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FAGMEDISINSKE FORENINGER 

 
Forening for utdanningskandidater i gynekologi og obstetrikk  

Forening for utdanningskandidater i Gynekologi og obstetrikk (FUGO) er en av 

tre underforeninger for leger i spesialisering av de fagmedisinske foreninger i 

Legeforeningen. Den var den første i Norge da den ble opprettet i 1998, og har i 

flere år vært den eneste. Vi har kontakt med europeiske leger i spesialisering 

gjennom ENTOG (European Network for Trainees in Gynaecology and 

Obstetrics) 

 

Vi har gått igjennom kommentarutkastet på høring fra Helsedirektoratet.  

Det er gjort en rekke konsekvensutredninger og følgene for RHF, universiteter 

og ferdige sykehusspesialister som beskrives er tidvis omfattende (punkt 11.9). 

Det er planlagt gjennomføring av endringer fra januar 2015. FUGO mener det 

er viktig at der omfattende endringer planlegges, og er avhengige av hverandre 

for å oppnå ønsket effekt, er det viktig at dette etterleves fullstendig. I tillegg må 

det være viktig med en evaluering av det nye spesalistløpet underveis/etterhvert.  

 

Kostnader: I følge rapporten vil det påløpe oppstartskostnader bade for 

universitetene og helseforetakene, men disse mener HDir at vil kunne tjenes inn 

i årene fremover, spesielt i form av færre klagesaker. I de siste årene har man 

sett omstillingsarbeidet ved Oslosykehusene, der oppstartskostnader var mye 

omtalt. Det var sykehusene selv som måtte dekke disse kostnader ved å spare 

inn i sine egne budsjetter, som gikk på bekostning av både pasienter og 

helsepersonell. FUGO etterlyser konkrete kostnadsestimater, en oversikt over 

hvem som vil dekke disse og, viktigst, hvor disse instanser skal få midlene fra.  

 

Punkt 8.2.1. FUGO mener det er positivt at man orienterer seg mot 

læringsutbyttet og noe vekk fra måling av innsatsfaktorer. Det er stor debatt i 

andre Europeiske land om man skal bruke eller kvitte seg med ferdighetslister, 

spesielt der disse er knyttet til spesifikke antall inngrep/prosedyrer. FUGO har 

ikke tatt stilling til dette, men mener det må diskuteres i fagmiløet.  

 

Punkt 8.2.3. Det understrekes i rapporten at veiledning vil bli merittert, og at 

RHF vil kunne ”lønnes” for god veiledning. Dette støtter FUGO i stor grad.  

 

Punkt 11.4 Det stipuleres at halvparten av LIS kursing vil erstattes av e-læring, 

og dermed vil dette gi mindre fravær, og kostnader knyttet til dette (punkt 

8.2.4). I de fleste sykehusavdelinger tillates LIS 10 kursdager i året. Vi mener 

dette er et minimumskrav i kursing og e-læring bør på ingen måte erstatte dette, 

men komme i tillegg til dette. Det blir for alle formål feil å påstå at e-læring vil 
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bidra til mindre fravær, da LIS ikke kan kurses samtidig med pasientarbeid; 

uavhengig av om det foregår som e-kurs eller ikke.  

 

Punkt 9.5.1.3 Når det gjelder gruppeføringen ser vi at det pr dags dato er nyttig 

å være i kontakt med større avdelinger selv om man tenker seg arbeid på mindre 

sykehus i fremtiden. Dette er spesielt viktig i obstetrikk, hvor det er behov for 

spesialister som med trygghet og faglig tyngde kan beherske selvstendig vakt på 

sykehus med mindre fødeavdelinger. FUGO forstår at det er et ønske fra HDirs 

side å avskaffe behov for gruppe 1 tjeneste, men mener det er en viktig del av 

en obstetrikers utdanning å avtjene tid ved en større kvinneklinikk, og stiller 

seg negativt til fjerning av gruppe 1 tjenesten.  
 

Punkt 9.2. Når det gjelder prinsippet om ”common trunk” er dette en god måte å 

sikre at ulike spesialister har en felles kunnskapsbase, som som FUGO mener 

også vil bidra til bedret samarbeid mellom fagfelt. Vi mener gynekologer har 

behov for sideutdanning i kirurgi, både urologi og gastrokirurgi, og mener 12 

måneders tjeneste i kirurgi bør opprettholdes som obligatorisk del av 

utdanningen.  
 

Hdir legger opp til en kortere formell utdanning men som kan påbygges med 

spesielle kompetanseområder etter det den enkelte sykehusavdeling trenger. 

Dvs at mer av utdanningsansvar tillegges arbeidsgiver enn det som allerede 

eksisterer i dag. Dette virker ulogisk, sett fra LIS synsvinkel som ser oppover 

mot en ledelse som allerede er presset tidsmessig og ikke minst økonomisk. 

FUGO ser med bekymring på HDirs forslag om å la en sykehusledelse som er 

presset slik den er i dag, være ansvarlig for deler av utdanningen. FUGO mener 

det er viktig at fødselshjelp og kvinnesykdommer opprettholder total 

utdanningstid på 66 måneder.  
 

Vi viser også til arbeidet som Norsk Gynekologisk Forening gjør med Veiledere 

i Gynekologisk onkologi, obstetrikk og generell gynekologi 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/ (pr 

dags dato er oppdateringer av alle tre veiledere under ferdigstilling). Der består 

arbeidsgruppene av fra 2 til 6 personer som utarbeider oppdaterte retningslinjer. 

Det er en LIS med i hver av arbeidsgruppene. Det er noe uklart av HDirs 

kommentarutkast om det har vært med representanter for LIS / YLF med i dette 

arbeidet. FUGO mener at nettopp LIS i arbeid på sykehus kan ha verdifulle 

innspill først og fremst om den praktiske og faktiske hverdagen og om hvor 

”skoen trykker”. Vi ser positivt på at LIS skal representeres i spesialist 

rådene(punkt 10.6). I det store og det hele ser FUGO dette som en god mulighet 

til forbedring av spesialistutdanning. Vi håper at Hdir vil ta med seg leger i 
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spesialisering i sitt videre arbeid med spesialistutdanningen, etter at saken er 

behandlet videre av departementet. 

 

Norsk forening for allmennmedisin 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet gjennomført et 

utredningsarbeid om spesialiststruktur og -innhold. Utkast til Rapport er nå sendt på høring.  

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) erkjenner at det er et behov for en gjennomgang 

av spesialistutdanningen for leger i Norge. Vi er av den oppfatning at premissene direktoratet 

legger for sin utredning, er gode og i samsvar med de utfordringer helsevesenet forventes å 

møte i fremtiden. Vi tror at det er særlig viktig å fokusere på den økende medisinske og 

sosiale kompleksiteten som helsevesenet møter og at spesialistutdanningen reflekterer dette. 

Vi ser det som særlig viktig at utdanningen innenfor alle spesialiteter må ta opp i seg behovet 

for samhandling og understøtte organiseringen av helsevesenet med fastlegen som 

primærutredende og koordinerende instans for medisinske problemstillinger. 

 

Vi ser dette fremlagte forslaget som en skisse til en fremtidig spesialistutdanning. Svært 

viktige elementer som ansvaret for å formulere kravene til utdanning, hvem som skal 

organisere og strukturere det enkelte utdanningsløp og forholdet mellom kandidat, 

arbeidsgiver, legeforeningen og evt. universitetene er ikke beskrevet på en utfyllende måte.  

 

Løsningsforslaget som presenterer av direktoratet har mange elementer som vi ser som 

fornuftige, men det er også en del forhold som vi finner uheldige.  

 

 Turnus bør være en del av spesialiseringen, men ikke regnes med i fase 2 av spesialist 

utdanningen. 

 NFA er skeptiske til overgang fra gren til hovedspesialitet, men mener at de berørte 

fagmiljøers holdning til dette spørsmålet må veie tungt. 

 Vi mener at spesialiteten i mottaksmedisin neppe er gjennomførbar i den beskrevne 

form. Mottaksmedisin bør utredes videre, nytenkning må til evt. med tilbud om 

utdannelse i et kompetanseområde. 

 NFA mener at gruppeføringen som prinsipp kan fjernes. Dette må ikke få 

konsekvenser for innholdet til spesialitetsutdanningene. 

 Utdanningstiden kan ikke reduseres, utdanningsløpene kan derimot med fordel 

effektiviseres. 

 Begrepet Kompetanseområde må beholdes slik det brukes i dag. Flytting av 

prosedyrer til andre faggrupper kan medføre ressursmangel på pleiesiden i 

kommunene. 

 NFA er enig med direktoratet at spesialitet i allmennmedisin skal være en forutsetning 

for å arbeide i all allmennmedisin, også utenfor det offentlige. 

 Spesialiteten i allmennmedisin kan ikke får reduserte tidskrav. Det foreliggende 

forslaget gir en dramatisk reduksjon i erfaring fra allmennmedisinsk arbeid for å bli 

spesialist. Dette er ikke akseptabelt. 

 Vi ser ikke noe poeng i overlegetittel til spesialister i allmennmedisin. 

