Bergen 18.03.2016

Mandat for utforming av Regionalt utdanningssenter i Helse Vest

Bakgrunn
I forbindelse med omlegging av legenes spesialistutdanning skal det etableres et
regionalt utdanningssenter i hver av de 4 regionene. I Helse Vest vil senteret legges til
Helse Bergen som regionsykehus, ved Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Ansvar og oppgaver tiltenkt de regionale utdanningssentrene er beskrevet i brev fra
HOD datert 17.12.2015. Her presiseres det at regionsykehusene i ny ordning har ansvar
for følgende:
•

•

Utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter innenfor teori og klinisk praksis, i
samarbeid med relevante aktører, som universitetssykehus og foretak i
foretaksgruppen Helse Vest og eventuelt helseforetak i andre regioner,
universitet, med flere
Legge til rette for at læringsmål som bare kan nås ved universitetssykehus, er
planlagt og lagt til rette i forhold til utdanningsbehov og kapasitet

Regionsykehusene skal etablere regionale utdanningssentra med ansvar for
læringsaktiviteter og etablere system for nasjonal samordning (av
læringsaktiviteter, «småfag», kursoversikt, utdanningsløp med mer) for å sikre en
nasjonal, harmonisert utdanning.
For å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes
spesialistutdanning skal det etableres et regionalt utdanningssenter i hver av de 4
regionene. Helse Bergen har i oppdragsdokument fra Helse Vest RHF blitt tildelt denne
funksjon for foretaksgruppen Helse Vest:
«Etablere eit regionalt utdanningssenter for å ivareta læringsaktivitetar og andre
oppgåver i ny ordning for legane si spesialistutdanning. Det regionale
utdanningssenteret skal mobilisere, motivere og legge til rette for at dei andre
helseføretaka skal bidra med kunnskap og kapasitet som er tilgjengeleg, og som
kan nyttast.»

For å sikre nasjonal samordning i spesialistutdanningen er det våren 2016 etablert et
tverregionalt prosjekt som blant annet skal utrede:

1. Finansiering og avtaleinngåelser av ny ordning.
2. IKT- og kommunikasjonsstøtte for LIS-utdannings prosessene.
3. Utarbeidelse av helhetlige utdanningsløp, inkl. bruk av simulering, e-læring og
planlagte forutsigbare utdanningsløp der læringsmål blir planlagt og tilrettelagt i
Kompetanseportalen. Dette skal skje i tråd med forutsetningene som er lagt til
grunn i styringsdokumentet for 2016.
4. System for utdanningsløp regionalt og tverregionalt inkl. overgangsordninger

1

En undergruppe til pkt. 3 skal komme med forslag til systemer/arbeidsprosesser slik at
de regionale utdanningssentrene kan utvikle og samordne læringsaktiviteter regionalt
og ved behov nasjonalt, så snart læringsmålene er klare. Anbefalingene fra prosjektet vil
legge føringer for hvilke oppgaver som legges til de regionale utdanningssentrene og for
hvilke arbeidsprosesser som skal ivaretas.

Den nye spesialistutdanningen innebærer en rekke endringer bl.a endring i ansvar og
roller (jfr. brev fra HOD 17.12.2016), økt bruk av vurdering av læringsmål/oppnådd
læringsutbytte, nye felles kompetansemoduler som gjelder for alle spesialiteter og
styrket veiledning og supervisjon.
Mandat
Det er etablert en prosjektgruppe som har i oppdrag å etablere regionalt
utdanningssenter for foretaksgruppen Helse Vest med utgangspunkt i de overordnede
føringene nasjonalt og i tråd med premissene som er lagt i styringsdokumentet for 2016.
I tillegg er det viktig at utdanningssenteret gis en innretning som sikrer forankring i
helseforetakene i regionene og en hensiktsmessig videreføring av den kompetansen og
de systemer som finnes i det enkelte helseforetak og ulikeavdelinger/fagmiljø med
tanke
på
ivaretagelse
av
oppgaver
tilknyttet
spesialistutdanningen.
Spesialistutdanningen har vært, og skal fortsett være, forankret i daglig tjeneste ved
avdelingene. Det regionale utdanningssenteret skal sikre synergieffekter i
utdanningsvirksomheten på tvers i foretaksgruppen Helse Vest i tett samarbeid med
helseforetakene foretakene ved å være en støttespiller og et kompetansemiljø for
helseforetakene/avdelingene/klinikkene. Det skal bygges videre på allerede etablert
arbeid knyttet til prosessene som er forutsatt løst i Kompetanseportalen og utvikling av
e-lærings aktiviteter som støttes i Læringsportalen. Regionalt utdanningssenter skal
bidra til å utnytte den kapasitet og de ressurser som er tilgjengelige for å etablere gode
løsninger for foretaksgruppen Helse Vest.
Det regionale utdanningssenteret ved Helse Bergen skal ha en sterk relasjon til
Universitetet i Bergen (UiB), formalisert gjennom avtaler og dialog i
samarbeidsorganene.

Prosjektgruppen skal beskrive den innretning senteret må ha for å løse de skisserte
oppgavene, dette fordi det trolig er aktuelt med en trinnvis overføring av oppgaver. LIS1
starter etter ny ordning september 2017, mens LIS2 har oppstart i 2019. Gruppen bes
derfor om å ta stilling til både kortsiktig og langsiktig innretning av utdanningssenteret.
Prosjektgruppen bes særskilt svare på:
• Hvordan ivareta læringsaktiviteter knyttet til felles kompetansemoduler
• Hvordan sikre gode og helhetlige utdanningsløp i regionen og eller nasjonalt der
det er nødvendig
• Hvordan sikre styrking av veiledningen i tråd med nye retningslinjer gitt av
Helsedirektoratet, inkl. krav til formell veilederkompetanse for alle som skal
veilede LIS
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•
•
•
•
•

•
•

Utrede hvordan regionens simulatorsentre/Ferdighetssentre kan benyttes på
best mulig måte
Sikre enhetlig dokumentasjon ved bruk av Kompetanseportalen
Hvordan samarbeidsrelasjon med UiB bør formaliseres og på hvilke måter
universitetets kompetanse kan trekkes inn i spesialistutdanningen
Hva slags kompetanse det er behov for å knytte til senteret gjennom ansettelse
og/eller samarbeidsavtaler
Arbeidsform som sikrer nødvendig samarbeid og dialog mellom helseforetakene/
avdelingene/fagmiljøene, kommunene og eventuelle private helseaktører som
kan få tillagt deler av utdanningsløpene
Hvilke ressurser som kreves for å drifte senteret på en god måte
Aktuell langsiktig visjon for utdanningssenteret med tanke på forskning,
innovasjon, fagprofil og evt. andre aktiviteter

Prosjektgruppe
Prosjektleder:
Sekretariat:

Monika Kvernenes
Hilde Nesse og Irene Kalvik

Prosjektgruppen er satt sammen av de regionale representanter i det tverregionale
prosjektarbeidet:
Erik Andreas Torkildsen Helse Stavanger
Bjørn Gunnar Nedrebø
Helse Fonna
Hans Johan Breidablikk
Helse Førde
Alf Henrik Andreassen
Helse Bergen
Anita Lyssand
Helse Bergen
Visedekan for utdanning Universitetet i Bergen
KTV
Leveranse:
1. juli 2016
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Referanse fra nasjonalt prosjekt
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