Møtereferat
Møte:

Styringsgruppe for ny spesialistutdanning for leger

Tid:
Deltakere:

Mandag 24. oktober 2016 kl 14.45 – 15.45
Leder
HMN RHF:
HN RHF:
HSØ RHF:
HV RHF:
Forfall:

Alice Beathe Andersgaard (stedfortreder for Per Morten Sandset)
Kjell Åsmund Salvesen, Anne Katarina Cartfjord
Geir Tollåli, Knut Langeland, Mildrid H T Pedersen
Anne Biering, Terje Keyn
Baard-Christian Schem, Hilde Brit Christiansen
Fra prosjektet: Elisabeth Arntzen (prosjektleder), Johny Kongerud og
Sølvi Nesse (referent)
Per Morten Sandset, Ulrika Larsson

Saksnr.

Gjennomgang av sakslisten og referat fra møte 26. september 2016
Sakslisten og referat - godkjent.
Oppfølging av saker fra 26.9:
 Sak 17-2016 Mandat for RegUt
Mandat er revidert på nytt etter nye innspill fra RegUtene, referansegruppen og
styringsgruppen.
Konklusjon: Mandat RegUt versjon 2.0 godkjennes med endringene konkludert i
møtet.


Sak 18-2016 Interims fagråd for del 1 – læringsmål på høring
RHFene har i sine høringssvar til Helsedirektoratet om læringsmål for LIS del 1, lagt
inn en felles tilbakemelding. Prosjektet er tett på arbeidet til Helsedirektoratet.
Helsedirektoratet har gitt tilbakemelding om at endelige læringsmål for LIS del 1, vil
være avklart innen 1.12.16. Interims fagråd har nytt møte den 8.12.16 for
gjennomgang av læringsaktiviteter knyttet til læringsmål for del 1.



19-2016 Veiledning og veilederkurs
Det er gjennomført møte for RegUt-ene «Fra prosjekt til operativ virksomhet» den 5.
oktober 2016. Arbeidet med veiledningskurs er godt i gang, og det er nedsatt en egen
kurskomite der alle regionene deltar.



Sak 23-2016 IKT-løsning
Status om fremdrift i arbeidet. Det er gjort en god jobb ifm forberedelser mot ny
IKT-løsning for LIS del 1. Helse Vest på vegne av prosjektet har sendt en formell
bestilling om funksjonelle krav til leverandøren/Dossier. Prosjektet har hatt møte
med Helsedirektoratet for å få avklart deres behov, slik at de kan ivareta sin
myndighetskontroll.
Helsedirektoratet har behov for et nasjonalt system som omfatter helheten i
spesialistutdanningen, inkludert private, kommunetjeneste og spesialiteter som ikke er
sykehusspesialiteter. Det er kommet inn gode innspill på å optimalisere ny løsning,
hvor det bør ses på muligheten for felles drift og forvaltning av løsningen på Norsk
helsenett (NHN).
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Prosjektet og Helsedirektoratet har hatt møte for å avklare behov og avstemme
forventninger, og Hdir har sendt en beskrivelse av sine behov til prosjektet. (Nytt
møte planlagt 28.10.2016). Helsedirektoratet er innstilt på å være med på å betale sin
del av utviklingen av løsningen, hvor RHFene vil legge til rette for en felles løsning
der Helsedirektoratet har tilgang til å utføre sine myndighetsoppgaver.
Det er behov for virksomhetsarkitektur-kompetanse for blant annet å gjøre en
konsekvensvurdering ift alternative løsninger, herunder vurdere felles IKT-løsning
hos NHN, identifisere fremtidig behov i del 2/del 3 samt ivareta Helsedirektoratets
behov.
Konklusjon:
A. Det er behov for en nærmere utredning av om det er mulig å bruke NHN ifm drift og
forvaltning av IKT-løsningen/Dossier. Prosjektleder kontakter NHN.
B. Det er behov for virksomhetsarkitektur-kompetanse som kan bidra til at riktige behov
og sammenstillinger av løsninger blir tydelig og riktig fremstilt. Det må gjøres en
konsekvensvurdering ift alternative løsninger for drift og forvaltning av ny IKTløsning for LIS (jfr 4 installasjoner i forhold til Norsk helsenett, Hdir, andre brukere
enn LIS osv)).
C. Helsedirektoratets behov i ny IKT-løsning må avklares, roller og forventninger
avstemmes og avtaler nedfelles.


27-2016

avklaring

Sak 24-2016 Mottaksprosjekt i alle HF i alle regioner.
De regionale teamene skal sikre fremdrift regionsvis inntil RegUt er etablert:
o Helse Nord RHF: Har utnevnt regionalt team. Har ansatt midlertidig leder for
RegUt (Elin Skog).
o Helse Vest RHF: Har etablert et eget prosjekt for RegUt, som ledes av
Monika Kvernenes. Det regionale teamet ledes av Alf Henrik Andreassen.
RegUt ledes av Ansgar Berg fom 01.11.2016.
o Helse Sør-Øst RHF: Har fått på plass leder for det regionale teamet (Johny
Kongerud). RegUt ledes midlertidig av Elisabeth Søyland.
o Helse Midt-Norge RHF: Har besluttet at det skal opprettes et regionalt
team/utdanningsråd for LIS innen 1. november. Helge Haastad leder RegUt.