 

Tre faset system med inkludering av turnus i spesialistutdanningen 
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Vi tror det kan være gode grunner for et slikt modulært oppbygget system der det er noen 

elementer som er felles innenfor en gruppe av fag. Vi synes det er en god ide å gjøre 

turnustjenesten (fase 1) til et felles krav for å ta spesialisering i Norge. Dette vil gi en felles, 

bred referansebakgrunn for alle spesialister i Norge. Vi har erfaring for at dette systemet, slik 

vi har det nå, bidrar til å øke forståelsene for andres situasjon slik at leger på forskjellige 

nivåer i helsetjenesten samarbeider lettere.   

 

Vi tror ikke det er hensiktsmessig å inkludere moduler fra denne turnustjenesten (fase 1) i det 

senere spesialiseringsløpet for kandidatene. Dersom man skal inkludere enkelte av disse korte 

modulene fra fase 1 inn i senere spesialisering vil man få et unødvendig komplisert system 

som både spesialistkandidaten og systemet vil måtte bruke en del ressurser for å holde orden 

på. Utdanningsutbytte i forhold til senere spesialisering vil antagelig bli neglisjerbar. I tillegg 

vil det kunne bli forskjellsbehandling i forhold til hvilke moduler turnuslegene vil få tilbud 

om. 

 

Overgang fra gren til hovedspesialiteter 

NFA mener generelt at det er et problem at sykehusspesialistene spesialiserer seg innenfor 

stadig snevrere felt, samtidig som den brede utredende kompetansen ikke utvikles i samme 

grad. Det synes som om direktoratet har en god forståelse for denne problemstillingen i den 

innledende problembeskrivelsen, men dette gjenfinnes dessverre ikke i løsningsforslagene 

man kommer opp med senere. NFA tror at en utvikling mot hovedspesialiteter innenfor 

indremedisinen og kirurgien vil resultere i en ytterligere spesialisering. Vi innser imidlertid at 

det kan være en diskrepans mellom våre ønsker til andre spesialiteter og disse fagenes egne 

behov. 

 

Vi vil derfor ikke gå sterkt i mot den forelagte modellen, men vi anbefaler at de 

fagmedisinske foreningenes meninger om dette vektlegges i Legeforeningens høringssvar til 

direktoratet. Samtidig henstiller vi Legeforeningen til å tenke over om pasientenes og 

samhandlingspartenes behov dekkes best med den foreslåtte modellen.  

 

Vi er av den oppfatning at dersom man går inn for denne modellen, vil dette kreve en 

tenkning rundt  - og sannsynligvis en omorganisering av - omsorgen for de pasientene som 

har de mest komplekse behovene. 

 

Mottaksmedisin 

Vi ser at forslaget om å lage en egen spesialitet i mottaksmedisin/generell indremedisin er et 

forsøk på å møte behovet for breddekompetanse. NFA er usikker på om dette er en farbar vei. 

Vi er redd for at denne spesialiteten, som det tradisjonelt ikke har vært lett å rekruttere leger 

til, vil ha vansker med å rekruttere unge spesialistkandidater. Vi tror også at dette fagfeltet, 

slik det fungerer i dag, er for omfattende, ansvaret for stort og insentivene for å søke en slik 

spesialitet for små. Behovene i et akuttmottak slik det er organisert i dag, er sterkt varierte 

med alt fra hyperakutte livstruende tilstander til sammensatte tilstander der både somatiske, 

psykiske og sosiale forhold må tas i betraktning for å kunne gi pasienten et godt tilbud. NFA 

mener at det trengs nytenkning (innovasjon) rundt hvordan man best kan ivareta de svært 

ulike behovene pasienter har i en mottakssituasjon på sykehus. Hvilken type kompetanse er 

det viktig at de ulike gruppene av pasientene møter i en slik situasjon – og hvilken type 

organisering er mest hensiktsmessig. Vi tror at man bør vurdere å opprette et 

kompetanseområde som kunne søkes av flere spesialiteter for å dekke mange av de 

oppgavene som skal fylles. Vi tror at også allmennmedisinere med bakgrunn fra en 
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sammensatt og krevende populasjon - som ikke er ulik den man møter i et akuttmottak - 

kunne være naturlige deltagere i slikt arbeide.  

 

Vi vil minne om at vi av og til trenger hjelp fra en utredende instans som kan bidra i å utrede 

og følge opp pasienter med uklare og sammensatte tilstander. Dette er tilstander som utvikler 

seg over noe tid der fastlegen ikke finner sikker årsak og der det ikke er naturlig å henvise 

pasienten til akuttmottaket. Vi tror ikke at dette behovet kan møtes av en spesialist som 

samtidig har ansvaret for akuttmottaket, obs-postene, samhandlingen med kommunene osv. 

 

Fjerning av gruppeføringen 

NFA tror at dette er prinsipielt riktig vei å gå. Vi ser ikke noe poeng i å ta deler av tjenesten 

på et gruppe 1 sykehus dersom det reelle innholdet i spesialiseringen ikke blir lidende under 

en slik omorganisering. Farene ved å organisere seg på en slik måte at spesialistkandidater 

ikke trenger sentral tjeneste, vil være at det skjer en nivellering i nivået på utdannelsen og at 

man får spesialister som ikke dekker de kunnskapskrav som forventes. Selv om vi på 

prinsipielt grunnlag er enig i en slik organisering, tror vi at for mange spesialiteters 

vedkommende vil en sentral tjeneste likevel bli nødvendig, fordi man ikke klarer å gi 

kandidaten nok avansert utdanning utenfor de store gruppe 1 sykehusene. Vi vil i den 

sammenheng advare mot at fremtidens spesialitetskrav påvirkes av helseforetakenes 

muligheter og anbefaler at det settes krav til det konkrete innholdet i spesialiseringen 

uavhengig av arbeidsgivers føringer slik som man gjør i dag. 

 

Utdanningstid - overgang fra fokus på tid i læring til kunnskapsmål 

Helsedirektoratet har et klart ønske om å forkorte utdanningstiden for spesialister. Dette er en 

legitim ambisjon, men - gitt de kravene som skal oppfylles - lite realistisk og antagelig ikke 

forsvarlig å forfølge. Det må ansees å være et faktum at de krav som møter spesialister i et 

moderne helsevesen i økende grad er både kunnskaps- og ferdighetskrevende. Vi tror ikke en 

kandidat kan fylle de krav som stilles etter den korte utdanningstiden som foreslås. Vi er 

særlig skeptiske til at man skal bli bakvaktkompetent etter kun 2 år i fase2 av 

utdanningsløpet. Vi tror ikke at en spesialist i indremedisin eller kirurgi kan arbeide 

selvstendig som bakvakt i et moderne akuttmottak etter kun 2 års utdannelse i faget. 

  

For å forkorte utdanningstiden er direktoratet innstilt på å flytte fokuset i utdanningen fra tid i 

utdanning til kunnskaps og ferdighetsmål. NFA er ikke negative til at man etablerer enkelte 

kunnskaps- og ferdighetsmål. Imidlertid vil vi advare mot det vi opplever som det 

underliggende premiss for denne endringen; troen på at vi får flinke og gode leger ved å gi 

dem et sett med kunnskaper og ferdigheter på kortest mulig tid.  Legeyrket er et krevende 

yrke der man hver dag skal møte mennesker, ikke bare med kunnskap og ferdigheter, men 

også med klokskap, forståelse og medmenneskelighet. Yrket setter mange krav som ikke er 

målbare og som antagelig kun er oppnåelige med modning over tid.  

 

Vi anbefaler derfor at spesialistutdanningen gjøres over minst like lang tid som i dag. Vi er 

sikre på at det likevel er store muligheter for å kutte den reelle tiden det tar å bli spesialist.  

Det er betydelige muligheter for effektivisering av de nåværende spesialiseringsløpene slik at 

man kan få ut store tidsgevinster bare ved å legge spesialiseringen lettere tilgjengelig for 

kandidatene.  Her ligger det en stor utfordring for både sentrale myndigheter og 

arbeidsgivere. Dersom man ikke klarer å legge til rette for et strukturert, forutsigbart og 

planlagt spesialiseringsløp, vil man ikke lykkes i å få ned tiden det tar å utdanne spesialister. 
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Kunnskapstesting/eksamener og resertifisering 

NFA mener at det er mange emner som egner seg godt for eksamener og andre former for 

kunnskapstesting. Det må bli opp til hvert enkelt fag å ta stilling til hva som egner seg for slik 

testing, og om det er ønskelig å innføre dette. 

 

Spesialiteten i allmennmedisin har vært den eneste spesialiteten som krever resertifisering. Vi 

mener vi har gode erfaringer med dette; en slik resertifisering gir en forsikring om at man 

holder et visst faglig nivå. Imidlertid har dette vist seg vanskelig i de nåværende ordningene 

for de som trer ut av vanlig allmennmedisin og over i et kompetanseområde som 

sykehjemsmedisin, palliasjon o.l. Disse vil miste sin spesialitet etter 5 år utenfor faget og vil 

da automatisk miste kompetanseområde. Dette er uheldig. Vi støtter derfor direktoratets 

forslag om at man beholder spesialiteten til tross for at man ikke tar resertifisering, men at 

man i så tilfelle taper økonomiske fordeler som fastlege. 

 

Kompetanseområder. 

