanning 
 

Møte: 11. september 2017 

Sted: Clarion Hotell, Flesland 

 

Til stede:   

 Hilde Christiansen  Helse Vest, leder for samarbeidsorganet 

Ellen Katrine Bøe Helse Førde 

 Anne Sissel Faugstad  Helse Bergen 

 Kirsten Lode   Helse Stavanger 

 Bjørg Oftedal   Universitetet i Stavanger, 

 Helga Onarheim  Helse Fonna 

 Oddrun Samdal  Universitetet i Bergen 

 Randi Skår   Høgskulen på Vestlandet 

 Petter Thornam Haraldsplass Diakonale Sykehus 

 Kristin Fjelde Tjelle VID vitenskapelige høgskole  

 Ernst Omenaas  Helse Bergen 

 Sølvi Lerfald  Helse Bergen 

 Maria Holme Lidal Helse Bergen (referent)  

 

Meldt frafall: 

 Henrik Aasved  Kreftforeningen  

 Arne Tjølsen  Universitetet i Bergen 

 Kristin Akerjordet Universitetet i Stavanger 

 

SAK 01/2017 Godkjenning av saksliste 

Sakslisten godkjennes uten ytterligere kommentarer eller innvendinger 

SAK 02/2017 Konstituering av nytt samarbeidsorgan   

Noen oppdateringer i forhold til samarbeidsorganets medlemmer blir gjort; Arne Tjølsen er ikke 

lenger visedekan ved Det medisinske fakultet og vil bli erstattet av Steinar Hunskår, prodekan for 

utdanning. Kristin Akerjordet er etter møteinnkalling ble sendt ut gått fra fungerende dekan til dekan 

ved Helsefakultet ved UiS.  

Etter en presentasjonsrunde åpner leder Hilde Christiansen med at det er viktig at medlemmene i 

samarbeidsorganet spiller hverandre gode, og at dette samarbeidsorganet blir så bra som 

medlemmene gjør det til. Christiansen viser til mandatet for samarbeidsorganet, og påpeker at 

samarbeidsorganets hovedfokus skal være å vurdere innhold, dimensjonering og endring i 

utdanningen, bidra til håndteringen av praksisplasser, samt ha en rådgivende funksjon. Det er viktig 
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at medlemmene i organet finner temaer som er av felles interesse og jobber målrettet og konkret 

med de ulike temaene.  Det er også viktig med samspill mellom de ulike organene.  

Det er opprettet en nettside for samarbeidsorganet hvor referat og andre sentrale dokumenter og 

informasjon vil bli publisert. Det er sekretariatet for samarbeidsorganet som er ansvarlig for at 

nettsiden oppdateres.  

Samarbeidsorganet konstitueres.  

SAK 03/2017 Innspill fra representantene 

Kort presentasjon fra hver representant om forventingene til arbeidet og hva som er de viktigste 

temaene i det videre arbeidet. 

Oppsummeringen etter presentasjonene er at alle ser et stort behov for samarbeidsorganet for 

utdanning. Det var stort engasjement blant medlemmene og alle kom med tydelige ønsker om 

tettere samarbeid og bedre kommunikasjon mellom helseforetakene og utdanningsinstitusjonene. 

Presentasjonene inneholdt konkrete forventninger til samarbeidsorganet, og ønsker og intensjoner 

om å bidra til å bringe utdanningsfeltet videre gjennom strategisk og målrettet samarbeid. 

Viktige temaer som gikk igjen presentasjonene var: 

• rekruttering til helsefagene 

• bedre kommunikasjon mellom utdanningsinstitusjonene og helseforetakene 

• behov for en bedre koordinering av praksisplasser i regionen  

• behov for tverrfaglighet i utdanningsløpet 

• behov for å tilpasse/endre utdanningene slik at de i større grad samsvarer med behov i 

sektoren 

Alle presentasjonene ligger vedlagt referatet. 

