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Saksliste og referat fra 2. september godkjent.
Oppfølging av saker fra 2.9: v/ Elisabeth Arntzen




Kommunikasjonsplan og info-pakker – Status:
Mange gode innspill i siste prosjektgruppemøte som følges opp. På grunn av mye arbeid knyttet til
høringen av ny spesialistforskrift fra HOD, samt høringsnotatet vedr læringsmål fra
Helsedirektoratet, er prosjektet noe forsinket ift å utarbeide informasjonsmateriale.
Leder av de regionale teamene bes gi tilbakemelding til prosjektleder (EA) om behovet for
informasjon i helseforetakene. (I etterkant av møte er det utarbeidet nyhetsbrev. Hvert RHF
organiserer utsending av nyhetsbrevet via sin kommunikasjonsavdeling, som får HFenes
kommunikasjonsavdelinger til å sende nyhetsbrevene på e-post til alle legene, inkludert
turnuskandidater, og alle ledere innen medisinskfaglige ansvarsområder. I tillegg legges nyhetsbrevet
ut på nettsidene i RHFene og HFene og på www.lis-utdanning.info/ . Prosjektleder sender
nyhetsbrevet til Legeforeningen, Helsedirektoratet, HOD, universitetene og Spekter).
Regionale utdanningssenter og regionale team – Status:
o Helse Nord RHF har ansatt midlertidig leder for RegUt (Elin Skog). I tillegg er det ansatt en
fagsjef, og ressurs som skal brukes ifm kursadministrasjon.
o Helse Vest RHF har etablert et eget prosjekt for RegUt, som ledes av prosjektleder Monika
Kvernenes. Det regionale teamet ledes av Alf Henrik Andreassen.
o Helse Midt-Norge RHF har foreløpig ikke etablert regionalt team.
o Helse Sør-Øst RHF har ikke avklart leder for regionalt team/RegUt.
Konklusjon: Det regionale teamet skal fungere som regionalt «mottaksapparat» for oppfølging
av arbeidet i prosjektet inntil de regionale utdanningssentrene er operative og fungerer ut mot
HFene. Det haster med å få på plass de regionale teamene/RegUt.

Sak 042-2016: Informasjon etter møter: v/ Elisabeth Arntzen


Interims fagråd «Arbeidsmøte» - 6.9.2016:
Midl. interims fagråd er etablert. Hovedfokus for fagrådet er å avklare i hvilken grad de foreslåtte
læringsaktivitetene skal planlegges og gjennomføres lokalt, regionalt eller nasjonalt. Nytt møte i
Interims fagråd vil avtales etter at læringsmålene er ferdige i Helsedirektoratet.
(Etter PGmøte er det innkalt til møte i Interims fagråd 8. desember kl 10-16).



Styringsgruppen - 26.9.2016
o Kliniske læringsmål for LIS del 1: Det er gitt felles tilbakemelding på Helsedirektoratets

høringsnotat om kliniske læringsmål for LIS del 1 fra RHFene.
o IKT-løsning: I det videre arbeid forutsettes det at IKT-løsningen for LIS er en videreutvikling
av allerede eksisterende basisløsning, og at utviklingen er for å ivareta de krav som stilles til
felles løsning i ny modell for LIS med oppstart fra 1.9.2017.
Se statusrapport fra arbeidsgruppe «IKT-løsning» i sak 043-2016.
o Mandat for RegUt: Det er opp til RHFene å definere RegUt-ene sine arbeidsoppgaver.
Styringsgruppen mente det var behov for å tydeliggjøre hvilke hovedoppgaver som ligger til
RegUt under punkt nr 2, 3 og 10 («Læringsaktiviteter», «Læringsmål» og «Avtaler».
(Etter innspill fra referansegruppen (29.9) og RegUt-gruppen (5.10), vil mandatet for RegUt
legges frem som endelig versjon 2.0 i styringsgruppemøte 24. oktober).


Helsedirektoratet «Læringsmål» 28.9.2016
Prosjektet (Elisabeth Arntzen, Johny Kongerud og Sølvi Nesse) har hatt møte med
Helsedirektoratet vedr forslag til ny struktur for læringsmål/ læringsaktiviteter. I høringssvarene om
læringsmål for LIS del 1 fra helseforetakene, er det viktig å være tydelig på tilbakemeldingene både
ift den logiske oppbyggingen av læringsmål versus læringsaktiviteter, samt ift om formuleringen
dekker intensjonen i ny spesialistforskrift. Prosjektet er tett på arbeidet til direktoratet i arbeidet
med læringsmål, delmål, læringsmetode og læringsaktiviteter/prosedyrer.