Direktoratet innfører med denne utredningen begrepet kompetanseområde på i alt 3 

forskjellige forhold. Dette er utydelig og gir muligheter for misforståelser. Vi anbefaler at 

man holder på begrepet kompetanseområde slik det er brukt i dag. Vi mener at et 

kompetanseområde bør være en formell spesialisering innenfor et fagområde som kan søkes 

av legespesialister fra flere spesialiteter slik som ved sykehjemsmedisin eller palliasjon. Vi 

anbefaler direktoratet å finne andre begreper for de 2 andre funksjonene. 

 

Direktoratet ønsker åpenbart å la andre yrkesgrupper ta over en del prosedyrer som til nå har 

blitt gjort av leger. NFA er skeptisk til dette, ikke fordi vi er negative til at en del prosedyrer 

kan gjøres av andre, men fordi vi ser at dette kan medføre enda større problemer med å få 

utført en del arbeidsoppgaver som til nå er vanskelig å få gjort av de yrkesgruppene som 

nevnes. Det fremtidige arbeidsmarkedet vil antagelig ha nok leger mens det kan bli vanskelig 

å rekruttere høyt kvalifiserte spesialsykepleiere både i sykehus og i kommunene. I 

kommunene er det stadig flere teknisk krevende pleieoppgaver som hjemmerespirator, 

smertepumper, infusjoner og liknende. Dersom sykepleiere nå skal benyttes til skopier og 

andre meget arbeidskrevende prosedyrer i sykehus, vil dette kunne redusere antall sykepleiere 

som er villige til å ta på seg slikt ansvar i kommunene. Dette vil true Samhandlingsreformens 

intensjon om å ta over mer av den avanserte medisinske behandlingen i kommunene.  

 

Spesialiteten i allmennmedisin 

Vi finner mye bra i det foreliggende forslaget til spesialiteten i allmennmedisin. Vi er særlig 

glad for at man i dette arbeidet erkjenner den økende kompleksitetene og det økende ansvaret 

som fastlegene vil møte i årene som kommer. Det er derfor gledelig at direktoratet nå slår fast 

at det bør være obligatorisk for alle som arbeider i allmennmedisin å være spesialister eller 

under utdanning for å bli spesialist. Vi støtter at alle som blir ansatt i allmennmedisinske 

stillinger forplikter seg til å ta spesialistutdanning i allmennmedisin. 

 

Imidlertid er det en manglende sammenheng mellom de utfordringer Helsedirektoratet ser for 

vårt fag, og de krav man setter i spesialistutdanningen. Vi mener meget sterkt at det 

foreliggende forslaget gir alt for lite krav til tid i vanlig allmennpraksis. Det foreslås en 

arbeidstid i allmennpraksis på 3 år, noe som er kortere enn det man har hatt til nå. I tillegg 

tillates kandidatene å forkorte dette med 6 mnd. dersom man har sykehustjeneste ut over den 

vanlige turnustjenesten. Da er man nede i 2 år og 6 måneder. I tillegg foreslås det at man kan 

arbeide inntil halve tiden på legevakt eller i sykehjem. Dette innebærer at man vil godkjenne 
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spesialister i allmennmedisin som i sitt spesialiseringsløp bare har arbeidet 1 år og 3 måneder 

i åpen uselektert allmennpraksis. Det bør være unødvendig å si at man ikke blir spesialist i 

noe som helst etter så kort tid. Den tidligere omtalte beskrivelsen av de økende kravene til 

fastlegene, burde tilsi at man får øket tiden man bruker i sitt hovedfag. NFA vil sterkt 

anbefale at kravene til arbeide i allmennpraksis økes slik at det i hvert fall blir lagt på det 

nåværende nivået, og at man sørger for at det ikke etableres muligheter for å redusere denne 

kjernetiden.  

 

Vi er prinsipielt enige i direktoratets forslag om å øke kjernetiden i allmennpraksis for å 

resertifiseres. Vi er også enige i at det settes krav til deltagelse i legevakt, men dette kravet 

må praktiseres slik at man ikke ekskluderer de som har legitimt fravær fra legevakt eller som 

har vansker med å skaffe seg nok vakter. 

 

Direktoratet foreslår at man skal innføre overlegetittel for de som er spesialister i 

allmennmedisin. Dette skal på et noe uklart vis være et uttrykk for en karrieretenkning. Vi ser 

ikke dette behovet. Vi er godt fornøyde med å kunne titulere oss fastleger og spesialister i 

allmennmedisin og ser ikke at en overlege tittel tilfører noe substansielt innhold.  

 

NFA er skeptisk til Helsedirektoratet som forvaltningsorgan for spesialistutdanningen. Våre 

medlemmer fikk store problemer med godkjenningen av spesialiteten når dette ble flyttet fra 

legeforeningen til direktoratet. Direktoratet har liten kjennskap til ordningen, godkjenningene 

tar lang tid og oppleves som firkantet og lite brukervennlige. Dette medfører lang 

saksbehandling, noe som påfører nye spesialister økonomiske tap.  

 

Legeforeningen har i dag ansvar for spesialitetskomiteene, som utfører et betydelig arbeid for 

å sikre kvaliteten på dagens spesialistutdanning. NFA er meget skeptisk til å øke avstanden til 

fagutøvelsen ved å legge dette inn i statsforvaltningen. Vi tror at alle er tjent med at 

Legeforeningen fortsetter i den rollen som foreningen har i dag, både med faglige og 

praktiske aspekter av ordningen.  

 

Norsk anestesiologisk forening 
Helsedirektoratets utredning om spesialitetsstruktur og –innhold  

Norsk anestesiologisk forening (NAF) har diskutert dette kommentarutkastet bredt, også med 

våre underutvalg. Styret har utarbeidet følgende høringssvar til Helsedirektoratets 

kommentarutkast om fremtidens legespesialister.  

 

Vi ønsker først å påpeke at høringen/kommentarrunden hadde en svært kort svarfrist. Dette er 

beklagelig, og gir et inntrykk av at Helsedirektoratet ikke finner det verdt å gjennomføre en 

grundig høringsrunde, i et arbeid som tegner en relativt betydelig reform av 

spesialitetsstruktur og innhold. De av underutvalgene som har rukket å utferdige 

sammenfatninger, er sitert mot slutten av dokumentet. Ytringer fra andre utvalg og 

medlemmer er integrert i styrets svar.  

 

Generelle betraktninger  

NAF tar utgangspunkt i at de skisserte forandringene er utløst av lovendringer som dikterer 

måten spesialistutdanningen skal foregå på. Det at legeforeningen først er fratatt 

godkjenningsmyndighet, for nå å bli fratatt utforming av spesialitetsutdanningen, er 

prinsipielle angrep på en av de viktigste grunnsteiner i det norske helsevesenet, faglighet. Det 
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er nettopp her de mange fagmedisinske foreningene har bidratt med kompetanse og erfaring, 

på hva som skal til av teoretisk og klinisk utdanning for å forme gode spesialister.  

 

Varighet av spesialistutdanning vies en del oppmerksomhet. Det synes å være et 

gjennomgående tema, at spesialistutdanningen skal effektiviserer og gjøres kortere. 

Kommentarutkastet viser også en tabell over minstetider for spesialitetsutdanning, der 

anestesiologi er oppført med tre år. Tabellen er laget av Union Européenne des Médecins 

Spécialistes (UEMS) eller det europeiske forbund av medisinske spesialister. Som påpekt 

senere i vår uttalelse, er dette et tall fra 2005, og på ingen måte representativt for 

anestesiutdanningen i dag. Til det har spesialiteten blitt for kompleks. Vi ser ikke at det kan 

være forsvarlig å korte ned normert tid fra dagens nivå. Anestesiologi er grafisk 

eksemplifisert med 4 år i del II, og 1 år i del III. Vi velger derfor å tro at Helsedirektoratet 

fortsatt ser behovet for å opprettholde denne tidsrammen. Hva gjelder gjennomsnittlig brukt 

tid for å oppnå spesialitet i anestesiologi (7,5 år), er det kanskje mulig å effektivisere 

tidsbruken, hovedsakelig gjennom å koordinere og legge bedre til rette for langsiktig 

planlegging av stillinger, bytte mellom gruppe I og - II sykehus samt gjennomføring av 

sideutdanning.  

 

Gjennomføringen av spesialistutdanningen i anestesiologi er godt gjennomtenkt og med godt 

forankrede læringsmål. En omlegging av utdannelsen bør i gjennomgå grundige risiko- og 

sårbarhetsanalyser. Forsterking og formalisering av veilederrollen er sikkert vel og bra, men 

dette må ikke gå på bekostning av mester-svenn prinsippet, som vi anser som svært viktig i 

anestesiologi. Vi imøteser for øvrig en fortsatt videreutvikling mot en bedre kvalitativ 

bedømming av oppnådde læremål, enn tilfellet er i dag. Kvantitet, i form av sjekklister av 

antall utførte prosedyrer, trenger ikke å korrelere entydig med kvalitet.  

 

Når det gjelder E-læring og færre kursdager, skal man være oppmerksom på viktigheten av å 

skjerme leger i spesialisering (LIS) fra den daglig drift på landets sykehus. Det er et 

gjennomgående tema, at LIS blir omfordelt fra fordypningsdager og ”mindre viktige” 

rotasjoner, til seksjoner med tung drift. Reiser man på kurs er man skjermet for dette 

fenomenet.  