SAK 05/2017 LIS-utdanningen 

Ved Ansgar Berg 

Ansgar Berg, leder for det regionale utdanningssenteret for leger i spesialistutdanning ved Helse 

Vest, sitter i prosjektgruppen for den nye LIS-utdanningen sammen med lederne for Reg-Ut i Helse 

Nord, Helse Midt-Norge og Helse sør-øst. Endringen i spesialistutdanningen har vært planlagt i lang 

tid, og hovedmålsettingen med å endre LIS-utdanningen er at utdanningen i større skal grad skal 

samsvare med pasientene og tjenestenes behov. 

Presentasjonen ligger vedlagt. 

Innspill til presentasjonen: 

• Det stilles spørsmål ved hvordan man kan bruke studiepoengsystemet i 

spesialistutdanningen? Berg svarer at det ikke foreligger en slik poengstyring i den nye 

modellen. 
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• Se til de andre helseutdanningene for å hente inn læringskompetanse. Det bør åpnes opp for 

at andre som ikke er en del av spesialistutdanningsløpet kan delta på forelesningen forutsatt 

at det er plass. 

• Alle forelesninger innen helse – og medisinutdanninger bør åpnes opp for alle, viktig å lære 

av hverandre. Det handler om å etablere en læringskultur i helseutdanningene.  

• Empowerment er i fokus om dagen, er det tatt høyde for pasientfokuset i den nye LIS-

utdanningen? Berg svarer at dette er tatt inn i læringsmålene.  

• Hva kan UH-sektoren bidra med i den nye LIS-utdanningen? Berg svarer at LIS-utdanningen 

nå er sendt på høring, men at de trenger innspill til læringsmålene, og at det er ett ønske å 

ha felles tanker om metodikk og hvordan vi skal utdanne leger- og helsepersonell i Norge. 

Det som haster mest er å få på plass kursporteføljen, den skal være på plass i 2019; kurs, 

infrastruktur, forelesere, dette må avklares raskt, og her må det til ett samarbeid med UH-

sektoren.  

• Det stilles spørsmål ved om det er gjort noe i forbindelse med samkjøring mellom 

universitetene og LIS-utdanningen. Berg svarer at studentene læres opp forskjellig så det er 

ikke gjort så mye enda. Men han stiller spørsmål ved at utdanningen gjøres forskjellig i 

regionen, hvorfor er det slik? Det må være mulig å gjøre noe med dette. 

• Samarbeidsorganet for utdanning har fått ett ansvar, vi må inn et sted i dette arbeidet, men 

hvor? 

• Helseteknologi er ett tema som mangler, hvor er vi om 5-10 år? 

• Det er viktig at vi blir attraktive arbeidsgivere på Vestlandet, og vi må lage ett godt 

utdanningsløp på Vestlandet.  

Berg tar med seg innspillene og kommer tilbake med en ny strukturoversikt som også inkluderer 

Samarbeidsorganet for utdanning.  

SAK 05/2017 møteplan 2017 og 2018, videre arbeid 

Følgende møteplan blir vedtatt for 2017/2018: 

• 1. desember 2017 

• 28. februar 2018 

• 18. juni 2018 

• 20. september 2018 

• 21. november 2018 

Sekretariatet for samarbeidsorganet sender ut møteinnkallinger i Outlook til alle.  

Det er planlagt fellesmøte sammen med Samarbeidsorganet for forskning og innovasjon 11. april 

2018, men dette kan ikke spikres før samarbeidsorganet for forskning og innovasjon har sitt neste 

møte og kan bekrefte datoen.  

Det blir stilt spørsmål om det skal oppnevnes vara og om det er mulig å benytte seg av vara hvis man 

ikke kan stille på de ulike datoene. Hilde Christiansen opplyser om at retningslinjene i mandatet 

tilsier at vi helst ikke skal ha vara. Ved behov for å melde frafall skal hvert enkelt medlem ta kontakt 
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med leder for samarbeidsorganet som vil vurdere årsaken til ikke å kunne delta på møtet. Det vil 

være høy terskel for å få eventuelt frafall godkjent av leder. Grunnen til dette er for å sikre 

kontinuitet og fremdrift i samarbeidsorganet.  

