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LIS - fra individuelle løp til arbeidsgiveransvar

Hva er god læring?

Hva gir god kvalitet?
Gode læringssituasjoner og gode læringsaktiviteter
• Vi må legge til rette for gode arenaer hvor kunnskap
overføres, og ferdigheter tilegnes
• Vi må fortsette å bygge en organisasjonskultur som
verdsetter kontinuerlig læring og forbedring
• Vi må bli gode på kompetansevurdering og
dokumentasjon av utdanningen
• Kvaliteten på veiledning og supervisjon må heves
• Videreutvikle nye og bedre læringsaktiviteter (simulering, digital læring osv.)
Attraktive utdanningsløp
• Det må være tydelig hva helseforetakene tilbyr i sine utdanningsløp
• Skal vi tiltrekke oss den beste kompetansen må vi også tilby gode rammevilkår
• Profesjonell oppfølging av ansatte under utdanning, herunder ivaretakelse av samarbeidsavtaler
med andre helseforetak, private institusjoner osv.

Hvordan skal dette leveres?
Regionalt utdanningssenter har en viktig rolle i regionene
• «Navet» som skal sikre koordinering på tvers av helseforetakene, og mellom
helseregionene
• Fagkontakt for spesialitetene, og koordinering av regionale råd for LIS-utdanningen
• Sørger for at det finnes et tilbud om veilederopplæring
• Administrasjon og koordinering av kursvirksomhet

• Nye utdanningsroller i sykehusene
•
•
•
•

Utdanningsansvarlige overleger skal følge opp LIS
Sykehusene må stå for kursing av veiledere og supervisører
Etablering av evalueringskollegium som forum for vurdering av kompetanse
Helseforetakene må prioritere at disse får tid avsatt til å jobbe med
utdanningsspørsmål

Vi må balansere behovet for kontinuitet og nytenkning
Norge har allerede noen av verdens beste legespesialister
• Vi må huske at den tidligere LIS-ordningen har levert et god utdanning med høy faglig
kvalitet, og har gitt oss de veilederne og supervisørene vi er avhengige av i lang tid
fremover
• Kurs og prosedyrelister fra gammel ordning beholdes som læringsaktiviteter i overskuelig
fremtid, og sikrer kontinuitet og sammenlignbarhet i en overgangsfase

Vi må samtidig sørge for at vi også har de beste i fremtiden
• Læringsmål i fokus
• Differensiering på hvor mye tid man bruker
på å oppnå kompetanse
• Større grad av kobling mellom utlyste
utdanningsstillinger og fremtidig behov
• Kortere gjennomføringstid på sikt
• IKT-systemer som understøtter utdanningen

Tidsperspektivet
• Kulturelle endringer tar ofte lengre tid enn faglig
utvikling
• Helseforetakene må nå i større grad tenke som
utdanningsinstitusjoner, og flere ansatte må ha
tilført ny kompetanse for å ivareta sine roller
• I Danmark tok reformen lang tid, og det vil også ta
tid før vi kan realisere alle de ønskede gevinstene
• Helseforetakene og de fire RHFene må være
pådrivere for å heve kvaliteten
• Vi må lære av hverandre, og av de som har
gjennomgått lignende reformer

