Møtereferat
Møte:

Prosjektgruppe for ny spesialistutdanning for leger

Tid:
Sted:
Deltakere:

Tirsdag 23. februar 2016 kl 1300-1530
Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo og video

Brite Jacobsen, Irene Foss, Sveinung Aune, Elisabeth Søyland, Stein Vaaler, Einar
Husebye, Johny Kongerud, Anita Schumacher, Bjørn Gunnar Nedrebø, Hans Johan
Breidablikk, Erik Andreas Torkildsen, Alf Henrik Andreassen, Henrik Sandbu,
Janne Bethuelsen, Elin Skog
Andre som møtte: Anne Mette Koch, Odd Jarle Veddeng
Forfall: Rune Sundset, Tina Bjørsvik Eilertsen, Anita Lyssand, Petter Aadahl
Prosjektleder: Elisabeth Arntzen
Sekretær Guro Nordhagen

Saksnr.

Ansvar
Velkommen og presentasjon av nye møtedeltakere

EA

Petter Aadahl HM kommer inn, Helge Haarstad går ut.
KTV kommer inn med Janne Bethuelsen
Leder for arbeidsgruppe 2 Anne Mette Koch deltok i møtet
009-2016

Referat forrige møte 19.januar – oppfølgingspunkter
Oppfølgingspunkter:
- Legeforeningen oppnevner spesialitetskomiteene
- Nasjonal bemanningsplan – videre oppfølging ved Stein Vaaler og
Anita Schumacher

EA

Anita Schumacher redegjorde for tilbakemeldingen fra styringsgruppen for
bruk av nasjonal bemanningsmodell (NMB) sin leder, på spørsmålet om å
fremskrive behovet for legespesialisering og dimensjonering av antall LISstillinger. De strukturelle utfordringene i LIS-utdanningene med del 1-2 og 3
må inn i modellen, samt tidsbruk til veiledning/supervisjon og
arbeidstidsordninger.
Konklusjon:
Prosjektgruppen anbefaler at styringsgruppen for NBM inviterer Anita
Schumacher og Stein Vaaler inn i arbeidet med NBM koplet til LIS. Målet er
på sikt å kunne fremskrive behovet for legespesialisering og dimensjonering
av antall LIS-stillinger.
010-2016

Status i hver region for regionalt utdanningssenter

RHFen
e

Helse-Vest:
Utkast til mandat for det regionale utdanningssenteret er utarbeidet. Leder
ikke klar ennå, prosjektleder i HV jobber med saken. Ett telefonmøte er
gjennomført, et fysisk møte planlagt neste mandag.
Helse Sør-Øst:
1 av 2

Leder er ikke på plass ennå, stillingen lyses ut nå. Elisabeth Søyland er
foreløpig ansvarlig. Det er lyst ut koordinatorstilling.
Det jobbes med å avklare hva utdanningssentrene skal gjøre. Det vil bli
arbeidet med et felles mandat for alle regionene, som bør være ferdig før 1.
juni.
Helse Nord:
Regional koordinator er på plass, Elin Skog. Det arbeides med å avklare roller
i arbeidet. Det er lyst ut 20 % legestilling.
Helse Midt-Norge:
Det er laget forslag til et overordnet mandat. Det er sendt brev til St. Olav
Hospital om å opprette et utdanningssenter. Det er satt frist til 1. mars for å
tilsette en leder for dette. Må finansieres innenfor rammene.
Konklusjon:
Prosjektgruppen viser til styringsgruppemøtet 25. januar, sak 02/2016, der
regionene bes sikre at sentrene så snart som mulig får ansatt leder.
011-2016