Referansegruppemøte 29.9.2016
Referansegruppen ble orientert om status i prosjektet. Mandat for RegUt, interims fagråd og
høringsnotat vedr ny spesialistforskrift (HOD) og høringsnotat vedr læringsmål for LIS del 1 ble
diskutert. Referansegruppen mener at det fremover vil være nyttig å se nærmere på
kvalitetssikringsarbeidet for utdanningen ift: a) Sikre at LIS har oppnådd læringsmålene, b) Sikre at
lærestedene har nødvendig kompetanse og kapasitet (både faglig og pedagogisk og om de har
aktiviteter som forventet) og c) Sikre at selve undervisningen og læringsaktivitetene har kvalitet.
Dette bør også diskuteres i prosjektgruppen.



RegUt – møte 5.10.2016
RegUt-gruppen har hatt heldagsmøte (5.10). HMN, HSØ og HV deltok i møte, men HMN var ikke
tilstede (pga streiken). Det haster med å få på plass en kurskomité. Helse Nord RHF har meldt inn
to deltakere, men det mangler ressurspersoner fra øvrige regioner. Det planlegges å innkalle til
første møte i kurskomiteen i slutten av oktober 2016.
Arbeidet så langt viser at arbeid knyttet til arbeidsgruppe «Læringsaktiviteter» og arbeidsgruppe
«Veiledning», er de samme oppgavene som nå er lagt til RegUt-gruppen. Det er derfor viktig at
arbeidet i det tverregionale prosjektet ses i sammenheng med mandatet for RegUt-ene, og at
samtlige ledere i RegUt-gruppen inngår i prosjektgruppen.

Sak 043-2016: Status i arbeidsgruppene
AG1 «Finansiering og avtaler» v/Sveinung Aune
Mye av arbeidsgruppens oppgaver iht mandat er ferdigstilt. Det ble påpekt at mandatet virker litt rotete
siden oppgaver som er utført fremdeles står der. Mandatet er bestillingen fra prosjekteier ift hva prosjektet
skal levere. Prosjektplanen viser derfor status på fremdrift i arbeidet, samt hvilke oppgaver/ aktiviteter som
er utført, noe som gjør at prosjektet har god oversikt over gjenstående aktiviteter. Arbeidsgruppe 1 vil
fremover ha fokus på å få på plass avtaler med a) Legeforeningen og b) Universitetene.
a) Legeforeningen: Prosjektleder (EA) vil (så snart streiken er over) ta kontakt med Spekter.
Spekter vil gjennomføre forhandlinger med Legeforeningen vedr utdanningsfond III, samt
overføring av koordinatorkontorer til RegUt. Finansiering og evt overtakelse av ansatte fra
dagens koordinatorkontorer, vil også være del av forhandlingene. Når det gjelder en evt
virksomhetsoverdragelse av koordinatorkontorene, må dette samkjøres med piloten i Helse

Nord.
b) Universitetene: Det er sendt brev til universitetene for å få representanter til å delta i arbeidet
med å utarbeide en evt intensjonsavtale knyttet til samarbeid om spesialistutdanningen i
eksisterende samarbeidsavtaler om utdanning og forskning mellom HFene og universitetet.
Gruppen skal se på grunnlaget for en nasjonal/interregional rammeavtale vedrørende
universitetenes bidrag i spesialistutdanningen, og eventuelt utarbeide forslag til avtale.
Prodekan/dekan fra universitetene har gitt tilbakemelding om at de ønsker å delta i arbeidet.
Fra prosjektet deltar: Sveinung Aune (leder), Elin Skog, Monika Kvernenes og Johny
Kongerud. Leder av arbeidsgruppen (Sveinung Aune) innkaller til møte.
AG2 «IKT-løsning» v/Anne Mette Koch (tilsendt statusrapport)
Arbeidsgruppe 2 har god fremdrift i sitt arbeid.







