Godkjenning av virksomheter og spesialister virkemiddel for kvalitet?

Nasjonal LIS-konferanse i Trondheim 7. november 2019

Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Hvorfor
godkjenningordninger?

❑ Hovedformålet med autorisasjonsordningen er å ivareta
pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til helse- og
omsorgstjenestene og helsepersonell
❑ Ordningen skal bidra til at helsepersonell har nødvendige
kvalifikasjoner for å inneha en bestemt yrkesrolle

Formål med autorisasjon
Lov om helsepersonell
kapittel 9 (1999/64).

❑ En autorisasjon innebærer retten til å benytte beskyttet
tittel
❑ Ordningen skal bidra til at helsepersonell med en bestemt
tittel har rett kompetanse under utøvelse av yrket
❑ Helsepersonellovens §§57, 58 og 59 gir Helsetilsynet rett
til å tilbakekalle, suspendere eller begrense autorisasjon
dersom vilkårene er oppfylte.

Norsk søker
Godkjenning av
spesialister

GAMMEL ORDNING

«NY» ORDNING

Før og nå….

Fra kontroll i etterkant – til
tilrettelegging i forkant
Fra hva du har gjort – til hva
du har lært

❑ LIS samler attester fra
tjenestesteder,
prosedyrelister, kurs

❑ Leder/arbeidsgiver lager
utdanningsplan med
læringsaktiviteter

❑ LIS sender dokumentasjon
via Altinn til Hdir

❑ Leder/arbeidsgiver
godkjenner læringsmål

❑ Hdir kontrollerer
gjennomført tjeneste opp
mot regelverk

❑ LIS sender godkjente
læringsmål +
dokumentasjon på tjeneste
digitalt til Hdir

❑ Hdir godkjenner
spesialisten

❑ Hdir godkjenner
spesialisten

Når kan Helsedirektoratet innvilge spesialistgodkjenning?

Har norsk autorisasjon

Alle læringsmål oppfylt
✓ Varighet >= 6,5 år

Gjennomført utdanning i
samsvar med
spesialistforskriften §2

✓ Gjennomført praktisk tjeneste og LA ved
registrert eller godkjent virksomhet
✓ Gjennomført under veiledning og
supervisjon

Godkjenning av spesialister
Helsedirektoratet utvikler en
digital løsning

Kompetanseportal
❑ Alle læringsmål godkjent
❑ Gjennomført tjeneste utført

Hvor LIS kan……
❑ sende søknad om
spesialistgodkjenning med
kobling til utførte læringsmål i
kompetanseportalen
❑ betale saksbehandlingsgebyr
online

Saksbehandling
& vedtak

Dette vil sikre en enklere og samordnet løsning
med mer effektiv saksbehandling og kortere gjennomføringstid

…

Hva med søknader om spesialistgodkjenning før ny
digital søknadsprosess er ferdigstilt?

Se: helsedirektoratet.no

Eksempelvis
❑ AMM
❑ Søknader etter konvertering
Søknadsskjema i PDF med vedlegg
❑ Rapport fra kompetanseportalen som
dokumenterer at alle læringsmål er
godkjent
❑ Rapporten skal være signert og
stemplet av leder

❑ Dokumentasjon på gjennomført
tjeneste [min. 6,5 år]
❑ Bekreftelse på betalt gebyr

Godkjenning av
utdanningsvirksomheters
ansvar

§22:

Utdanningsvirksomheten
skal sørge for at
utdanningen av spesialister i
virksomheten skjer innen
faglig forsvarlige rammer og
på en måte som sikrer
tilstrekkelig kvalitet og
gjennomstrømning i
utdanningsløpet.

Virksomheten skal blant annet
a) ha en eller flere ansatte spesialister for hver av spesialitetene
det søkes godkjenning for, og der minst halvparten av
spesialistene skal være fast ansatte
b) dokumentere hvordan arbeidet med spesialistutdanningen er
organisert og hvordan ansvaret er plassert på alle nivåene i
virksomheten, blant annet hvordan fagmiljøet og leger i
spesialisering sikres innflytelse på utformingen av
utdanningstilbudet
c) dokumentere at pasientgrunnlaget, klinisk og akademisk
kompetanse, medisinskfaglige aktiviteter og
forskningsaktiviteter er tilstrekkelige i forhold til
læringsmålene og antall leger i spesialisering i virksomheten
d) legge til rette for læringsaktiviteter slik at legene i
spesialisering kan oppnå læringsmålene
e) utarbeide en plan for hver av spesialitetene det søkes
godkjenning for

