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Innledning
For å oppnå lik tilnærming til arbeidet med læringsmål for del 2 og del 3, og en samordnet nasjonal
utdanning, har LIS prosjektet utarbeidet et likt oppsett i et Excel-dokument for hver spesialitet (totalt 42
spesialiteter samt del 2 kirurgi og del 2 indremedisin). Denne brukerveilederen beskriver nasjonal import av
læringsmål, utdypende tekst, nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer.

Hensikt




Gi oversikt over hva som er lagt inn nasjonalt i kompetanseportalen/Dossier for den enkelte
spesialitet.
Vise hvordan lokale læringsaktiviteter kan legges inn i tillegg til de nasjonale læringsaktivitetene
(kurs og prosedyrelister) som allerede er lagt inn i kompetansportalen/Dossier.

Målgruppe


Leger og ledere som har ansvar innen spesialistutdanningen i helseforetaket/sykehuset.

Hva som er nasjonalt importert inn i kompetanseportalen
Alt som skal være nasjonalt likt i kompetanseportalen/Dossier for den enkelte spesialitet er importert fra et
tilpasset Excel-dokument, versjon 3.0, for dette formålet. Det som er lagt inn er:









Læringsmålene er lagt inn nøyaktig slik de står for den enkelte spesialitet i spesialistforskriften
(inkludert skrivefeil).
Læringsmåls ID (eks ORT-001) er unik for hver spesialitet.
Kort-tekst til læringsmålet er laget av LIS-prosjektet fordi læringsmålene ofte er svært lange.
Kort-tekst for læringsmål med prosedyreliste er markert med (P).
Utdypende tekst til læringsmål er gjengitt slik Helsedirektoratet har bestemt.
Læringsform er lagt inn nasjonalt for kurs og prosedyrelister. Det er gjort klar en valgmeny for
alle alternative læringsformer i kompetanseportalen/Dossier.
Nasjonalt anbefalte prosedyrelister er lagt inn slik Helsedirektoratet har bestemt. Prosedyrene
er koplet til aktuelle læringsmål. Dokumentasjonsformen for prosedyrelistene er lagt inn som
egenregistrering eller signatur.
Nasjonalt anbefalte kurs er lagt inn slik Helsedirektoratet har bestemt. Kursene er koplet til
aktuelle læringsmål. Dokumentasjonsformen for kursene er lagt inn som kursbevis.
Dokumentasjonsform er lagt inn i kompetanseportalen/Dossier som valgmeny for kursbevis,
egenregistrering, signering eller annen form for dokumentasjon på at LIS har gjennomført en
læringsaktivitet.

Oppsett av læringsmålsplaner for den enkelte LIS i kompetanseportalen/Dossier:
Spesialiteter som inneholder del 2 i indremedisin eller kirurgi, vil få tre læringsmålsplaner i
kompetanseportalen/Dossier. For eksempel:
1. Felles læringsmål for indremedisinske spesialiteter (del2) (FIM)
2. Indremedisin (MED)
3. Felles kompetansemål (FKM)
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Spesialiteter som kun har del 3 vil ha to læringsmålsplaner: Eksempel «Ortopedisk kirurgi»
1. Ortopedisk kirurgi (ORT)
2. Felles kompetansemål (FKM)

Eksempel på hvordan data i Excel-arket vil se ut i kompetanseportalen
Eksempel 1: Ortopedisk kirurgi (Excel)

I kompetanseportalen/Dossier vil dette vises som:

For mer informasjon om import versjon av Excel-dokumentet (v.3.0) for den enkelte spesialitet vises det til
felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis
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