 

Hovedgrep for forbedring av spesialiseringsløpet  

NAF synes den nåværende spesialitetsutdanningen i anestesiologi reflekterer 

Helsedirektoratets linje, med klart definerte læringsmål gjennom den obligatoriske 

kurspakken. Her inngår også kompetansetesting. Vi ser også gjerne at det stilles formelle 

krav til etterutdanning av ferdige spesialister, som er relevant for den enkelte spesialist sitt 

daglige arbeid.  

 

Som kommentert tidligere er det ønskelig å utvikle evalueringen videre fra innsatsbaserte 

sjekklister, til kvalitative vurderinger fra spesialister på den enkeltes LIS sitt arbeidssted, jf. 

hvordan dette gjøres i Danmark. Dette burde være i tråd med økt fokus på veilederrollen, men 

viser også viktigheten av fortsatt fokus på mester-svenn.  

 

Forslag til ny spesialitetsstruktur  

NAF mener at det er på høy tid å satse på økt kompetanse i akuttmottakene. NAF etterlyser 

også plassering av et formalisert eierskap til Akuttmottaket. Selv om anestesiologer innehar 

god kompetanse på akuttmedisin, er det, som det påpekes i utkastet, andre enn de mest akutte 

pasientene som utgjør den store utfordringen.  
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Vi mener at den beste løsningen er å opprette en ny, dedikert spesialitet for mottaksmedisin, 

hvor triagering og logistikk inngår som sentrale elementer. Først da vil man få den 

nødvendige kompetansen og forståelsen i akuttmottak, noe som vil komme pasienter og 

sykehusdriften til gode. En alternativ, men mindre god løsning, kan være å opprette et 

kompetanseområde for mottaksmedisin, for leger med relevante spesialiteter, anestesiologi 

vil være en av dem.  

 

Det er delte meninger i foreningen om spesialiteten mottaksmedisin skal være en spesialitet 

som utdanner rendyrkede akuttmedisinere. Vi mener at volumet av virkelig dårlige pasienter i 

norske akuttmottak, er for lite til at en spesialist i akuttmedisin alene, vil kunne trenes opp i, 

og opprettholde nødvendige ferdigheter, spesielt når det kommer til avansert 

luftveishåndtering. Vi tror derfor på en fortsatt opprettholdt innsats fra anestesileger i norske 

akuttmottak, for selekterte pasienter.  

 

Forslag til ny rolle- og ansvarsfordeling  

Det er vanskelig å forestille seg utforming av spesialitetsutdanninger uten sterk 

tilstedeværelse av respektive fagmiljøer. Dette fordi fag må være den viktigste ingrediensen i 

kompetansebygging. NAF synes forslaget bærer preg av byråkratisering, noe som vi frykter 

vil gå på bekostning av fagligheten og dynamikken i utviklingen av spesialitetsutdanningen.  

Vedlagt følger ytterligere kommentarer fra NAFs utvalg.  

Med vennlig hilsen  

Kommentarer fra NAFs Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet  

1. Kvalitet i spesialistutdanningen gir grunnlag for god pasientsikkerhet. NAF støtter derfor at 

dokumentet har dette som mål for mer strukturert spesialistutdanning.  

 

2. Hele dokumentet må ta sikte på hvordan vi best sikrer trygghet, forutsigbarhet og en 

målrettet utdanning for LIS-legene, som innebærer at de får best mulig utbytte av 

utdanningen på samme tid som det er overkommelig for en overlege å ta ansvar for den. 

Utenforstående ikke-klinikere kan ikke diktere innholdet i den teoretiske "pakken" samtidig 

som det kliniske ikke blir omtalt. Dagens modell forener teori og praktisk godt. Kurspakken i 

vår spesialitet er nylig endret på bakgrunn av bred klinisk forankring, så vi ser ingen fordeler 

med å endre denne i vår spesialitet med det første.  

 

3. Dersom man skal endre både kurspakker og grensesnittet mellom spesialiteter, er det helt 

nødvendig å kvalitetssikre og risikoanalysère følgene. Ellers vil vi uunngåelig få 

uforutsigbare konsekvenser, dessverre mest sannsynlig negative.  

 

4. De som skal ta ansvar for LIS-utdanningen, må få kompensert tid og ressurser til både å 

drive god veiledning og tid til fagoppfølging. Direktoratet kan ikke uten videre regne med at 

kommende generasjoner spesialister er villig til å bruke fritiden til kurs- og veiledning, ikke 

minst om de bare må følge diktater fra oven.  

 

5. Dette dokumentet får ikke tydelig nok frem noe av det som skaper mest trygghet og 

pasientsikkerhet i anestesiologi-utdanningen, nemlig mester-svenn prinsippet, som best gir 

unge klinikere forutsetninger for å lykkes i å bli gode klinikere, som jo må være målet for 

spesialistutdanningen (ikke hvor mange nettkurs man har tatt..). Dette er vanskelig å måle, 

men må presiseres tydeligere som en verdi.  
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6. Dersom vår spesialitet skal legges om eller subspesialiseres, må konsekvensene evalueres, 

f.eks. med tanke på pasientflyt innen intensivbehandling. For eksempel bør man utrede risiko 

for organsvikt og medfølgende samfunnsøkonomiske konsekvenser.  

 

7. Forslaget tar utgangspunkt i at "profesjonalisering av veilederrollen" vil gi bedre 

oppfølging og rettledning av LIS. Det er vanskelig å se at foreliggende forslag gir belegg for 

å hevde dette. Det synes snarere som at man planlegger byråkratisering av veilederrollen som 

ikke uten videre vil føre til det overordnede målet om å utdanne gode spesialister.  

 

8. Spørsmålet er: Får vi bedre klinikere med kortere arbeidstid for LIS (jfr. EUs Working 

time Directive) og flere i spesialisering som må dele på inngrep, i tillegg til at 

spesialistutdanningen skal kortes med 1,5 år? Litteraturlisten som er lagt til grunn for å belyse 

dette (som hovedsakelig ser til Sverige og UK, men mangler innspill fra internasjonale 

spesialitetsforeninger), gir ikke svar.  

 

9. For anestesiologi-spesialiteten angir EU-direktivet (Directive 2005/36/CE of the European 

Parliament, Annex 5) som dokumentet henviser til, til en utdanningstid på tre år. Det stammer 

fra en tid der fagområdet var langt mindre komplekst enn i dag. I Section 2, Article 25(5) i 

samme direktiv sies at «the minimum periods of training may be amended to adapt them to 

scientific and technical progress».  

 

Innen anestesiologi har det lenge vært europeisk konsensus om at fem år er minimum 

(referanser kan sendes ved behov). Men man har gått lengre enn som så: I moderne 

spesialistutdanning snakker man ikke lenger om varighet av spesialistutdanningen, men man 

skriver kompetansen man må inneha for å fungere som spesialist. Section and Board of 

Anaesthesiology i UEMS utga nylig konsensusbaserte retningslinjer for spesialistutdanningen 

i Europa. De bygger på CANMEDs-modellen og er kompetansebasert. Det er underlig at 

dette dokumentet virker å bygge på gammeldagse varighetsbaserte beskrivelser.  

 

10. NAF er helt enig i at man må styrke kompetansen i akuttmottak, men det foreliggende 

forslaget er underlig, og gir mistanke om lobbyvirksomhet fra enkelte dagmiljøer. Det er ikke 

godt nok dokumentert at å ruste opp spesialiteten generell indremedisin til en eigen 

hovedspesialitet i mottaks- og indremedisin er den beste ideen. Andre land (UK) har egne 

mottaksleger som er under utdanning i et spesialistforløp, men må ta en rotasjon av en viss 

lengde etter et minimum av f.eks. to års klinisk praksis etter turnus. Flere land har egen 

spesialitet i «Emergency medicine», men moderne medisin og utdanning handler mer om 

kompetanse enn om å opprette nye grenser mellom spesialiteter. Man bør heller definere 

hvilke kompetanser en lege i akuttmottaket skal ha, og så legge dette oppå flere 

inngangsspesialiteter, og dermed sikre kompetanse i akuttmottak. Det er også i tråd med 

tidligere utredninger i Norge som også har tatt hensyn til befolkningsmønsteret i landet. Det 

fremlagte forslaget påstår at en kan sikre at akuttmottakene kan ha leger med bred 

kompetanse, samtidig som leger med denne spesialiteten kan ta et mer helhetlig ansvar for 

inneliggende pasienter med flere kroniske diagnoser og slik føre til færre feildiagnoser i 

mottak og riktig behandling raskere på rett nivå. Vi kan ikke se det er dokumentert at dette 

forslaget er det eneste som kan oppnå disse målene. Dersom det overordnede målet er å få en 

overlegefunksjon i mottak og en generalist, bør man ikke gå inn for å endre alle 

sykehusspesialiteter, men heller invitere fagmiljøene som behandler pas i mottak til å inngå 

tverrfaglig samarbeid omkring dette arbeidet.  
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1. En nasjonal spesialistutdanning og i tråd med strukturen i EU er positivt, men forslaget til 

tredelt spesialistutdanning er svært dyptgripende. Det er ikke tydelig presisert hvorfor en 

felles kompetanseplattform skal gi bedre spesialister enn det vi får i dag med lengre 

spesialistutdanning uten subspesialisering. En slik generell start på spesialistutdanningen, gir 

helseforetakene svært mye ansvar som det ikke er tydelig å se at de har forutsetninger til å 

kunne ta på seg. Det er spesialister som SELV innehar en spesialistutdanning som er det aller 

mest verdifulle i utdanningen av LIS. Dette må komme tydeligere frem som en unik verdi i 

LIS- utdanningen.  

