
 

 
 

STYRESAK  
  
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer   
FØRETAK: Helse Vest RHF  
DATO: 25.04.2017  
SAKSHANDSAMAR: Ansgar Berg/Hilde Christiansen  
SAKA GJELD: Spesialistutdanning for legar - status for innføring av ny modell i 

Helse Vest  
 
ARKIVSAK: 2017/75  
STYRESAK: 056/17 
  
  
STYREMØTE: 11.05. 2017   
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK  
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Oppsummering  
 
Det vert vist til tidlegare styresak 015/17 ”Etablering av ny modell for spesialistutdanning for 
leger – de regionale helseforetakenes rolle og ansvar”. I denne saka er styret informert om 
arbeidet med etableringa av ny modell for spesialistutdanning for legar der det vert lagt vekt 
på rolle og ansvar hos dei regionale helseføretaka. Ei likelydande sak vart fremja i alle dei fire 
regionale helseføretaka. 
 
Leiar for Regional Utdanningssenter Helse Vest og direktør for medarbeidar, organisasjon og 
teknologi, ønskjer med denne saka å informere styret om status for innføringa av ny modell i 
Helse Vest, med hovudfokus på del 1.  
 
Del 1 skal erstatte turnustenesta og inngår i den nye ordninga som ein del av den nye 
spesialist-utdanninga. Del 1 startar september 2017. 
 

Fakta  
 
Den nye spesialistutdanninga for legar inneber ei rekke endringar blant anna i ansvar og 
roller, innføring i bruk av læringsmål/oppnådd læringsutbytte, nye felles kompetansemodular 
som gjeld for alle spesialitetar og styrka rettleiing og supervisjon. Målet med endringane er å 
gjere spesialistutdanninga betre og meir målretta mot framtidig etterspunad innan 
spesialisthelsetenesta. Omsynet til pasienttryggleiken står sentralt. Dette vil igjen bidra til 
betre kvalitet i helsetenesta.  
 
Det vil bli endring av ansvar i spesialistutdanninga. Dette inneber at mange av dei oppgåvene 
som i dag er lagt til legeforeininga og universiteta nå vert overført til helseføretaka. 
 
For å ivareta desse nye oppgåvene, vedtok dei regionale helseføretaka 14. desember 2015, å 
organisere planlegginga av ny modell for spesialistutdanning i eit tverregionalt prosjekt, 
koordinert av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet skal vare ved fram til dei regionale 
utdanningssentra er i full drift og kan følgjast opp i ordinær styringslinje i alle 
helseføretak/sjukehus. Det tverr-regionale prosjektet har arbeidd med læringsaktivitetar, 
finansiering, inngåing av avtaler og eit felles IKT-system knytt til ny modell for 
spesialistutdanning av leger. Arbeidet vert nå vidareført i nært samarbeid med 
representantar frå dei fire regionale utdanningssentra. Prosjektet er i rute med dei oppgåvene 
som er planlagt. 
 
Dei regionale utdanningssentra (RegUt) er etablert i alle dei fire helseregionene. RegUt har 
som oppgåve å utvikle, koordinere og tilby læringsaktivitetar som sjukehusa sjølve ikkje kan 
tilby, eller der dette ikkje er føremålstenleg. Andre sentrale oppgåver som er lagt til  RegUt, er 
nasjonal samordning av læringsaktivitetar (særlig innan obligatoriske kurs del 2 og 3), 
samarbeid med universiteta, tilby rettleiarutdanning, samt evaluering/kvalitetssikring av 
læringsaktivitetar.  
 
Spesialistforskrifta vart sett i kraft 1. mars 2017 for del 1, slik at dei første legane byrjar i del 1 
av ny spesialiststruktur 1. september 2017. Forskrifta vert sett i kraft 1. mars 2019 for del 2 
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og 3 av ny spesialistutdanning for legar og gjeld 42 spesialitetar, unnateke spesialitetane 
allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin. 
 
Dette er en den største kvalitetsreforma i spesialistutdanninga av legar i nyare tid. Det er 
store endringar knytt til innhald og oppgåver i utdanninga, samt endringar i ansvar og roller. I 
spesialistutdanninga av legar i dag er det klart definerte krav til tenestetid, tenestestad, 
prosedyrar, internundervisning og obligatoriske kurs. I ny modell av spesialistutdanning skal 
utdanninga verte basert på å oppnå definerte læringsmål som fortløpande skal verte vurdert 
og dokumentert i høve til kompetanse . Ingen av dei velkjente pedagogiske elementa i 
spesialistutdanninga i dag  skal forsvinne, men det er lagt auka vekt på supervisjon, rettleiing 
og trening av dugleikar i den nye spesialiststrukturen. 
 
Eit anna nytt element i den nye spesialistutdanninga er at det er lagt inn læringsmål for 
såkalla felles kompetansemodular (FKM). Dette er kompetanse som alle legar må ha for å 
fungere optimalt i legerollen. Tema i FKM er etikk, systemforståing, organisasjonsutvikling og 
leiing, lovverk, forskingsforståing, kunnskapshandtering, kvalitet og pasienttryggleik, 
kommunikasjon, brukarmedverknad , samhandling og opplæring av pasientar/pårørande. 
 
Den nye modellen for spesialistutdanning for legar vil verte krevjande å gjennomføre då det 
allereie i dag er vanskeleg for mange avdelingar å frigjere tilstrekkeleg tid for spesialistar/ 
overlegar og utdanningskandidatane til tilstrekkelig supervisjon i klinisk praksis, rettleiing og 
kursverksemd. I ny modell er det innført krav om fortløpande kompetansevurdering som skal 
verte dokumentert av supervisør og rettleiar, og som til slutt skal verte godkjend i samarbeid 
med linjeleiar. Eit nasjonalt IKT-system for oppfølging av lærings- og kompetanseplanar for 
kvar LIS i del 1 skal også takast i bruk.  
 
Den nye LIS utdanninga er den største kvalitetsreforma i nyare tid som har som føremål å 
utdanne spesialistar med rett og høg kompetanse til å ta seg av pasientane sine behov for 
helsetenester. Reforma vil være krevjande å gjennomføre og totalt sett vil den nye LIS 
utdanninga påverke den kliniske drifta i sjukehusa.  Om man skal lykkast med ny 
spesialiststruktur for legar vil det vere avgjerande at gjennomføringa vert gjeven høg prioritet 
og at det vert avsett tilstrekkelege ressursar for å syte for god innføring. 
 
 
Status for arbeidet med å førebu innføring av ny LIS1 utdanning for føretaksgruppa  
Helse Vest 
 
 
Start av LIS del 1 
 
Dei første legane i ny ordning blir tilsett 1. september 2017. Då skal helseføretaka / sjukehusa 
i regionen vere klare til å ta imot og gjennomføre ny spesialistutdanning av legar del 1. 
Læringsmåla i LIS 1 utdanninga er nasjonale og forskriftsfesta (Helsedirektoratet). Kvart 
sjukehus er ansvarleg for å utarbeide heilskaplege utdanningsløp for kvar LIS og tilby 
læringsaktivitetar som oppfyller alle læringsmål. Alle læringsmål skal vidare verte 
fortløpande kompetanse-vurdert og dokumentert i eit IKT-verkty. 
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LIS 1 erstattar turnustenesta slik vi kjenner denne i dag. LIS 1 utdanninga vil bestå av 12 
månader sjukehusteneste med påfølgjande 6 månader utdanning i kommunehelsetenesta. 
Sjukehustenesta vil hovudsakeleg innehalde enten ein kombinasjon av klinisk teneste på 
medisinsk (6 månadar) og kirurgisk avdeling (6 månadar.) eller ei 3-delt teneste i kirurgi, 
medisin og psykiatri (4 + 4 + 4 månadar). Det er læringsmåla som avgjer kvar kandidatane 
skal ha si kliniske teneste. 
 
Alle sjukehus i regionen som har utdanning av LIS del 1, er godt i gang med å førebu 
utdanningsplanar for si verksemd og utarbeide læringsaktivitetar som skal oppfylle 
læringsmåla som er forskriftsfesta. Alle utdanningsverksemder har etablert eige 
utdanningsutval for LIS1 og introduksjonsveka er revidert i alle utdanningsverksemder i tråd 
med nasjonale føringar slik at uønska ulikskapar i utdanninga vert unngått.  
 
Alle legar i ny modell startar si spesialisering som LIS 1. I løpet av sjukehusåret av LIS 1 
utdanninga skal kvar lege i spesialisering oppnå 38 kliniske læringsmål (16 læringsmål i 
tillegg for dei som har klinisk teneste i psykiatri) og 24 læringsmål innan dei nye felles 
kompetansemodulane (FKM). Mange av dei kliniske læringsmåla har omfattande krav til 
kompetanse (haldningar, dugleik og kunnskap) for kva legar i spesialisering del 1 skal kunne 
utføre etter sluttført utdanning.  
 
Sjukehusa har ansvar for å planlegge kvar og korleis læringsmåla skal oppnåast (etablere 
utdanningsplanar) og at det er sett av tilstrekkeleg tid til læringsaktivitetane. I ny modell er 
det nødvendig å styrke kompetansen innan rettleiing og supervisjon og det må verte etablert 
gode rutinar for rettferdig og læringsfremjande kompetansevurdering av LIS. 
 
Helsedirektoratet har opna opp for en viss justering av de forskriftsfesta læringsmåla for LIS 
1, dersom dette blir vurdert som avgjerande for fagleg innhald eller gjennomføring av del1. 
Forslag om større endringar vil krevje ny ordinær høyringsrunde. 
 
 
Det er ingen obligatoriske nasjonale eller regionale kurs eller læringsaktivitetar knytt til del 1 
av utdanninga. LIS 1 utdanninga vil i den nye ordninga som turnustenesta i dag, kunne bli 
utført i kvart enkelt Helseføretak. Det har likevel vore behov for regionalt utdanningssenter til 
å hjelpe føretaka med rettleiarkurs, kommunikasjonskurs og oppsett for fagleg innhald i 
introduksjonskursa.  
 
 
Alle utdanningsverksemder i regionen er godt i gang med førebuing og innføring av LIS 1.  Alle 
HF vil klare å oppfylle læringsmåla i ny modell for utdanning av LIS 1, og det er tilstrekkeleg 
med rettleiarar (med formell rettleiarkompetanse) for LIS1 utdanninga. Alt i alt er 
utdanningsverksemdene godt førebudd på å ta imot kandidatane i september 2017. 
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Regionalt utdanningssenter for LIS Helse Vest 
 
Regionalt utdanningssenter for legar i spesialisering Helse Vest er lagt til Haukeland 
Universitetssykehus som regionsjukehus, og er organisatorisk lagt inn under Forskings- og 
utviklingsavdelinga, seksjon for fag og utdanning. Styret i Helse Vest vedtok i mars 2016 å 
etablere ei prosjektgruppe med ansvar for etableringa av RegUt i Helse Vest. Arbeidsgruppa 
leverte sitt arbeid i januar 2017 samtidig som RegUt gikk over i ordinær drift (vedlegg 1). 
RegUt er organisert som ein nettverksmodell med et regionalt team som består av 
representantar frå de ulike HF i regionen. Teamet har regelmessige møter og hjelper 
helseføretaka/sjukehusa i arbeidet med å implementere ny modell for LIS utdanning i 
regionen. RegUt er førebels ikkje bemanna med tilstrekkeleg eller nødvendig kompetanse i 
høve til dei funksjonar og oppgåver som ligg til eininga, men det er fleire stillingar som vert 
utlyst i løpet av 2017 (inkludert regionale stillingar). 
 
Arbeidet i RegUt vil i 2017 ha størst fokus på del 1 av utdanninga, rettleiaropplæring, 
utarbeiding av IKT-løysing og informasjonsarbeid om den nye LIS utdanninga. Det er starta 
førebuing av del 2 og 3 og RegUt tar over dei obligatoriske utdanningskursa frå legeforeininga 
frå 2019. Omfanget av dette er i dag mellom 300-350 kurs, der ein stor del av desse vil bli 
vidareført som obligatoriske kurs i ny modell. Dei obligatoriske kursa er nye oppgåver for 
helseføretaka som no får ansvaret for å utvikle, organisere og gjennomføre desse.   
 
Regionalt utdanningssenter har tatt ansvaret for å arrangere kurs i medisinsk 
rettleiingspedagogikk i alle HF og med totalt 100 deltakarar. Kurset går over 2 dagar med kurs 
i både individuell- og grupperettleiing. Kurs i Helse Stavanger og Helse Bergen er allereie 
gjennomført med totalt 60 deltakarar. RegUt arbeider for å opprette ei regional 
rettleiargruppe som kan tilby kurs i regionen. RegUt vest har representant i den nasjonale 
rettleiingskomiteen som skal gi nasjonale føringar for innhald og form på rettleiingskurs. 
 
Dei regionale utdanningssentra arbeider saman for å få på plass nødvendige e-læringskurs i 
spesialistutdanninga av legar, i første omgang LIS 1. Arbeidet er godt i gang og fleire e-
læringskurs i FKM vil stå ferdig når LIS 1 utdanninga startar i september.  
 
RegUt i Helse Vest arbeider med å ferdigstille kommunikasjonsplan (saman med 
kommunikasjonsavdelinga Helse Bergen) for heile regionen. Målet med 
kommunikasjonsplanen er å bidra til å sikre ein heilskapleg og god innføring av LIS-
utdanninga i regionen. 
 
RegUt i Helse Vest overtar gradvis den nasjonalt koordinerande rolla i det nasjonale 
prosjektet fram mot februar 2019. 
 