Finansiering: Styringsgruppen vedtok 20.9 at Helse Vest RHF på vegne av prosjektet sender en
formell bestilling om funksjonelle krav/ kravspesifikasjon til leverandøren/Dossier.
Kravspesifikasjon er ferdigstilt, og det bes om pristilbud for LIS del 1 i denne omgang.
Dossier er bedt om å levere to pristilbud:
- Alternativ 1 innbefatter at dokumentasjon og vurdering av læringsaktiviteter, blir en integrert
del av ny løsning med nivåene: tema-læringsmål-delmål og læringsaktiviteter.
- Alternativ 2 medfører at eksisterende løsning for dokumentasjon av læringsaktiviteter ( i
eksisterende løsning kalt krav ) blir som i eksisterende løsning, mens det utvikles en ny løsning
bestående av nivåene Tema-læringsmål og delmål. Leverandøren/Dossier leverer tilbud til
Helse Vest innen 11.10.16.
Virksomhetsarkitekt: Ut fra sak til styringsgruppen 20.9 var det ønske om virksomhetsarkitekt i
tre mnd. i 100% stilling (alt. 50 % i seks mnd.). Styringsgruppen har besluttet at alle regioner skulle
stille med egne ressurspersoner, som nå er på plass.
Usikkerhet i forhold til struktur på læringsmål-delmål og læringsaktiviteter: Læringsmål for
LIS del 1 og felles kompetansemodul del 1-3 er ute på høring. Innspillene fra RHFene er at
strukturen i høringsnotatets oppsett med læringsmål, delmål, forslag til obligatoriske
læringsaktiviteter og metode for kompetansevurderinger ikke er god nok.
To forhold er av vesentlig betydning for ferdigstilling av IKT- løsning innen 1. mars 2017:
1) Enighet mellom de fire RHFen og leverandøren/Dossier i forhold til pris og vilkår og
2) Rask beslutning om struktur på læringsmål.

AG4 «Utdanningsløp og overgangsordninger» v/ Brite Jacobsen (ikke tilstede)
Arbeidsgruppe «Utdanningsløp og overgangsordninger» har gjennomført mye av sitt arbeid, og leder av
arbeidsgruppen samarbeider tett med øvrige arbeidsgrupper. Arbeidsgruppen vil foreløpig bestå, og vil se
an ift oppgavene fremover.
AG5 «Læringsaktiviteter» v/ Monika Kvernenes (tilsendt statusrapport)



Arbeidsgruppen «Læringsaktiviteter» går inn i RegUt-gruppen. Arbeidet kobles til piloten i
Helse Nord, samt tverregional koordinering av alle aktiviteter.
Nasjonale fagråd: Det er viktig å få etablert nasjonale fagråd for LIS del 1og del 2/del 3.
Læringsmål for LIS del 2/3 er oversendt til Helsedirektoratet fra spesialistkomiteene.
Tilbakemelding fra Helsedirektoratet, er at «høringsfristen for del 2/del 3 sannsynligvis blir 1.april, og
læringsmålene beregnes ferdig 1. juni 2017. Det vil være behov for å ha etablert de tverregionale
fagrådene innen 1. april 2017.

AG6 «Veiledning» v/ Elisabeth Søyland


Arbeidsgruppen inngår som del av RegUt-gruppen i det videre arbeidet.








Veilederkurs: For LIS del 1 er det planlagt å ha to veilederkurs i hver region. Første veilederkurs
gjennomføres i februar/mars 2017. Det skal nedsettes kurskomite med representanter fra hver
region. I første omgang vil det være en pilot med to kurs i hver region og det vil utarbeide felles
rammer for veilederkursene.
Kursadministrativt system: Det er behov for kursadministrativt system, og det må vurderes om
det er mulig å bruke noe vi allerede har.
Finansiering: Veilederkursene skal finansieres ved kursavgift (jf vedtak AD-møte). Etter møte i
RegUt-gruppen (5.10) ble det foreslått en kursavgift på kroner 2000,-.
Kurs-/foredragsholdere og avlønning: Saken er tidl tatt opp i styringsgruppen 15.8, hvor det bes
om at arbeidsgruppe 1 «vurderer evt. konsekvenser ved ulike alternativ for honorering av
forelesninger (i arbeidstid og på fritid) inkl forberedelser».
Eierskap til kursene: Prosjektgruppen mener det er viktig å avklare eierskap og finansiering av
kursene, og at dette bør være en del av forhandlingene med Legeforeningen om utdanningsfond
III. Det er viktig å se fremover med tanke på ny modell og finansieringsordninger.