 

2. AVSLUTTENDE BEMERKNINGER:  

a. Hele dokumentet bærer preg av å være styrt ovenfra, dvs. det mangler spesialistfaglig 

belysning på om tiltakene vil være gunstig for spesialitetsstrukturen, samlet sett på 

sykehusene.  

 

b. Insentivene som er nevnt for å gjøre starten av spesialistutdanningen felles og endre 

utdanningen er ikke gode nok. Fagmiljøene bør reagere på at alle spesialistutdanningene 

"kuttes i begge ender" med dette forslaget.  

 

c. Påstandene om at de nye læringsmålene skal reflektere læringsutbyttet bedre enn i dag, er 

usaklige. De fleste spesialiteter i dag har gode læringsmål som reflekterer både teoretisk og 

klinisk praksis.  

 

d. Dette forslaget vil byråkratisere og teoretisere vår spesialitet uten at vi ser at 

dokumentasjonen i forslaget vi føret til bedre anestesiologiske tjenester til befolkningen. 

Opprettelsen av spesialitetsråd og "utdannede rettledere" (veiledere) er eksempler som vi ikke 

ser er godt nok dokumentert.  

 

e. Om det skal gjøres endringer i vår spesialistutdanning, anbefaler vi snarere at vi i Norge 

slutter oss til de konsensusbaserte retningslinjene for spesialistutdanning i anestesiologi som 

nylig er publisert av Section and Board of Anaesthesiology, UEMS.  

 

Kommentarer fra NAFs intensivutvalg  

Som det fremkommer av «Rapport om Helsedirektoratets utredningsarbeid om 

spesialitetsstruktur» byttet vår spesialitet navn fra Anestesi til Anestesiologi allerede i 1965. 

Samtidig byttet NAF foreningen navn fra Norsk Anestesilege forening til Norsk 

Anestesiologisk Forening. Poenget var den gang som nå å vise omverden at vi er en 

spesialitet med fire søyler. Noen velger å beskrive dette som at «anestesifaget» har fire 

søyler. SSAI har på vegne av NAF og de andre søsterorganisasjonene i Skandinavia gjort en 

stor jobb med å utarbeide et skandinavisk felles policy dokument om fremtiden til vår 

spesialitet, hvor de fire søylene i faget omtales spesifikt (Søreide E, Kalman S, Åneman A, 

Nørregaard O, Pere P, Mellin-Olsen J; Position Paper Task Force. Shaping the future of 

Scandinavian anaesthesiology: a position paper by the SSAI. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 

Oct;54(9):1062-70). Dette dokumentet bør absolutt brukes aktivt også i Norge når man 

diskuterer fremtidig organisering av egen spesialitet. Den nordiske modellen med en 

anestesiologi spesialitet med fire søyler er også den offisielle europeiske modellen (UEMS, 

ESA, EBA).  

 

Ad 1). Anestesiologi bør beholdes som eń spesialitet i tråd med andre skandinaviske land og 

også store deler av Europa. Når det gjelder de fire søylene er det dog kun «anestesi og 
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perioperativ medisin» søylen vi som anestesiologer har monopol på i Europa. Intensiv og – 

akuttmedisin er nå definert som egne spesialiteter i andre land, inkludert noen av våre 

skandinaviske naboland. Tiden synes derfor moden for et nasjonalt policy dokument fra NAF 

sin side. I «anestesi og perioperativ medisin» søylen kunne man teoretisk tenke seg gren/sub-

spesialisering i f.eks barne, neuro, thorax anestesi. Om en formalisering av slik kompetanse 

er ønskelig bør utredes.  

 

Smertemedisin søylen er i stor grad blitt tverrfaglig. Det virker således mest naturlig at dette 

forblir enten et kompetanseområde som definert i Rapporten, eller en såkalt supraspesialitet 

(se Søreide E, Kalman S, Åneman A, Nørregaard O, Pere P, Mellin-Olsen J; Position Paper 

Task Force. Shaping the future of Scandinavian anaesthesiology: a position paper by the 

SSAI. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 Oct;54(9):1062-70).  

 

Ad 2). Enkelte Europeiske land har intensivmedisin definert som en egen spesialitet, mens de 

fleste land har dette som en formell påbygging i tillegg til en grunnspesialitet som f.eks 

anestesiologi, indremedisin eller kirurgi. I Norge har Intensivmedisinen vært utviklet og 

drevet av anestesiologer i alle år, uten at det kom formelle kompetansekrav før man startet 

opp SSAI sin 2-årige utdanning i Intensivmedisin i 1997 (se Søreide E, Kalman S, Åneman A, 

Nørregaard O, Pere P, Mellin-Olsen J; Position Paper Task Force. Shaping the future of 

Scandinavian anaesthesiology: a position paper by the SSAI. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 

Oct;54(9):1062-70). Denne utdanningen har nå blitt et mer eller mindre uttalt krav for å 

jobbe fast på større Intensivenheter i Norge, men har ingen formell forankring hos NAF eller 

HD. Utfra Europeisk lovgivning vil ikke norske anestesiologer kunne pårope seg monopol på 

denne kompetansen, selv om det i praksis er vi som har drevet denne aktiviteten i flere ti-år. 

Fra SSAI sin side har det vært viktig å legge kravene til kompetanse slik at anestesiologer tar 

denne videreutdanningen og dermed befester vårt grep rundt intensivmedisinen, samtidig som 

intensivkompetansen på de forskjellige sykehus økes og formaliseres. Videre vært viktig for 

SSAI og dermed NAF å sikre at andre spesialiteter som ønsker å ta en videreutdanning i 

intensivmedisin har tilstrekkelig anestesiologisk grunnkompetanse til å være vaktkompetente 

og kunne jobbe selvstendig. Derfor er det satt en minimum 24 mdr tjenestetid i generell 

perioperativ anestesi før videreutdanning i intensivmedisin. Sannsynligvis vil antall andre 

spesialister som ønsker å gå inn i intensivmedisinen fulltid være veldig begrenset. NAF bør 

på bakgrunn av SSAI sitt Policydokument uansett lage nasjonale retningslinjer. Dette bør 

inngå som en naturlig del av arbeidet med ny norsk Standard for Intensivmedisin. Kravene til 

formell kompetanse vil naturligvis variere med nivå og type sykehus. Videre vil det være 

behov for overgangsordninger med fokus på reell kompetanse og formelle krav innføres.  

 

Ad 3) Med tanke på at NORSEM (i stor grad drevet av anestesiologer!) sine synspunkter og 

HD sitt utkast til fremtidig spesialiststruktur vil NAF måtte avklare om vi ønsker 

akuttmedisin som egen spesialitet. Videre hvilken rolle anestesiologen skal spille hos kritisk 

syke og skadde pasienter utenfor operasjonsstuen og intensiv i fremtiden. Inkludert i dette er 

bemanning av luftambulansetjenesten (avanserte prehospitale tjenester), og det SSAI kaller 

Critical Emergency Medicine (CREM) (se Søreide E, Kalman S, Åneman A, Nørregaard O, 

Pere P, Mellin-Olsen J; Position Paper Task Force. Shaping the future of Scandinavian 

anaesthesiology: a position paper by the SSAI. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 

Oct;54(9):1062-70). Egen spesialitet/supraspesislitet/ kompetanseomåde eller subspesialitet 

for anestesiologer og kun anestesiologer? Skal anestesiologene drive legevakt og 

mottaksmedisin, eller være spesialiteten som håndterer ABC (assessment, airway, breathing, 
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circulation) problemene uavhengig av sted? Prehospitale team, traume team, MIT (MET, 

RRT), hjertestans team. «Critical care is a concept – not a location».  

 

Kommentarer fra NAFs anestesiutvalg  

Vår spesialitet er ikke spesielt beskrevet, og det er litt vanskelig å se hvordan man har tenkt 

seg utdanningen. Jeg har i de siste årene fulgt litt med ute i Europa. I Irland har de prøvd ut 

en modulbasert spesialistutdanning med både teoretisk evaluering og ”skill assessment” 

underveis. Hver modul må bestås for å komme videre. Dette kunne lett tilpasses det 

foreliggende forslaget og også inneholde en avsluttende spesialisteksamen(noe jeg er veldig 

for, jeg driver jo også med dette i European Society of Anaesthesiology).  

 

I prinsippet bra med målrettet jobbing mot spesialitet, samtidig må bredde i utdannelsen 

sikres, volum på praktiske ferdigheter, og faglig og mental modning.  