Det må lages en plan for hva vi trenger mer informasjon om, slik at vi kan utarbeide konkrete 

bestillinger og på denne måten få den informasjonen vi trenger til å jobbe målrettet mot de aktuelle 

temaene/problemstillingene.  

Alle bes om å melde inn forslag til sentrale tema til neste møte som bør løftes opp på ett strategisk 

nivå. Sekretariatet vil, sammen med leder, sende ut forslag til agenda med mulighet for innspill før 

neste møte.  

SAK 06/2017 Eventuelt 

Det er kommet en rapport angående praksisplasser «Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig 

høyere utdanning», og det stilles spørsmål om hvordan det er tenkt å ta arbeidet med denne 

rapporten videre. Christiansen tar dette videre og finne ut status på oppfølgingsarbeidet med 

rapporten. 

 

 

 

Referent: Maria Holme Lidal, 15.09.2017 

 

 

 

 

   

  

 

 



Regionalt samarbeidsorgan for 

utdanning

Hilde Christiansen

11. september 2017



Instruks fra Helse- og 
omsorgsdepartementet

• Instruks fra HOD til styret i Helse 

Vest om samarbeidet med 

universitet og høgskoler (sist 

revidert 2013)

• Vedtatt på foretaksmøtet i Helse 

Vest 24. mai 2013



Styresak i 
Helse Vest

• Bakgrunn i instruks fra Helse-

og omsorgsdepartementet



Rammeavtale mellom Helse Vest og UH-
institusjonene i regionen

• Ny avtale utarbeidet 2017 på 

bakgrunn av instruks fra HOD og 

styresak i Helse Vest

• Omhandler blant annet 

sammensetning og mandat for 

samarbeidsorganene



• Samarbeidsorganene skal drøfte saker av felles interesse. Hver av partene 
plikter å bringe saker av felles interesse opp i samarbeidsorganene på et tidlig 
tidspunkt og før beslutning treffes i partenes respektive beslutningsorganer.

• Samarbeidsorganene har en rådgivende funksjon for de besluttende organer i 
helseforetaksgruppen i Helse Vest og i utdanningsinstitusjonene i saker som 
gjelder forskning, innovasjon og utdanning.

• Samarbeidsorganet for utdanning skal vurdere innhold, dimensjonering og 
endringer i utdanningen på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i 
regionen og gi tilbakemelding til styret i Helse Vest RHF, universitetene og 
høgskolene. Samarbeidsorganet skal også gi råd om håndtering av 
praksisplasser.

• Begge samarbeidsorganene har ansvar for å vurdere sammenhengen mellom 
forskning, innovasjon og utdanning og uttale seg om saker av felles interesse. 
Det arrangeres årlig et felles møte mellom samarbeidsorganene for å 
understøtte dette.

Mandat for samarbeidsorganet



Sammensetning 

Faste medlemmer

Hilde Christiansen Helse Vest, leder Direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi

Anne Sissel Faugstad Helse Bergen Viseadministrerende direktør

Ellen Katrine Bøe Helse Førde Seksjonsleder

Helga Onarheim Helse Fonna HR-direktør

Kirsten Lode Helse Stavanger Fagsjef

Petter Thornam Haraldsplass Diakonale Sykehus Fagdirektør

Arne Tjølsen Universitetet i Bergen Visedekan for medisinerutdanning

Oddrun Samdal Universitetet i Bergen Viserektor for utdanning

Bjørg Oftedal Universitetet i Stavanger Prodekan

Kristin Akerjordet Universitetet i Stavanger Fungerende dekan, Helsefakultetet

Kristin Fjelde Tjelle VID vitenskapelige høgskole Konstituert dekan fakultet, prodekan Sandnes

Randi Skår Høgskulen på Vestlandet Dekan

Observatør

Henrik Aasved Kreftforeningen Brukerrepresentant

Samarbeidsorgan for utdanning:

• 6 fra Helse Vest RHF/helseforetakene og private ideelle

• 6 fra utdanningsinstitusjonene fordelt med 2 UiB, 2 fra høgskolene og 2 fra UiS

Det stilles ikke vararepresentanter med mindre særlige forhold foreligger.