Regionalt utdanningssenter Helse Vest vil i løpet av 2017 vere i full drift, inkludert dei 
regionale kontaktane i kvart av helseføretaka. Det er viktig at RegUt i Helse Vest får 
nødvendige ressursar og tilstrekkeleg kompetanse til å løyse dei oppgåvene som er tillagt 
eininga. Hovudfokus for RegUt i Helse Vest for 2017 er førebuing og innføring av LIS 1 
utdanninga regionalt og nasjonalt. Arbeidet følgjer planen som blei sett opp.  
RegUt Helse Vest vil gradvis ta over den koordinerande rollen for alle dei fire RegUt i 
regionane fram mot 2019. 
 



 

6 
 

IKT løysingar 
 
Kompetanseutvikling for LIS skal planleggast og dokumenterast i eit felles IKT-løysing. 
Systemet er kjent som kompetanseportalen i Helse Vest. Kompetanseportalen er vidareutvikla 
slik at Helsedirektoratet kan legge inn dei forskriftsfesta læringsmåla og LIS vil kunne få 
dokumentert gjennomførte læringsaktivitetar som grunnlag for kompetansevurderinga. IKT-
løysinga er utvikla slik at det støttar bruk av PC eller mobil-app for å lette arbeidet med å 
dokumentere læringsaktivitetar. Løysinga er ferdigutvikla for del 1 og klar til bruk i 
helseføretaka hausten 2017. Det står likevel att ei omfattande opplæring av brukarane av 
løysinga og ein opplæringsplan for Helse Vest er utarbeidd. 
 
IKT løysinga for dokumentasjon av oppnådde læringsaktivitetar og dokumentasjon er 
ferdigstilt for LIS 1 utdanninga og ein opplæringsplan for bruk av denne løysinga er planlagt i 
alle helseføretaka før oppstart av ny LIS 1 utdanning. 
 
 
Finansiering 
 
Det følgjer ingen særskilt finansiering i overgang til ny modell for utdanning av LIS. Helse Vest 
har likevel gitt støtte til regionalt utdanningssenter i ei overgangsordning (2017 og 2018) på 
totalt 3.9 millionar kroner/år. Der 2.4 mill. er gitt til drift av RegUt ved regionsjukehuset og 
dei andre helseføretaka har fått 500 000kr/årleg til finansiering av dei regionale kontaktane i 
RegUt Vest. Desse midla vil bidra til at RegUt får tilstrekkelege ressursar og kompetanse for å 
løyse dei oppgåver som er tillagt eininga. 
 
Helse Vest bidrar finansielt med betydelege ressursar i ei overgangsordning slik at regionalt 
utdanningssenter for legar i spesialisering blir fullt operativt slik at LIS utdanninga kjem godt 
på plass, blir meir kompetent og bidrar til det beste for pasientar og fagmiljø.  
 
 
Administrerande direktør si vurdering og tilråding 
 
Administrerande direktør er tilfreds med at det regionale arbeidet med innføring av ny 
modell for spesialistutdanning for leger er i høve til plan og at regionalt utdanningssenter 
(RegUt) bidrar til å støtte helseføretaka/sjukehusa sine arbeid med oppstart av del 1 av ny 
spesialisering.  
 
Det er viktig at helseføretaka held fram med si prioritering av arbeidet med innføring av ny 
spesialistutdanning for legar, slik at framdrifta vert oppretthalden og optimal gjennomføring  
av del 1 vert sikra. Administrerande direktør meiner det er viktig fagleg og for legitimiteten til 
spesialisthelsetenesta at sjukehusa lukkast i gjennomføringa  av LIS 1 utdanninga slik at 
helseføretaka oppnår tillit til at dei meistrar dei nye oppgåvene og ansvaret ved den nye LIS 
utdanninga. 
 
Administrerande direktør ser på den nye spesialistutdanninga som ei framtidsretta 
kvalitetsreform som legg vekt på supervisjon, rettleiing og oppnådd kompetanse på ein helt 
annan måte enn tidligare. Reforma gir verksemda større ansvar for spesialistutdanninga og 
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dermed også større høve til å utdanne legespesialister for framtida med høg og rett 
kompetanse for å sikre pasientens helseteneste. 
 
Den nye spesialistutdanninga vil verte krevjande å gjennomføre og vil påverke den kliniske 
kvardagen i sjukehusa. Når læringsmåla for dei ulike spesialitetane i LIS 2 og LIS 3 utdanninga 
vert endeleg godkjende av Helsedirektoratet (juni 2017) er det viktig at RHF/helseføretaka 
gjennomgår dei forskriftsfesta læringsmåla innan aktuelle spesialitetar og raskt set i verk 
planlegging av de ulike LIS-løpa i sin region, og samarbeider i tråd føresetnadene som blei lagt 
i styringsdokumenta i 2016 og 2017.  
 
Administrerande direktør tilrår at styret tar framstillinga om spesialistutdanning for legar og 
status for innføring av ny modell i Helse Vest til orientering.   
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