Status fra arbeidsgruppene
Arbeidsgruppe 1:
Finansiering og avtalefesting av ny ordning.
Nesten alle representanter er på plass i arbeidsgruppen. Møteforberedende
gruppe hadde møte 23. feb. med repr. fra regionene inkl. Spekter. Gruppen er
godt i gang, og vil kartlegge dagens finansieringsordninger og skaffe seg
oversikt over avtalene som er. Kommentar fra prosjektgruppen var at det
også bør ses på kostnadene ved veiledningskurs, veiledningen praksisnært og
hvem som skal finansiere veilederutdanningen.
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Arbeidsgruppe 2:
IKT- og kommunikasjonsstøtte for LIS-utdannings-prosessene.
Det er invitert til deltakelse i arbeidsgruppen og første møte planlegges for
utarbeidelse av mandatet og fremdriftsplan.
Arbeidsgruppe 3: Utarbeidelse av helhetlige utdanningsløp, inkludert bruk av
simulering og e-læring.
Arbeidsgruppen har store oppgaver som krever inndeling i undergrupper. Det
er viktig at undergruppene holdes sammen i en felles arbeidsgruppe, da de har
sentrale oppgaver for de regionale utdanningssentrene. Derfor har
arbeidsgruppe 3 definerte undergrupper. Undergruppe 1 og 2 starter arbeidet
med arbeidsseminar 1. mars. Undergruppe 1 har ansvar for læringsaktiviteter
og ledes av Monica Kvernes. Undergruppe 2 har ansvar for
veiledning/supervisjon og ledes av Elisabeth Søyland.
De tre andre undergruppene har også fått ledere. Undergruppe 3 simulering,
Harald Noddeland, undergruppe 4 e-læring, Anita Schumacher og
undergruppe 5 e-læringsplattform, Henning Skarbo.
Arbeidsgruppe 4: Systemer for utdanningsløp regionalt og tverregionalt, og
overgangsordninger
Det er opprettet en liten arbeidsgruppe med lokale koordinatorer i Helse
Nord. I overgangsordningene er det sett på om man kan samarbeide med de
andre arbeidsgruppene. Nåværende avtaler må gjennomgås slik at de ivaretar
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utdanningsforløpet og LIS i både gammel og ny ordning.
Konklusjon:
Prosjektgruppen er svært fornøyd med at alle arbeidsgruppene og
undergruppene har fått en leder, og at flere nærmer seg første møte for
utarbeidelse av mandat, organisering og fremdrift.
Arbeidsgruppe 4 har mange oppgaver som er avhengig av godt samarbeid
med arbeidsgruppe 1 og 3. Prosjektgruppen anbefaler derfor at arbeidsgruppe
4 får benytte arbeidsgruppe 1 og arbeidsgruppe 3 (undergruppe 1) som
ressursgrupper i sitt arbeid. Det gjelder både samarbeid med deltakere og
muligheten til å få temaene på dagsorden.
Arbeidsgruppe 4 anbefales også å samarbeide med de regionale
koordinatorene ved behov, i tillegg til de lokale koordinatorene i Helse Nord.
012-2016

Info fra prosjektleder
 Referat fra styringsgruppen 25.januar. Referatene legges ut på
www.lis-utdanning.info
 Etablert blogg på www.lis-utdanning.info – her legges det fortløpende
ut informasjon fra prosjektet.
 Deltakelse/info i de ulike regionene:
- HSØ: fagdir, KTV
- HN: fagdir,
- HV:
- HM:
 Brev fra HOD til Hdir om læringsmål (vedlegg 1)
 Henvendelse fra HOD om krav til utdanningssteder. Styringsgruppen
har bredt om at det ble sendt forespørsel til alle HF og dette er
gjennomført.

EA

013-2016

Saker som ønskes diskutert i referansegruppen?
Møte 3. mars

Alle

Konklusjon:
Viktigste punkt for referansegruppen er at den er diskusjonspartner for:
1. å ivareta helheten i arbeidet
2. at tiltakene riktige for å nå ønsket resultat med ny modell
3. bidra til å lykkes med utviklings- og endringsprosesser som prosjektet
utløser
4. bidra til kopling av arbeidet med andre tiltak som skal styrke
utdanningen av LIS og helsetjenestetilbudet.
Saker til styringsgruppen?
Det er ingen saker som må behandles i styringsgruppen nå. EA utarbeider
derfor heller en statusrapport og presentasjon om arbeidet. Neste møte blir
25. april.
Konklusjon:
Prosjektgruppen anbefaler at det utarbeides en statusrapport og en
presentasjon. Dette går til styringsgruppen først og hvis godkjent så kan dette
benyttes av alle regionene til orientering i aktuelle møter (AD-møter,
styremøter, fagdirektører, tillitsvalgte, brukerutvalg osv). Helse Vest har også
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påbegynt en presentasjon som kan benyttes ved utarbeidelsen.
014-2016

Neste møte 30.mars kl 1100-1400 - video eller GW i Oslo

EA

015-2016

Eventuelt

Alle
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