• Utarbeidet til bruk for profilering av regionalt 
samarbeidsorgan for utdanning

Logosamling



Samarbeidsorganet for utdanning, Helse 

Vest

Kirsten Lode, 

fagsjef helsefaglig forskning



Forventninger til arbeidet i 

samarbeidsorganet

• Bedre kommunikasjonen mellom 

utdanningsstedene og helseforetakene

• Saker som blir behandlet og konkludert i 

samarbeidsorganet følges opp og settes i verk.



Hva er de viktigste temaene i det 

videre arbeidet?

• Informasjon om endringer som har betydning 
for samarbeidet mellom 
undervisningsinstitusjonene og 
helseforetakene (f eks kompetansebehov).

• Hvordan kan vi få til en bedre koordinering av 
klinisk praksis i regionen?

• Hvordan kan vi få til en bedre kvalitet på den 
kliniske praksisen for de ulike 
studentgruppene?



VID vitenskapelige 
høgskole

v/ Kristin Fjelde Tjelle
Dekan Fakultet for helsefag

11.9.2017, Samarbeidsorgan for utdanning, 
Helse Vest



VID vitenskapelige høgskole

• Etablert 1.1.2016
• Fusjon av tidligere Diakonhjemmet Høgskole (Oslo og 

Sandnes), Misjonshøgskolen (Stavanger), Høgskolen 
Betanien (Bergen) og Haraldsplass Diakonale 
Høgskole (Bergen). Fra 1.1.2018 også Høyskolen 
Diakonova.

• 4000 studenter, 400 ansatte
• Fakultet for helsefag: Bergen, Sandnes og Oslo
• Fakultet for sosialfag: Oslo
• Fakultet for teologi, diakoni og ledelse: Stavanger og 

Oslo
• Profesjonsutdanninger innenfor sykepleie, ergoterapi, 

vernepleie, sosialt arbeid, familieterapi, diakoni og 
teologi

• Bachelor-, master- og videreutdanninger, samt ph.d.-
programmer



VID i vest
Bergen
Bachelorutdanning i sykepleie 
Bachelorutdanning vernepleie, deltid (Bergen og Os kommuner)
Videreutdanninger i: 
• kreftsykepleie, hel- og deltid (60 stp)
• avansert gerontologi, hel- og deltid (60 stp)
• akuttmedisinsk sykepleie, deltid (60 stp)
• legevaktsykepleie, deltid (60 stp)
• palliativ sykepleie, deltid (60 stp)
• veiledning, deltid (60 stp)
• Mindfulness, deltid (30 stp)

Sandnes
Bachelorutdanning i vernepleie, heltid og deltid
Bachelorutdanning i ergoterapi 
Master i medborgerskap og samhandling, heltid og deltid
Videreutdanninger i:
• sosial kompetanse (30 stp)
• forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med 

utviklingshemming (30 stp)
• samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende 

funksjonsnedsettelser (30 stp)



Forventninger til samarbeidsorganet:
• Gjensidig informasjonsutveksling om utviklingstrekk, trender og 

fremtidsutsikter i sektorene (helse & utdanning)
• Gjensidig informasjon om strategier og satsinger i virksomhetene
• Drøfting av utfordringer og muligheter i samarbeidet mellom 

utdanningsinstitusjonene og Helse Vest

Viktige tema:
• Utdannings- og kompetansebehov 
• Praksis som læringsarena – koordinering av praksisplasser og 

perioder, kvalitet i praksis, samhandling utdanning-praksissted
• Dialog om utvikling av nye fagplaner fra 2020, jf. 

Kunnskapsdepartementets nye forskrift om rammeplaner for 18 
helse- og sosialutdanninger



Samarbeidsorganet for 
utdanning 
11.September 2017

Forventningar til arbeidet i 
samarbeidsorganet og viktige 
tema i vidare arbeid

Randi Skår 
Dekan fakultet for helse- og sosialfag 



Helsefagutdanningar* - Høgskulen på Vestlandet

Førde

Bergen

Stord

Haugesund

› Bachelorutdanningar
› Sjukepleie
› Fysioterapi
› Ergoterapi
› Radiografi

› Master i jordmorfag

› Master i fysioterapi

› Master i klinisk sjukepleie
› Helsesøster
› Anestesisjukepleie
› Barnesjukepleie
› Intensivsjukepleie
› Operasjonssjukepleie
› Diabetes
› Kardiologisk sjukepleie

› Master i psykisk helse og rus

* I tillegg ei rekkje vidareutdanningar 9



Forventningar til arbeidet i samarbeidsorganet

› Gjennom mandatet for samarbeidsorganet ivareta felles ansvar for 
kvalitet på helsefagleg utdanning i vestlandsregionen
› Balanse mellom utdanningsinstitusjonane sine behov for 

undervisning og veiledning og spesialisthelsetenesta sine 
behov for helsepersonell med utdanning på ulike nivå
› Dimensjonering av utdanningar og råd om handtering av 

praksisplassar
› Halde oppe forholdet mellom utdanning, forsking og innovasjon

› Utnytte potensialet for samarbeid mellom helsefaglege
utdanningar ved universitet og høgskular
› Tverrprofesjonell samarbeidslæring
› Behovet for masterutdanningar/kompetanse på masternivå
› Forskingsbasert utdanning/kunnskapsbasert praksis

10



Viktige tema i det vidare arbeidet

› Eksterne føringar
› Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningar

(generisk kompetanse)
› Programutvalg for utarbeiding av felles retningslinjer for 

grunnutdanningane («spesialkompetanse»)
› Nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning
› EU-direktiv – spesifisering omfang av praksisstudier 
› Samarbeidsavtaler på ulike nivå

› Praksis som læringsarena
› Læringsutbyte/sluttkompetanse – tilgang til læresituasjonar
› Lærarrolle/praksisveilederrolle – kombinerte stillingar?
› Masternivå i vidareutdanningar– kva, kvifor, korleis?
› Forskingsbasert utdanning i praksisstudier – korleis?
› Pasientforløp/studentforløp.. – spesialisthelseteneste og 

kommunar
› Ferdighetslæring og simulering

11





Hva gjør Haraldsplass

• 950 ansatte

• Sektorsykehus indremedisin for 

145.000

• Bløtdelskirurgi, ortopedi 

• ØH kirurgi  fra hele 

opptaksområdet til HUS

• Palliasjon

• Geriatri

13



VID vitenskapelige høyskole

UiB – medisinstudiet

Studentstyrt apotek og farmasi

Ernæring?

LIS leger ca 35

Master sykepleie

Spesialisering sykepleie

Fysioterapeuter, radiografer, bioingeniører 

1) Utdanning på HDS



• Utdanne til samfunnets behov – tilpasse til sykehusenes drift

• Tverrfaglighet i utdanningen – bryte ned profesjonsgrenser

• Helhetlig utdanning – kommune

• Campus Årstadvollen

Forventinger/ tema i det videre arbeidet?



REGIONALT SAMARBEIDSORGAN 

FOR UTDANNING



FORVENTNINGER OG VIKTIGSTE TEMA

KORTSIKTIG – OG LANGSIKTIG PERSPEKTIV

• Kortsiktig:

• Grunnmuren må på plass som en regional løsning

– Praksisplasser

– IKT-støtte

– Ansvarsdeling

– Juridiske forhold for studenter



LANGSIKTIG!

