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Innledning 

 
Finnmarkssykehuset HF (FIN) har ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark. FINs 
faglige virksomhet er organisert i to sykehus og tre klinikker: Hammerfest Sykehus og 
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Kirkenes Sykehus, samt Klinikk Alta, Sámi klinihkka i Karasjok og Prehospital klinikk som er 
foretaksovergripende. 
Administrativ hovedbase ligger i Hammerfest.  
 
Det overordnede ansvaret for spesialistutdanningen i FIN er lagt til styringsgruppa for LIS 
utdanningen som er direktørens ledergruppe.  
Det foretaksovergripende arbeidet er forankret i LIS komiteen. LIS komiteen har 
representasjon fra alle klinikker og ledes av medisinsk fagsjef.  
 
Mellom møtene i LIS-komiteen ledes arbeidet av et Arbeidsutvalg (AU) som består av 
medisinsk fagsjef, utdanningskoordinerende overlege og HR -rådgiver. HR rådgiver har også 
funksjonen som LIS 2/3-koordinator.   
Arbeidsutvalget deltar i regionale møter hver 2. uke. 
 
LIS- komiteen og Styringsgruppa for LIS utdanningen har vært med i prosessen for å utvikle 
læringsaktiviteter i FKM for LIS 2/3 i FIN  
 

 

Gjeldende utdanningsordning 

Fra 1. mars 2019 overtok Helsedirektoratet ansvar for spesialistutdanningene og rammene 

for utdanningen ble beskrevet i ny spesialistforskrift. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482. I ny utdannings-ordning er det 

sentrale oppnåelse av læringsmål (LM). LM for alle spesialitetene finnes i vedlegg II. Reglene 

er forklart i rundskrivet til spesialistforskriften. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og 

spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-lege 

LM inneholder læringsaktiviteter (LA) som kan oppnås ved ulike læringsarenaer. Hver 

spesialitet har egne læringsmål (LM). I tillegg er det LM i Felles Kompetansemodul (FKM) 

som er felles for LIS 2/3 i alle spesialiteter.  

 

 
 
Om Felles Kompetanse Mål - FKM 
Felles kompetansemål er felles for alle spesialiseringer og LIS 2/3. FKM omhandler tema som 
går utover det som er spesifikt medisinsk og skal bidra til å styrke profesjonsutviklingen som 
legespesialist. Det er 24 nasjonale LM i FKM for LIS2/3 som i FIN innfris gjennom LA som 
samlet tar 176 timer. Kursene er spredt utover året og det anbefales å legge en plan i 
individuell gjennomføringsplan for gjennomføring.  

FKM har følgende tema/moduler:  

• Etikk 

• Kommunikasjon 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og
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• Forskningsforståelse  

• Kunnskapshåndtering 

• Kvalitet og pasientsikkerhet 

• Lovverk 

• Pasient- og brukermedvirkning 

• Pasient- og pårørendeopplæring 

• Samhandling 

• Administrasjon og ledelse.  
 

Helsedirektoratet har hatt tre arbeidsgrupper som har jobbet grundig med intensjonen med 
FKM LM og har kommet med faglige anbefalinger til hvordan helseforetakene kan utforme 
LA. 

Læringsmålene (LM) er nasjonale krav, læringsaktivitetene (LA) er lokalt utformet unntatt for 
Administrasjon og ledelse der anbefalte LA er nasjonale kurs. Noen RHF har også utformet 
regionale LA.   

Det er anbefalt at LA veksler mellom kurs, seminarer, klinisk praksis, e-læring, nettkurs, 

gruppeveiledning etc. 

LM i FKM er også under revisjon, som alle andre LM. Nye kan derfor komme til og andre ut.  

Dette skjer etter at forslag om endringer er gjennom omfattende høringsrunder i HF’ene, 

fagforeningene og relevante instanser for øvrig. Se gjerne:  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-
spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/felles-kompetansemal-for-alle-deler-av-
spesialistutdanningen/felles-kompetansemal-for-del-2-og-3/felles-kompetansemal 
 

 

Om utdanningsplan i  FKM i Finnmarkssykehuset (FIN)- 48 LA 

Alle LIS 2/3 som ansettes i FIN i utdanningsstilling, skal i tillegg til utdanningsplan for egen 

spesialitet tildeles en utdanningsplan for FKM.  

FKM i FIN har 48 LA for LIS 2/3. Noen LA dekker flere LM. 

I FIN jobber vi i små fagmiljø med mange ulike oppgaver og spesialistene får tidlig mye 
ansvar.  FIN ønsker derfor å ruste alle fremtidige spesialister med en solid kunnskapsbase og 
gode nettverk innad i helseforetaket. På kursene treffer du LIS 2/3 i andre spesialiteter og 
dedikerte kursledere. 

LA er planlagt slik at LIS 2/3 i løpet av en tre års periode vil kunne gjennomføre alle LA i FKM. 

Det er derfor smart å starte med LA i FKM så snart som mulig etter spesialiseringsstart i FIN. 