For å kunne oppnå mål om strømlinjeformet spesialisering vil dette kreve flere spesialister for 

å kunne backe opp LIS godt nok samtidig som man skal sikre den daglige drift i en 

overgangsperiode på noen år(?). Ferdighetslab og simulatortrening kan være veldig bra men 

vil ikke erstatte stort volum av en ferdighet når pasienten ikke er mer utfordrende enn A4.  

Når man møter pasienter med ulike lidelser vil som alltid "det vanlige være det vanligste". 

Imidlertid er det også slik at man oppdager kun det man ser etter. Hvilket igjen betyr at man 

må sikre bredden i utdannelsen. Dette kan slå uheldig ut om grenspesialiteter blir 

hovedspesialiteter. Pasienter feiler i regelen mer enn en "ting", for smalsporet utdanning vil 

kunne gi delay i diagnostikk fordi vi er for ensporet og fokusert!  

 

En eller annen form for "resertifisiering"/etterutdanning for spesialister mener jeg er greit.  

 

Jeg tror at det i et land som Norge vil være nesten umulig å ha subspesialisering utenfor de 

største sykehusene; det vil rett og slett ikke la seg gjøre å lage fornuftige vaktlinjer med den 

bemanningen man har tilgjengelig. I Europa har ESA valgt å ha en eksamen som omfatter 

alle fire søyler i tillegg til ”basic sciences”(som jeg synes at våre egne leger kan alt for lite 

av!). Dette kan bli et grunnlag for den jobben de fleste spesialister i anestesiologi i Norge har, 

nemlig en hverdag der man må dekke alle søyler.  

 

Selv om det allerede har kommet motforestillinger fra mange andre kanter i forhold til 

spesialiteten indremedisin/mottaksmedisin, tror jeg at vi også må engasjere oss. En slik 

spesialitet kunne kanskje være meningsfull dersom den innhold obligatorisk utdanning 

innenfor anestesiologi. Vi klarer ikke umiddelbart se konsekvensene for vårt fag eller for 

pasientbehandlingen totalt sett ved at en slik spesialitet eller kompetanseområde etableres  

Vi tror det er fornuftig å styrke kompetansen i mottak, imidlertid vet vi ikke om det er 

praktisk om en innfører fult så bredt ansvarsområde som foreslått  

 

Videre er det ingen konsekvensanalyser av økonomien som ligger i at mer av den teoretiske 

spesialistutdanningen (les kursene) blir lagt til universitetene. Slik det er i dag, opplever nok 

kurskomiteene, foredragsholdere etc at de gjør en jobb for ”lauget”, dvs for Legeforeningen, 

de fagmedisinske foreningene og spesialitetskomiteene. Derfor er det ok å gjøre dette med 

minimal økonomisk kompensasjon og administrativ støtte. Jeg er ikke overbevist om at den 

samme lagånden vil gjøre seg gjeldende når man gjør slikt på oppdrag fra offentlige 

institusjoner. 
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Norsk forening for arbeidsmedisin 

Det vises brev fra Legeforeningen datert 10. mai 2013.  

 

Styrene i Namf og Nfam slutter seg til den uttalelse som er avgitt av 

spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin. 

 

Norsk barne- og ungdoms-psykiatrisk forening 

Se høringssvar fra spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri 

 

Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi 
Omgjørelse av grenspesialiteter til hovedspesialiteter: 

Norsk forening for Bryst og Endokrinkirurgi støtter forslaget om å gjøre grenspesialiteten i 

Bryst- og Endokrinkirurgi om til hovedspesialitet, og vi støtter også omgjøring av de øvrige 

kirurgiske grenspesialiteter nevnt i dokumentet.  

 

Overgang til hovedspesialitet fra grenspesialitet i Bryst- og endokrin kirurgi vil ikke bety 

noen svekking av generell kirurgisk beredskap. De sykehus som har avdelinger for Bryst- og 

endokrin kirurgi er så store at det ikke vil være behov for generelle kirurger i bakvakt, og vi 

ser i praksis at det er få steder hvor Bryst- og endokrin kirurger deltar i generell kirurgisk 

bakvakt. Spesialister innen vårt fagområde arbeider nærmest utelukkende med fagspesifikke 

problemstillinger og vil ofte bli dårlig kvalifisert for å ta seg av de pasienter som innlegges 

tiltrengende øh. Av øh innleggelser er bare 1-2 % Bryst- og endokrinkirurgi (tall fra 

Haukeland Universitetssykehus), de fleste kirurgiske pas som innlegges som øh er 

gastrokirurgiske (> 70 %). 

 

Vi tror at det blir lettere å rekruttere nye spesialistkandidater når de slipper mange år med 

nattevakter og øh operasjoner innen fagfelt man senere ikke skal jobbe. Gjennomsnittsalderen 

på spesialister innen vårt fag er høy, de fleste har fått spesialiteten etter overgangsordning, og 

behovet for nye spesialister innen de første årene er stort. Dette blir et løp som kan gi en 

raskere tilgang på spesialister. 

 

Oppbygging og lengde av utdannelsen: 

Vi støtter hovedoppbyggingen av spesialiteten med at det først skal være at det skal være en 

felles del 1 som er obligatorisk (erstatter dagens turnustjeneste).   Deretter kommer del 2, 

også benevnt «common trunk» som er felles for de kirurgiske spesialiteter. Lengden på denne 

bør helst være 2 år. Del 3, selve spesialiseringen i faget bør være 4 år, slik at utdannelsen for 

å bli spesialist i Bryst- og Endokrinkirurgi nå blir 6 år etter turnustjeneste (del 1). Foreningen 

er i sterkt mot en forkortning av del 3. Hvis en forkortning av utdannelsen totalt er 

nødvendig, kan evt 6 mndr kortes inn av del 2. 

En fagspesialisering på 4 år vil gi bredere erfaring og økt kunnskap innen vårt fagområde, 

spesielt mtp operasjonserfaring innen endokrin kirurgi. Selv ved de store avdelinger kan det 

være vanskelig å skaffe seg nok operasjonserfaring, og da vil et år ekstra bety mye for evnen 

til å kunne operere selvstendig. 

 

Gruppeføring av utdannelsesinstitusjoner 

Foreningen mener at det er nødvendig at kandidatene har en del (minst 1 år) av sin tjeneste 

ved en av de institusjoner som i dag oppfyller kriteriene for dagens gruppe 1 sykehus. Vi 
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mener ikke at det skal være noe krav om tjeneste ved de institusjoner som i dag er gruppe 2. 

Foreningen støtter ikke at gruppeføringen skal oppheves. 

 

Kompetanseområder forskning/ etikk/kommunikasjon: 

Vi mener at generelle kompetanseområder som forskning, etikk, kommunikasjon og 

systemforståelse bør være en integrert del av hele spesialistutdannelsen fom begynnelsen av 

del 1 til ferdig spesialist. 

 

Kompetansemål/ kurs/sideutdannelse 

Når det gjelder operasjonslister og andre kompetansemål / kurskrav osv i utdannelsen, må 

dette defineres etter hvert i samarbeid med spesialitetskomiteen. Det samme gjelder 

sideutdannelse i relevant fag (f eks innen plastikk-kirurgi). 

 

Spesialisteksamen/ resertifisering 

Styret har ikke tatt stilling til disse spørsmålene. Vi mener det må sees i sammenheng med 

hva man generelt vil gå inn for i spesialistutdanningen for alle medisinske legespesialiteter. 

Det har vært diskutert internasjonale eksamener; det finnes pr i dag en internasjonal 

europeisk eksamen i endokrin kirurgi; dette kan være aktuelt dersom det senere fremmes krav 

om spesialisteksamen. 

Resertifisering har man ikke diskutert eller tatt stilling til.  

 

Kompetanseområder: 

Vår spesialitet er i dag definert til å beherske fagområdene bryst og 

thyreoidea/parathyreoidea, samt å ha kunnskap om øvrige endokrine sykdommer som 

binyrer/ NET. Vi mener denne definisjonen skal bestå, men at binyrer/NET bør defineres som 

kompetanseområde hvor Bryst- og endokrin kirurg må inngå i teamet. Dette er sykdommer 

som utredes og behandles på svært få sykehus. Vi mener at organiseringen av dette 

kompetanseområdet må tilpasses de lokale forhold, på samme måte som organisering av 

andre kompetanseområder nevnt i dokumentet. 

 

Norsk cardiologisk selskap 
Generelt fremstår rapporten som strukturert og gjennomarbeidet i de deler som omhandler ny 

spesialitetsstruktur. Rapportens siste kapitler med forslag til ny rolle- og ansvarsfordeling og 

konsekvensvurderingene av ny spesialitetsstrukur virker mindre gjennomarbeidet.  Disse to kapitlene 

synes å være en argumentasjonsrekke ensidig for økt byråkratisering av spesialisthelsetjenestens 

samlede kompetanseutvikling.  På disse områdene savnes en bredere saksutredning der flere 

argumenter for og imot endringer kommer frem.  

 

1. Oppbygging av ny spesialitetsstruktur(punkt 9.1- 9.5) herunder 

 Utdanningslengde:  

Turnustjenesten slik den utformes for fremtiden, er forutsatt å bli mer strukturert. 

At denne felles kompetanseplattform nå er tilpasset som en del av den samlede spesialistutdanningen, 

oppfattes som en teknisk tilordning og en reell nedkorting av utdanningstid i spesialistutdanningen.  

Bedre struktur og større vekt på utdanningens innhold i utdanningsløpet er forutsetningen for at del 2 

og 3 kan kortes ned.  En strukturert turnustjeneste må først komme på plass og vise seg å være så 

effektiv som forutsatt før avkortingen av tiden i spesialisering realiseres.  
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De tidsrammer som er angitt er for del 2 og 3 av utdanningsløpene, er an gitt som minimumskrav til 

tid i spesialisering. Det forutsettes at det gis rom for å utvide utdanningstiden der det er nødvendig for 

å oppfylle de læringsmål som spesialist- og bakvaktskompetanse krever. 

 Tredelt utdanningsløp:  

Del 1: Felles plattform for alle / turnustjenesten- 1 ½ år  

Del 2. Felles plattform for grupper av fag- inntil 3 år 

Del 3 Unik for hver spesialitet – 2-4 år  

En omorganisering av spesialistutdanningen ut fra ønsket om mer effektiv spesialistutdanning er 

hensiktsmessig. 

Intensjonen om å gjøre den felles faglige plattformen mer robust og med tydelige krav til innhold for å 

dekke opp generelle bakvaktsfunksjoner, er hensiktsmessig. 

Det er nødvendig med en reorganisering av læringsmålene for de enkelte spesialitetene i forhold til 

tidsløpet dersom del 3 skal kunne gjennomføres på så vidt kort tid som skissert.  En del av 

læringsmålene, de som kan relateres til generell bakvaktskompetanse, må flyttes fra del 3 til del 2 i 

utdanningsløpene. 

 Overgang fra gren- til hovedspesialiteter.  

Den foreslåtte overgangen fra gren- til hovedspesialiteter støttes ut fra den foreliggende grundige 

argumentasjon i rapporten.  Det er viktig å presisere at dette ikke bare er begrunnet i en mer 

tidseffektiv spesialistutdanning, men også gjenspeiler den medisinskfaglige utviklingen. Dette vil for 

flere spesialiteters vedkommende gi en mer hensiktsmessig tilnærming til faget med tanke på 

mulighet for tidligere subsspesialisering og tilordning til internasjonale utdanningsmodeller 

 Avvikling av valgfri sideutdanning.  

Forslaget om avvikling av valgfri sideutdanning støttes under forutsetning av at spesifiserte 

læringsmål i de omtalte kompetansemodulene gjennomføres.  

 Avvikling av gruppeføring.  

Forslaget om å avvikle kravet om gruppe 1-tjenesten og i stedet styre etter læringsmål støttes under 

forutsetning av at læringsmålene holdes på et høyt og internasjonalt sammenlignbart nivå. Dette vil 

medføre behov for tjeneste og prosedyretrening på større avdelinger, i praksis avdelinger som i dagens 

ordning er gruppeført under kategori I.  

 

2. Spesialitetsstruktur i indremedisinske spesialiteter(punkt 9.6) 

Norsk Cardiologisk Selsap støtter rapportens tilrådning om at dagens indremedisinske 

grenspesialiteter (blodsykdommer, endokrinologi. fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, 

infeksjonssykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer) gjøres til hovedspesialiteter.  

Når det gjelder dagens hovedspesialitet i generell indremedisin, er det, som påpekt i rapporten, 

nødvendig med en faglig revisjon.  Denne faglige revisjonen må så langt råd er være initiert og båret 

frem av de aktuelle fagmiljøene.  Om konklusjonene av en slik revisjon med utgangspunkt i 

fagmiljøene ender ut likt med Helsedirektoratets tilrådning gjenstår å se. En sterk oppbygging av 

breddekompetanse i indremedisin må ligge til grunn for den nye spesialiteten. Det vil gjøre 

spesialiteten attraktiv for utdanningskandiater, og utdanningen vil være et naturlig faglig ankerpunkt i 
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utredning og behandling av pasienter med sammensatte problemstillinger.  En ensidig revidering av 

spesialiteten indremedisin opp mot behovene relatert til generell mottaksmedisin kan virke uheldig. 

 

3. Spesialitetsstruktur i kirurgiske spesialiteter (punkt 9.7) 

Norsk Cardiologisk Selsap støtter rapportens tilrådning om at dagens kirurgiske grenspesialiteter 

(barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi og 

urologi) gjøres om til hovedspesialiteter. At generell vaktkompetansen legges til gastroenterologisk 

kirurgi, synes hensiktsmessig ut fra argumentene om behov og pasientvolum. 

 

4. Spesialitetsstruktur i psykiatriske fag og rus- og avhengighetsmedisin (9.7.8) 

Norsk Cardiologisk Selskap mener at en endring på dette området må kunne avvente evaluering av 

nylig gjennomført oppgradering av utdanningskravene.  

 

5. Spesialitetsstruktur i billeddiagnostiske fag (punkt 9.8) 

Norsk Cardiologisk Selskap har ingen prinsipielle motforestillinger i forhold til Helsedirektoratets 

rapport som legger opp til å beholde radiologi som en basis-spesialitet med generell vaktkompetanse 

og med påbygning med definerte læringsmål innen områder med behov for spisskompetanse. 

 

6. Spesialitetsstruktur i øvrige sykehusspesialiteter (punkt 9.9)  

Norsk Cardiologisk Selskap har ingen kommentarer til de vurderinger som er lagt frem i rapporten. 

 

7. Spesialitetsstruktur i allmenn- og samfunnsmedisin (punkt 9.10) 

Norsk Cardiologisk Selskap har ingen kommentarer til de vurderinger som er lagt frem i rapporten. 

 

8. Nye spesialiteter og kompetanseområder (punkt 9.11) 

Helsedirektoratet går ikke inn for opprettelsen av nye spesialiteter på nåværende tidspunkt med 

unntak av omgjøring av generell indremedisin til mottaks- og indremedisin og omgjøring av dagens 

grenspesialiteter til hovedspesialiteter. 

Dette forslaget støttes av Norsk Cardiologisk Selskap 

Helsedirektoratet har sett på konsekvenser av å opprette formelle kompetanseområder og nevner at 

mottaksmedisin, radiologisk intervensjon, rettsmedisin og psykisk helse og avhengighet kan være 

aktuelle kompetanseområder som kan være påbygning for andre spesialister. 

Norsk Cardiologisk Selskap har ikke innvendinger mot dette tiltaket, men ser at interessekonflikter 

mellom spesialiteter lett kan oppstå ved overlappende pasientgrunnlag innefor kompetanseområdene. 

 

9. Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur (punkt 9.12)  

NCS kan ikke se at endring av spesialitetsstrukturen fra dagens grenspesialiteter til hovedspesialiteter 

influerer på forskningens plass i spesialistutdanningen. Spesialistkravene innen alle spesialiteter kan 

med fordel inkludere basiskompetanse innen forskning, og spesialistkandidatene bør involveres i 

pågående forskning ved avdelingen. Ideelt sett burde det innføres krav om medforfatterskap på minst 
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1 artikkel. Den totale utdanningstiden innen vårt fag i dag er imidlertid svært knapp i forhold til å 

tilegne seg nødvendig klinisk kompetanse og tekniske ferdigheter og tillater ikke krav om at deler av 

tiden øremerkes forskningsopplæring uten at den totale utdanningstiden økes. 

 

10. Forslag til rolle- og ansvarsfordeling (punkt 10) herunder spesielt legeforeningen rolle og 

oppgaver (punkt 10.5.5) 

Helsedirektoratet foreslår en modell der det faglige ansvaret for spesialitetskravene overføres fra 

dagens spesialitetskomitéer til et råd for hver spesialitet med representasjon fra universiteter, 

Legeforeningen, arbeidsgivere og pasientforeninger.  

Norsk Cardiologisk Selskap finner en slik sammenblanding av fagmedisinske interesser og andre 

interesser svært uheldig. Spesialitetskravene må utformes i overensstemmelse med internasjonal 

standard og fagutvikling og ikke i en «forhandlingssituasjon». Vi forventer at Legeforeningen 

argumenterer mot en slik sammenblanding av faglige og ikke-faglige interesser. Dagens ordning med 

spesialitetskomitéer foreslått av de fagmedisinske foreningene som har god nasjonal oversikt over 

miljøet og førstehånds kjennskap til aktuelle kandidaters egnethet og integritet, fungerer meget bra. 

Det at ordningen fungerer så godt, er i seg selv et argument mot å erstatte den med en nyskapning 

med alle de usikkerhetsmomenter det medfører.  

Vi er også uenig i konsekvensvurderingen på side 99 der det fremstilles som en fordel for 

Legeforeningen at foreningen får en mer rendyrket rolle som fagorganisasjon. For mange leger er den 

fagmedisinske tilhørigheten i Legeforeningen, representert ved medlemskap i en fagmedisinsk 

forening og med Tidsskriftet som et overordnet fellesfaglig bindeledd, minst like viktig som 

fagforeningstilhørigheten.  

 

11. Andre punkter høringsinstansene ønsker å gi synspunkter på 

Punkt 9.13  Helsedirektoratet anbefaler at det etableres etterutdanningsprogrammer for den enkelte 

lege, todelt modell med en generell del som sikrer at den enkelte spesialist får god kjennskap til de 

siste årenes faglige og teknologisk utvikling og en spesiell del tilpasset den enkelte spesialists arbeid. 