HVORDAN FØLGER VI OPP I REGIONEN DE SENTRALE 

STORTINGSMELDINGENE?

• Utdanning for velferd, samspill i praksis

• Kultur for kvalitet  i høyere utdanning; kvalitetsmeldingen

• Forskrifter under arbeid?

• Krav til praksis? 

• Krav til veiledningskompetanse?



SENTRALE TEMA

• Utdanningskapasitet/arbeidslivets behov

• Samarbeid/strukturer

• Innhold i utdanningen(rask utvikling i praksis)

• Stabilitet/fleksibilitet

• Verdi – og prioritering

• Tverrfaglig team-kompetanse

• Simulering og ferdighet(synergi på tvers)

• Forskning: hva fungerer?



Universitetet i Stavanger

uis.no

04.12.2017

Regionalt samarbeidsorgan for 

utdanning

Bjørg Oftedal
Prodekan for undervisning
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Forventninger til arbeidet

UiS sin strategi: Innovasjon, digitalisering og 

internasjonalisering

� Morgendagens kompetanse

� Løse felles utfordringer. Eks:
� Praksisplasser 

� Internasjonalisering og digitalisering

� Kompetanse



22

Viktigste tema

� Praksisplasser

� Flere utdanninger – mer kompetanse

� Internasjonalisering

� Tverrfaglighet



Helse Fonna
- forventninger og viktige tema 



• Vidareutvikle samarbeidet - info., planar, erfaring
• I forkant - felles framtidsretta tema/utfordringar -

mulighetar
• Bidrar til å utvikle gode utdanningsløp 
• Bidrar til felles løft for rekruttering til helsefagutdanning 

og arbeid i spesialisthelsetenesta
• Sekretariatsfunksjonen (- felles utdanningsadministrativ 

støttefunksjon …….)

Forventningar til arbeidet



• Vidareutvikle kvalitet i utdanningsløpet – praksisstudier -
koordinering

• Rett dimensjonering 
- kunnskapsgrunnlag om kompetanebehov
- kvalitet i praksisstudie

• Tverrprofesjonell læring 
- i langt større grad jobbe og samhandle i tverrfaglige team

• Endringsbehov – målretta tiltak når det gjeld dimensjonering, 
innhald, innretting og kvalitet i utdanningane

• Samarbeid – simuleringstrening og e-læring 

• Samspill om utviklingsarbeid - innovasjon for kvalitet i 
utdanningane

Viktige tema



Samarbeidsorganet for 

utdanning

Oddrun Samdal
Viserektor for utdanning

Flesland 11.09.2017



Forventninger

• Helhetlig helsevesen

• Tverrprofesjonell praksis - samarbeidslæring

• UH-institusjonenes rolle i spesialistutdanningen

UNIVERSITETET I BERGEN



Utdanning til helhetlig helsevesen

• UiBs studietilbud
– Det medisinske fakultet

• Bachelor i ernæring, tannpleie
• Master i helsefag, helseledelse, klinisk ernæring, 

manuell terapi
• Profesjonsutdanning i medisin
• Profesjonsutdanning i odontologi

– Det psykologiske fakultet
• Bachelor i psykologi, spesialpedagogikk
• Master i psykologi, helsefremmende arbeid, 

barnevern, logopedi
• Profesjonsutdanning i psykologi



Tverrprofesjonell praksis -
samarbeidslæring

• UiB er del av slik praksis – TVEPS

• Ønske om å få til mer systematisk også i 
spesialisthelsetjenesten

UNIVERSITETET I BERGEN



Innovatørene drar oss fremover



OUR CHALLENGES

• Kontinuerlig utvikling og innovasjon



UNIVERSITETET I BERGEN

Illustrasjoner: Colourbox.com



Helse Førde

Samarbeidsorganet for utdanning

11.09.2017



Sak 03/2017

Innspill fra representantene

Kort presentasjon fra hver representant om
-forventninger til arbeidet

-hva som er de viktigste temaene i det videre        
arbeidet

Seksjon KOMPETANSE OG UTDANNING



Sak 03/2017
Innspill fra representantene

-Forventninger til arbeidet

Gjennomføringsevne
Takhøyde
Prioriterer deltakelse i gruppen
Engasjement
Et godt fellesskap
Uredde