AG7 «Simulering» v/ Petter Aadahl (ikke tilstede)





Arbeidsgruppe «Simulering» har fått ny leder. Petter Aadahl (HMN) leder arbeidsgruppen som
består av deltakerne i den nasjonale nettverksgruppen for simulering.
Arbeidsgruppen skal kartlegge simulering og ferdighetstrening som finnes i dag, som vil kunne
benyttes for LIS del 1. I tillegg skal de beskrive det fremtidige behovet for simulering og
ferdighetstrening i henhold til foreslåtte felles kompetansemoduler og kliniske læringsmål/
læringsaktiviteter for LIS del 1.
Den nasjonale nettverksgruppen for simulering skal ha felles møte 14. oktober, og levere rapport
innen 1. desember 2016.

AG8 «E-læring» v/ Ann Margit D Mengshoel
Arbeidsgruppe «E-læring» har fått ny midlertidig leder (Ann Margit D Mengshols som erstatter Anita
Schumacher). Arbeidsgruppen har gjort en grovkartlegging av eksiterende e-læringstilbud i regionene.
Regionen er bedt om å vurdere E-læringsprogrammenes relevans for LIS, der hovedvekt tillegges det
faglige innholdet og den pedagogiske oppbyggingen. Frist for tilbakemelding fra regionene er 1. desember
2016
AG9 «E-læringsplattform» v/ Henning Skarbø
Arbeidsgruppen har endret mandat (godkjent av styringsgruppen 26.9).
Universitetssektoren er midt i en større omstilling vedrørende sine LMS, og i spesialisthelsetjenesten er det
investert stort i de fire regionene i integrasjoner mot andre system i HR-kuben.
Arbeidsgruppen vil avklare muligheten for å etablere Learning Record System (LRS) i en av helseregionene.
(LRS er en ren databaseløsning/ et mastersystem som tar imot kursløsninger, og som kan integreres mot
andre løsninger). Dette vil blant annet bety at kursportal fra interessentene er som de er, og at dataene kan
hentes ut fra LMS. Bruk av nye standarder vil føre til mer robuste løsninger om disse benyttes for deling av
kurs og legges til grunn for det videre arbeidet. Fordelen med LRS-løsningen, er det alltid vil være siste
versjon av kurset medarbeideren møter når kurs åpnes. Dette fordi kurs vil publiseres kun ett sted.
Det er behov for å stramme opp kontakt med leverandør for LMS i regionene. Arbeidsgruppen har kontakt
med Uninett, for å sikre at de er på til 1.9.2017.
Spørsmål fra prosjektgruppen: Hva betyr dette i praksis for en bruker?







Bruker vil ikke merke noe endring.
Kurs publiseres i hver region sin kurskatalog.
RegUt vil ha oversikt over kurs som de skal publisere.
Registrering av kurs vil gis til både kursholder og til kursdeltaker.
Ny løsning vil medføre at E-læringskurset kan rapporteres flere steder, og det vil ikke være behov
for å kopiere kurs. Unngår masse manuelt arbeid!!!

Sak 044-2016: Saker fra prosjektleder


Organiseringen av prosjektet og prosjektgruppen:
Prosjektet er i fasen med spissede mandat for arbeidsgruppene og fremheving av RegUtenes
fremtidige rolle i operativ virksomhet. Det gjør at vi ser behov for også å spisse prosjektgruppens
sammensetning og arbeidsform. Også for å effektivisere arbeidet og redusere antall møter.
Det foreslås derfor at prosjektgruppen fremover kun består av: Lederne av arbeidsgruppene,
lederne av de fire RegUt, konserntillitsvalgt og LIS-lege. (Så å si alle disse er allerede deltakere i
prosjektgruppen).
Prosjektleder påpeker at prosjektgruppen så langt har fungert svært godt og at det er verdifull
deltakelse som det er ønske om å beholde i prosjektet. Det foreslås derfor at de som ikke er med i
et regionalt team/RegUt eller leder en arbeidsgruppe, kan bistå som støtte til
prosjektleder/prosjektgruppen eller inngå i referansegruppen.
Konklusjon: Prosjektgruppen støtter dette forslaget, som tas opp i styringsgruppemøte 24. oktober.

Sak 045-2016: Eventuelt
 Styringsgruppen har planlagt møter følgende datoer i 2016:
24. oktober, 14. november og 12. desember.
 Møte i prosjektgruppen 27. oktober er avlyst. Neste møter er planlagt 24.november kl 1300-1530
og 15.desember kl 1300-1530