Forslag til endret sammensetning av prosjektgruppen.
Prosjektet er i fasen med spissede mandat for arbeidsgruppene og fremheving av RegUt-enes
fremtidige rolle i operativ virksomhet. For å effektivisere arbeidet, er det behov for å endre
prosjektgruppens sammensetning og arbeidsform. Prosjektgruppen har så langt fungert svært
godt og har verdifull deltakelse som vi ønsker å beholde i prosjektet. De som ikke er med i et
regionalt team eller arbeidsgruppe, kan bistå som støtte til prosjektleder/prosjektgruppen
eller inngå i referansegruppen.
Antall deltagere i Prosjektgruppen reduseres og vil fremover bestå av de fire RegUt-lederne,
arbeidsgruppenes ledere, konserntillitsvalgt og representant for LIS. Se tabell under:

1
2
3

Navn
Elisabeth Arntzen
Sveinung Aune
Anne Mette Koch

Arbeidsgruppe (AG) -leder
Prosjektleder
Finansiering og avtalefesting
IKT-løsning
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RHF/HF
HSØ
HMN
HV
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Brite Jacobsen
Monika Kvernenes*
Elisabeth Søyland*
Petter Aadahl
Ann Margit D Mengshoel
Henning Skarbø
Elin Skog*
Ansgar Berg*
Helge Haarstad*
Janne Bethuelsen
Harald Jervell

Utdanningsløp og overgangsordninger
Læringsaktiviteter – midl leder RegUt
Veiledning – midl leder RegUt
Simulering
E-læring
E-læringsplattform
Midl leder RegUt
RegUt leder fra 1. november
RegUt leder
Konserntillitsvalgt
LIS-lege (sluttet) – vil erstattes
Nettsted (avventer arbeid her)

HN
HV
HSØ
HMN
HSØ
HV
HN
HV
HMN
HV
HSØ

*Mange av aktivitetene i arbeidsgruppe «Læringsaktiviteter» og «Veiledning» inngår som del
av RegUt sitt arbeid. Monika Kvernenes er leder av prosjektets RegUt-gruppe.
I tillegg til ny prosjektgruppe som anført over, vil det fremover være behov for at følgende
ressurspersoner skal kunne brukes som faglig referansegruppe/fagstøtte i prosjektet:






Johny Kongerud, professor, avdelingsleder HSØ/OUS HF
Einar Bugge, Fag- og forskningssjef HN/UNN HF
Alf Henrik Andreassen, fagdirektør, Helse Bergen HF
Tina Bjørsvik Eilertsen, overlege/forsker, Barn- og familieklinikken, HMN
Einar Husebye, avd. sjef dr. med., med. avd. HSØ/Drammen, Vestre Viken HF

Konklusjon:
A. Prosjektgruppen ledes av prosjektleder og vil fremover bestå av lederne for de fire RegUtene, lederne for arbeidsgruppene, samt konserntillitsvalgt og representant for LIS.
B. I tillegg til prosjektgruppe jf punkt A, vil foreslåtte ressurspersoner kunne brukes som
faglig referansegruppe/fagstøtte til prosjektleder.
D. Åpenheten om arbeidet i prosjektet og forankring er fortsatt en viktig målsetting.
28-2016

Aktuelle saker fra prosjektleder
 Felles styresak om LIS-utdanningen
LIS-utdanningen som felles styresak i hver region i november behandles i dagens ADmøte. Styresaken legges frem for alle RHF-styrene i november 2016.
 Nyhetsbrev – infopakker
Det er utarbeidet et nyhetsbrev som er sendt til alle regionene.
Hvert RHF organiserer utsending av nyhetsbrevet via sin kommunikasjonsavdeling,
som får HF-enes 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/. Tilbakemelding fra styringsgruppen er at regionene har
håndtert dette på litt ulik måte, men at nyhetsbrevet er sendt ut til alle legene (HV),
sendt ut i faglinjen (HSØ) eller lagt ut på felles nettside (HMN).
 AD-møte for avklaring ift økonomi
- Arbeidsgruppe 1 «Finansiering og avtaler» viser at det er en reel økning av utgifter
på 68 MNOK for ny modell for LIS. AD må ta stilling til dette.
- Prosjektet har behov for budsjett-avklaringer fremover. Saken tas opp i AD-møte
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i november.
RegUt-møte
Det er etablert interims fagråd for LIS del1. Fagrådets oppgave er å avklare i hvilken
grad de foreslåtte læringsaktivitetene skal gjennomføres, og om det skal skje i lokalt,
regionalt eller nasjonalt. For del2/del3 er det behov for å etablere nasjonale fagråd.
Leder for RegUt-gruppen vil presentere mandat for nasjonalt fagråd til neste møte i
styringsgruppen. Styringsgruppen mener det er viktig å sjekke ut om ikke noen av de
allerede eksisterende fagråd kan dekke dette.
Konklusjon:
Styringsgruppen ønsker at sak om evt nasjonalt fagråd fremmes i neste møte.

29-2016

Eventuelt
 Kommende møter i styringsgruppen:
mandag 14. november
mandag 12.desember
Møtene tas ifm fagdirektørmøte – tidspunkt må avklares.
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