Seksjon KOMPETANSE OG UTDANNING



Sak 03/2017
Innspill fra representantene

Viktigste temaene i det videre arbeidet

Seksjon KOMPETANSE OG UTDANNING



Seksjon KOMPETANSE OG UTDANNING

Viktigste temaene i det videre arbeidet



Formalisert veiledningskompetanse
Samarbeid U og P
Praksisplasser
Fange opp endringer i samfunnet knyttet til 
utdanning

Viktigste temaene i det videre arbeidet



Eksempler:

Bachelorutdanning i paramedic

Ingeniører er nøkkelen til å utvikle sykehusene

Beskrivende radiografi

Seksjon KOMPETANSE OG UTDANNING



Høgskulen i Oslo og Akershus (HIOA) tilbyr bachelorutdanning i paramedic











NY SPESIALISTUTDANNING

AV LEGER

Ansgar Berg
Leder, Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering

Seksjonsoverlege, Barne- og Ungdomsklinikken, Helse Bergen HF

Professor II – Klinisk Institutt 2 – Universitetet i Bergen



2014: Fremtidens 

legespesialister 

En gjennomgang av legers 
spesialitetsstruktur og -innhold 

2011: Behovet for spesialisert 

kompetanse i helsetjenesten

En status- trend- og 
behovsanalyse frem mot 2030



Hvorfor endringer i LIS utdanningen?

Målsetninger
- Spesialitetsstruktur som samsvar 

med pasientens og tjenestens 
behov

- Kvalitetsforbedring i utdanningen
- Styrket pedagogisk innretning

- Forbedret spesialiseringsløp
- Helhetlige utdanningsløp  

- Rolle- og ansvarsfordeling 
- Samlet ansvar og myndighet

- Harmonisering med EUs 
reguleringer og direktiver



Helse- og omsorgs-
departementet

De regionale helseforetakene

Roller, ansvar og oppgaver
Fra brev fra HOD 17.12.15

Helse-

direktoratet
Universitet

Lege-foreningen

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

Sykehus

m/avtale

Private

Andre

RHF

RHF-enes ansvar:

• Sørge for ansvar for utdanning

• Tilrettelegge utdanningsløp
• Avtaler om utdanning
• Systemer, herunder koordinering av
læringsaktiviteter

• Framskrive behovet og dimensjonering

Helse-

foretak

Regionalt

utdanningssenter

Andre Helse-

foretak

Helsedirektoratets

ansvar:

• Beslutte
læringsmål

• Anbefale
læringsaktiviteter

• Godkjenning
utdanningssteder

• Godkjenne
spesialister



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. 



NY FORSKRIFT FOR SPESIALISTUTDANNING

Roller og ansvar i spesialistutdanningen av leger

• § 3 Helsedirektoratet

• § 4 De regionale helseforetakene

• § 5 Legeforeningen

Universitetene
• Ingen formell posisjon fastsatt i ny modell
• Deltar i samarbeidsorganene om forskning og 

utdanning
• Avtale om deltagelse i spesialistutdanningen 

besluttes i samarbeidsorganene



Del 1: Felles plattform  for alle  (1 + ½ år) 

Grunnutdanning – Cand. Med. 6 år

Del 2:  Felles 
plattform for 

grupper av fag

Del 3:Unik for hver 
spesialitet Del 3:Unik for hver 

spesialitet

Del 2:Felles                     
plattform for 

grupper av fag

Del 3:Unik for hver  
spesialitet

Felles ko
m

p
etan

sem
o

d
u

ler 
(FK

M
)

M
in

im
u

m
 6 ½

 år

Ny spesialitetsstruktur



• Etikk
• Forebygging
• Forskningsforståelse
• Kommunikasjon
• Kunnskapshåndtering
• Kvalitet og pasientsikkerhet
• Lovverk
• Pasient- og brukermedvirkning
• Pasient- og pårørende opplæring
• Samhandling
• Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

Ny Spesialiststruktur med nytt innhold
Felles kompetansemoduler (FKM)
Viktigeste bidrag til pasientens helsetjeneste



Ny Spesialitetsstruktur med nye virkemidler

Lege i spesialisering

KLINISK PRAKSISLæ
ri

n
g

sm
å

l Læringsaktiviteter

SPESIALIST GODKJENNING

Kontinuerlig
læringsutbytte

Endelig godkjenning + 
Minimum tjenestetid

Kompetansevurdering
Kontinuerlig

Kompetansevurdering
Kontinuerlig

Hva en lege-

spesialist skal 

forstå, kunne 

eller være i 

stand til å 

utføre 

Kunnskaper

Holdninger

Ferdigheter



Den nye pedagogiske innretning

-fra tjenestetid til oppnådd kompetanse

SELVSTUDIER KLINISK PRAKSIS

INTERNUNDERVISNING

SUPERVISJON

VEILEDNING (Individ + gruppe)

OBLIGATORISKE KURS

FORDYPNINGSTID

4T/UKE

FORDYPNINGSTID

4T/UKE FERDIGHETSTRENING

Kompetansevurdering 

Min. Tjenestetid + 
Læringsutbytte

Kompetansevurdering 

Læringsmål

Læringsaktiviteter

SPESIALIST

OBLIGATORISKE PROSEDYRER

E-LÆRING

Kompetanseplanleggingsverktøy  (Kompetanseportalen)



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 universitetene og andre aktører som legeforeningen, 
private/ideelle sykehus, kommune/primærhelsetjenesten, høgskolesektoren 

• Tilby veilederutdanning, inkl. etterutdanningstilbud 

• Evaluering/kvalitetssikring av læringsaktivitetene 

• Informasjonsarbeid



Oppbygging, kompetanse og bemanning

REGIONSYKEHUSET

FoU avdeling

Regionalt utdanningssenter for LIS

Solide medisinsk faglige 
miljøer med høy kompetanse 
innen utdanning

Har nært samarbeid med 
Universitet- og høy skolesektor
- Forskning og 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



Samarbeid om spesialistutdanning
«Rammeavtale vedrørende samarbeid om spesialistutdanning av leger»

• Formål
– Sikre kvalitativt gode legetjenester for befolkningen som er tuftet på 

forskningsbasert kunnskap og praksis
– Å sikre kvalitet i utdanningen
– Å sikre god sammenheng, progresjon og ressursutnyttelse mellom 

grunnutdanning og spesialistutdanning når det gjelder læringsaktiviteter, 
veiledning mm.

• Samarbeidsområder
– Læringsaktiviteter (simulering/ferdighetstrening mm)
– Kompetansevurdering og veilederutdanning
– Pedagogikk (kvalitetssikring, kursvirksomhet osv.)
– Infrastruktur (areal, utstyr, teknologi)

• Finansiering
– Ingen særskilt finansiering for spesialistutdanningen
– Universitetet bidrag må finansieres særskilt og forankres i avtaler 

på institusjonsnivå.



De regionale utdanningssentrene ønsker 

samarbeid med universitet- og 

høyskolesektoren - med felles utbytte -
og som innebærer at vi hver for oss kan 
løse våre respektive samfunnsoppdrag på 
en bedre og mer effektiv måte

Ny modell for spesialisering av leger