Planen skal blant annet inneholde opplysninger om

Utdanningsplanen

• hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle

Utdanningsplanene til HF
publiseres her:

• hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler

https://spesialisthelsetjenesten.no/lis

• hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennom-føres i
virksomheten

• hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike
læringsmålene

• hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene

• hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
• hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialist-utdanningen
knyttet til de enkelte læringsmålene

• hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
• hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for
å oppnå læringsmålene knyttet til forskning

Ved opprettelse av nye spesialiteter, kan Helsedirektoratet etter søknad fra
utdanningsvirksomhet gi tidsavgrenset fritak fra kravene i første ledd bokstav a
om å ha ansatte spesialister. Det kan stilles vilkår ved fritaket.

#søknader per
spesialitet

Utdanningsvirksomheter
Oversikt over søknader
1
mottatt per 1.mars 2019
Ca 700 søknader om godkjenning
som UV
Ca 300 søknader om registrering
som UV

Publisert på helsedirektoratet.no

1) Noe usikkerhet til dataunderlaget kan medføre feil i oversikten

«Topp 10»
#søknader &
#læringsarenaer

Arbeidsflyt for godkjenning av utdanningsvirksomheter
Hva hvis?
❑ DNLF trenger supplerende
informasjon til søknaden

Utdanningsvirksomhet
Send søknad

Godkjenning utført

Vil utføres av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet
Motta søknad

DNLF
Utarbeide
faglige råd
[per spesialitet]

Utføre
saksbehandling og
fatte vedtak

Møte med Hdir for
gjennomgang av
faglige råd

Publisere vedtak

❑ Helsedirektoratet er uenige i
faglige råd (eks. avslag)
Dialog med DNLF og HF

[per spesialitet 1-2 p/timer]

❑ Det er behov for å involvere
andre aktører med interesse i
saken (eks. avslag)
Dialog med HF, RegUt, RHF evt. andre

Saksbehandlingsløsning inkluderer samhandling med DNLF

Godkjenning og registrering av utdanningsvirksomheter
Ant. søknader mottatt

Registrering

❑

Innledende gjennomgang for «Allmennmedisin» viste behov for
oppdatering av søknadene

❑

Ny frist for å oppdatere: 20 oktober

~300

❑ Per uke 45 er det mottatt tilbakemelding fra DNLF på
21 saker hvorav 13 søknader er anbefalt godkjent

Godkjenning

~700

❑ Det er høyt aktivitetsnivå hos spesialitetskomiteene og det er
antatt at mange tilbakemeldinger vil bli oversendt i de kommende
ukene

❑ Basert på tilbakemeldinger kan det bli aktuelt å etterspørre
supplerende informasjon for en del søknader
❑ Søknadsbehandlingen vil foregå også i 2020

Status per
4.november:
Vi er i gang!

#Godkjente
utdanningsvirksomheter

1

#Registrerte
utdanningsvirksomheter

1

#LIS per gruppe

LIS oversikt
Hvor mange LIS har en
utdanningsplan i ny
ordning?
Eksempel på uttrekk fra
kompetanseportalen

#LIS per spesialitet

#mål tildelt | registrert | %godkjent

LIS oversikt
Læringsmål og
veiledningssamtaler
Eksempel på uttrekk fra
kompetanseportalen

#veiledninger registrert

Hvordan følge opp
virksomhetene?

Oppfølging av godkjente og
registrerte
utdanningsvirksomheter
danner et viktig grunnlag for å
følge med på kvaliteten

§ 27
Etter at en utdanningsvirksomhet er godkjent kan
Helsedirektoratet vurdere om vilkårene for godkjenning etter
§ 20 fortsatt er oppfylt for den eller de
spesialitetene godkjenningen gjelder.
Direktoratet kan kreve de opplysningene som er nødvendige
for å vurdere utdanningsvirksomheten.
Eksempelvis ved

Besøk fra DNLF

Styringsinformasjon fra
kompetanseportalen

Spesialistforskriften
med kommentarer

Anbefales!

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-ogspesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/artikler/omspesialistutdanningen/Redigert%20rundskriv%20til%20spesialistforskriften%2028.
06.2019.pdf

Dagens ordning for spesialistutdanning og
spesialistgodkjenning av leger stiller
tydelige krav til spesialistutdanningen og legger til rette for
utvikling av kvaliteten i spesialistutdanningen.

helsedirektoratet.no

godkjenning@helsedir.no
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger

