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Ny spesialitetsstruktur
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Hva er nytt?

fra learning by

doing

til

LEARNING
by doing

Fra den enkelte LIS sitt ansvar,

til mer ansvar for arbeidsgiver og 
myndigheter
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Læringsmål - beslutningsprosess

Høringsinnspill 
oppsummert

Komiteene 
reviderer LM

Samrådsmøter 
gjennomført

Interne 
forberedelser

Læringsmål 
besluttes



Forum for læringsmål i spesialistutdanningen

Deltakere:

Tjenestene (RHF, kommuner), Legeforeningen, Helsedirektoratet

– Bistå direktoratet i den pågående prosessen frem mot 
etablering av nye læringsmål

– Få belyst og drøftet generelle problemstillinger i fellesskap

– Finne mulige løsninger og/eller foreslå videre prosess i 
fellesskap 
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Forum for læringsmål - arbeidsform

• Deltakelsen ikke bygd på representativitet, men på kompetanse

• Fleksibel deltakelse
– Møtes samlet eller i mindre grupper 

– Også andre aktører kan trekkes inn ved behov

• Ikke besluttende, men rådgivende

• Spesialitetskomiteene involveres ved behov for endringer i utkast til læringsmål

• Åpen og transparent prosess

• Helsedirektoratet beslutter læringsmål basert på en samlet vurdering av alle 
prosesser og innspill
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Milepæler for beslutning av læringsmål

1. Pulje 2. Pulje 3. Pulje

Høringsinnspill
oppsummert

15.08.17 15.08.17 15.08.17

Komiteene revidert LM 10.10.17 10.11.17 10.12.17

Samrådsmøter 
gjennomført

01.11.17 01.12.17 01.01.18

Interne forberedelser 01.12.17 01.01.18 01.02.18

Læringsmål besluttes 15.12.17 15.01.18 15.02.18



Veiledning – supervisjon
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• Supervisjon

– «Reflection in action»

• Veiledning

– «Reflection on action»



Veileder i vurdering av LIS

Hdir fått i oppdrag å utarbeide veileder i vurdering av LIS. 

Arbeidsgruppe og referansegruppe nedsatt. 

Viktige fokusområder:

• Vurdering i og av praksis

• Vurdering for læring 

• Styrking av vurderingskompetansen hos supervisør og veileder



Hva er nytt: Felles kompetansemoduler
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• Etikk
– Kunne håndtere etiske utfordringer i egen 

spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede 
andre

• Forskningsforståelse
– Kunne lese, forstå og vurdere hypoteser i en 

forskningsprotokoll, og kjenne til relevant lovverk og 
grunnleggende forskningsetikk

• Kommunikasjon
– beherske kommunikasjon skriftlig og muntlig 

tilpasset mottaker, kommunisere om egen 
usikkerhet, bruke kommunikasjon terapeutisk, 
kunne veilede og gi supervisjon

• Kunnskapshåndtering
– Kunne bruke kunnskapssirkelen, samvalg og 

relevante kunnskapskilder i egen spesialitet
• Kvalitet og pasientsikkerhet

– Kunne anvende e-helseverktøy, 
forbedringskunnskap, datainnsamling i 
forbedringsarbeid

• Lovverk
– Forstå ansvaret som legespesialist i ivaretakelse 

av lovlighet, forsvarlighet, standardisering og god 
praksis. Kjennskap til lover, organer o.l. som 
gjelder særskilt for egen spesialitet

• Pasient- og brukermedvirkning
– Beherske metoder som fremmer 

brukerpåvirkning på systemnivå
• Pasient- og pårørendeopplæring

– Kunne planlegger, gjennomføre og evaluere 
pasientopplæring

• Samhandling
– Kjenne aktørbilde og gi anbefalinger om tiltak 

som fremmer pasienten og tjenesten
• Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

– Forstå enhetlig ledelse, ulike lederroller, 
forholdet mellom organisering og kvalitet, 
relasjoner og ha kunnskap om internkontroll