LA veksler mellom kurs, seminar, pod-cast, nettkurs, e-læring og kliniske aktiviteter.  

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/felles-kompetansemal-for-alle-deler-av-spesialistutdanningen/felles-kompetansemal-for-del-2-og-3/felles-kompetansemal
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/felles-kompetansemal-for-alle-deler-av-spesialistutdanningen/felles-kompetansemal-for-del-2-og-3/felles-kompetansemal
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/felles-kompetansemal-for-alle-deler-av-spesialistutdanningen/felles-kompetansemal-for-del-2-og-3/felles-kompetansemal
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Lokale kurs og seminarer 

FINs kurs og seminarer er utviklet av lokale arbeidsgrupper med kursledere som leverer kurs 

av høy kvalitet. Kursene er både digitale og fysiske.  

Kursene arrangeres enten årlig eller halvårlig, disse er gratis for LIS 2/3.  

Vi anbefaler LIS 2/3, og nærmeste leder, å følge med på KURSOVERSIKTEN på FINs 

intranettside (se illustrasjon), planlegge i forkant, søke utdannings-permisjon med lønn i god 

tid og melde seg på.  

 

 

Fig. 1: Utsnitt av FINs intranettside: Hvordan finne KURSOVERSIKT 

 

 

 

Kursene har som regel påmeldingsfrist 3 uker før kursstart, og angitt minimums- og 

maksimumsgrense for antall deltakere.  Etter utløpt påmeldingsfrist, vil påmeldte 

kursdeltakere få beskjed om kurset avholdes eller ikke, evt. motta supplerende informasjon 

om kurset. Kurs som avlyses, vil utgå det aktuelle året/semesteret.  

FIN er et helseforetak med stor geografisk utbredelse. Det er 600 km fra Hammerfest til 

Kirkenes. De kursene som krever fysisk deltakelse arrangeres i Hammerfest eller Kirkenes.  

LIS 2/3 som har sitt faste utdanningssted ved Klinikk Alta eller Sami Klinihkka reiser til et av 

disse stedene for å delta.  

 

 

Helseforetaket sitt ansvar som utdanningsinstitusjon: 

Helseforetaket plikter som utdannings-institusjon i hht Spesialistforskriftens §22 d) å 
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- legge til rette for deltakelse ved å innvilge permisjon med lønn, 
- dekke utgifter til reise og evt. nødvendig opphold/overnatting ihht gjeldende avtaler 
- Søknad om utdanningspermisjon stiles til enhetsleder.  

 

 

LIS 2/3 sitt ansvar for egen utdanning 

LIS3 har iht. Spesialistforskriftens § 7 ansvar for å følge opp egen læring, blant annet ved å 

følge opp utdanningsplanen. Alle LIS 2/3 i FIN har krav på 4 timers fordypningstid pr. uke. 

 

 

Registrering av LA og godkjenning av LM 

Når LIS3 har gjennomført alle LA registreres disse elektronisk av LIS2/ 3 i 

kompetansemodulen/Dossier og godkjennes ved egen registrering, opplasting av kursbevis 

eller signatur hos klinisk veileder, supervisør eller enhetsleder. Når alle LA under et LM er 

godkjent kan hele LM godkjennes. Enhetsleder har ansvaret for dette.   

 

Fig. 2: Oversikt over moduler i FKM i FIN, type LA og tidsbruk i timer: minutter 

 

Modul 
 
 
             
             LA 
     

Kurs 
i regi 
av 
FIN  

Semi
nar i 
regi 
av 
FIN 
 

E-
læring 
/selv-
studiu
m/ 
podcas
t 

Ekster
nkurs 
 

Opp- 
gave- 
skrivin
g  
 

Klinisk 
aktivite
t/ 
veiled-
ning 

Totalt 
antall 
timer: 
minutter 

Etikk  4:00 3:00  0:30 0 0 1:00  8:30                                     

Forskningsforstå
else  

 0 2:00 7:00 0 0 0:00  9:00 

Kunnskaps-
håndtering- 

 0 
  

0 
 

0:30 
 

 0 4:00  4:30 

Kommunikasjon  36:3
0  

0 3:30 0 0 0 40:00 

Kvalitet og 
Pasientsikkerhet  

18:0
0 

0 5:00 0 22:00 0 53:00 

Lovverk  7:30 0 3:00 3:00 0 0 13:00 

Pasient- og 
brukermedvirkni
ng 

 0 2:00 1:45 0 0 0   3:45 
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Pasient- og 
pårørende-
opplæring  

7:30 
 

 0 1:30 
 

0 0 3:00 12:00 

Samhandling 3:00 
+ 
3:00 

0 0 0 0        0   6:00 

Systemforståelse
, administrasjon 
og ledelse- 
 

0 0 0 30:00 0 0  30:00 

Totalt antall 
FKM- timer- 3års 
periode 
 

79:0
0 

 7:00 27:15 33:00 22:00 8:00 176:15 
timer 

 

 

 

 

 