Norsk Cardiologisk Selskap støtter forslaget til organisering av etterutdanningsprogrammer. 

 

Norsk endokrinologisk forening 

Norsk Endokrinologisk Forening har følgende kommentarer til Helsedirektoratets 

rapportutkast: 

 

Utdanningslengde og tredelt utdanningsforløp 

Det er i dag en betydelig diskrepans mellom formel utdanningslengde i det indremedisinske 

fagfelt, per i dag på 6,5 år, og reel utdanningslengde, som i snitt per i dag ligger tre år høyere. 

Norsk Endokrinologisk Forening forstår at den reelle utdanningstid per i dag kan synes lang. 

Man må imidlertid ikke glemme at det her er andre faktorer med i spillet, som ventetid på 

relevante stillinger i gruppe I sykehus, barsels-permisjoner, andre sosiale forhold knyttet til 

flytting og forskning under utdanning. Disse forhold vil være lite påvirkbare av en 

strukturendring. 

 

Helsedirektoratet foreslår en strukturell endring (fig. 9.5) for å redusere formell utdanningstid 

til 5 år, hvor det bare settes av 2 år til del 3.  Norsk endokrinologisk Forening er prinsipielt 
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enige i at utdanning primært bør ha fokus på kompetanse-oppnåelse snarere enn på tid som 

mål for når man kan oppfattes som spesialist. I vårt fag vil imidlertid to år være for kort til å 

oppnå tilstrekkelig kompetanse i spesialiteten Endokrinologi, uansett om denne framover 

defineres som hoved- eller grenspesialitet. Videre innebærer utdanning i det indremedisinske 

fagfelt en modningsprosess fra medisinsk kandidat til endelig spesialist, en prosess som tar 

tid.    

 

Norsk Endokrinologisk Forening ønsker fortsatt en formell utdanningstid på 6,5 år. Det er 

imidlertid svært viktig at en fokuserer på mulige tiltak som kan strømlinje forløpet for den 

enkelte utdanningskandidat slik at unødig ventetid underveis i systemet unngås. 

 

Overgang fra gren- til hovedspesialiteter 

Utdanningsstruktur er tett vevet sammen med sykehusstruktur. Helsedirektoratets har tatt lite 

hensyn til dette i sin utredning, og konsekvensutredning på dette området oppfattes som 

mangelfull. De fleste pasienter som i dag innlegges i indremedisinsk regi er multimorbide, og 

kompetanse ”på tvers” av indremedisinen er viktig – uansett om indremedisinen deles i gren- 

eller hovedspesialiteter. Norsk Endokrinologisk Forening er enige i behovet for å ”oppruste” 

spesialiteten indremedisin så multimorbide pasienter får den best mulige vurdering under 

innleggelse. Det er ikke umulig at eget spesialitet i mottaks- og indremedisin / hospitalist er 

en løsning, men det må sikres at dette da blir en attraktiv spesialitet, og mulige 

stimuleringstiltak for å sikre dette må være på plass før en omlegging.  

 

Avvikling av gruppeføring 

Avvikling av gruppeføring begrunnes med et ønske om å innføre læringsutbytte som mål 

framfor ansettelsestid. Videre argumenteres det med at gruppe I tjeneste ofte medfører ”[….] 

at distriktene og de mindres sykehus mister leger som ellers kunne ha tenkt å bli boende”. 

Sykehusstrukturen vil også i framtiden medføre at pasientgrupper og prosedyrer varierer fra 

sykehus til sykehus. Det er derfor opplagt at samme kompetanser på veien til å bli spesialist 

ikke kan oppnås på alle sykehus.  

I endokrinologi er det helt nødvendig med tjeneste ved et universitetssykehus for å få 

nødvendig erfaring med alvorlige og relativt sjeldne tilstander slik det fremgår revidert (men 

ikke implementert) sjekkliste for endokrinologi fra des 2011. Det vil derfor være behov for å 

etablere strukturerte utdanningsløp (innen regionene?) for leger som ansettes i 

utdanningsstilling i endokrinologi.  Dagens gruppeføring synliggjør dette behovet, men 

ivaretar ikke behovet for samarbeid mellom sykehusene. Det må altså arbeides for å etableres 

rammer og rutiner for samarbeid et slikt samarbeid mellom sykehusene. 

 

Spesialitetsstruktur i indremedisinske spesialiteter 

For at spesialitetsstrukturen forblir relevant er det viktig at man sikrer 

nødvendig både tversgående og spisskompetanse så ingen pasienter får dårligere tilbud enn i 

dag, verken i vaktsammenheng eller for polikliniske vurderinger 

attraktive spesialiteter uten rekrutteringsvansker  

Som nevnt i underpunkt 2 er det Norsk Endokrinologisk Forenings synspunkt at 

konsekvensutredning av de foreslåtte endringer per i dag er mangelfull. Norsk 

Endokrinologisk Forening er ikke avvisende overfor en omlegging, men ønsker videre 

belysning av hvilke konsekvenser en omlegging vil få både for pasient, sykehusstruktur og 

utdanningssøkende, slik at negative konsekvenser kan unngås ved en evt. omlegging. 

 

Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur 
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Helsedirektoratet skriver i sin utredning av det ”[…] fortsatt er viktig å stimulere klinisk 

medisinsk forskning utført av leger[…]” og at ”[…] arbeidsgiverne må sikre at tilstrekkelig 

mange av de ansatte legene har god forskningskompentanse […]”. Norsk Endokrinologisk 

Forening er enige i at medisinsk forskning er viktig og bør stimuleres.  Fjernes muligheten for 

tellende tid i spesialiteten helt som foreslått vil dette, alt annet like, være et negativt insentiv 

til forskning tidlig i legekarrieren og føre til senere start på forskning. Dette oppfatter vi som 

uheldig.  Vi ønsker fortsatt at relevant forskning skal kunne telle for spesialiteten i 

endokrinologi.  

 

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi 

Oppbygging av ny spesialitetsstruktur:  

Styret i Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi støtter foreslått overgang fra gren- til 

hoved-spesialitet, men vi ser det som uaktuelt og uhensiktsmessig at hele spesialiteten 

generell kirurgi legges inn under ”gastro” slik at vi får en generell – og gastroenterologisk 

spesialitet. Dette vil bidra til å svekke spesialiseringen framfor å styrke denne.  

Vi mener dagens og fremtidens utvikling krever økt fokus på profilering og spesialisering 

innen faget, ikke en utvidelse i bredde.  

Vi mener derfor at de fagområder som defineres under ”generell kirurgi” med fordel bør 

fordeles på ulike kirurgiske spesialiteter.  

Gastroenterologisk kirurgi vil uansett være en stor hovedspesialitet. Økt fokus på bredde 

innen den enkelte spesialitet synes ikke aktuelt i vår spesialiserte hverdag. I dagens sykehus 

har vi stadig større fokus på tverrfaglighet for å belyse de ulike sidene i utrednings- og 

behandlings-valg. Dette mener vi sikrer en god helhetsvurdering av alle sider ved pasienten 

og aktuelle lidelser.  

Forslag om mer målrettet utdanning imøtekommes, men vil nok være en utfordring i praksis.  

Økt bruk av e-læring kan nok ha sine positive sider, men nytteverdien av å treffe andre 

utdanningskandidater på formelt og uformelt vis bør ikke underkjennes. Personlige møter 

med utveksling av erfaringer kan ikke erstattes av chatting på de sosiale medier. Der etableres 

kontakter som er viktige i det senere yrkesliv.  

Forslaget om at utdanningskandidaten er bakvaktskompetent i generell kirurgi etter 2 års 

kirurgisk utdanning høres ikke realistisk ut. Selv med målrettet utdanning vil man ikke lykkes 

å få det erfaringsgrunnlag som er nødvendig for å håndtere de fleste akutte problemstillinger. 

Riktignok sies det at vakt-kirurgien og skade-håndtering skal vektlegges under den 

målrettede utdanningen, men vi mener dette er helt uforsvarlig. Det foreslås også at vakt-

ortopedi skal kunne håndteres av samme bakvakt. Man kan ikke basere vaktkirurgien på små 

– og mellomstore sykehus på dette svært begrensede nivået.  

Det synes nokså utfordrende å skulle bli spesialist med 5 års utdanning etter 

grunnutdanningen. Modning og erfaring tar tid å oppnå.  

Nye spesialiteter og kompetanseområder:  
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Gastroenterologisk kirurgi er et stort fagfelt. Vi mener det vil være nyttig og utviklende for 

faget og fagmiljøet å ha mer eller mindre formaliserte profilområder da morgendagens kirurgi 

har behov for spissede spesialister. Aktuelle felt kan for eksempel være traumebehandling, 

HPB-kirurgi, proktologi.  

Vi ser ikke behovet for å opprette et særskilt kompetanseområde på tvers av spesialiteter i 

mottaksmedisin som foreslått, men mener kvaliteten ivaretas best av en kombinasjon av 

traumekirurgi og eksisterende spesialitet.  

Konsekvenser for organisering:  

I konsekvensvurderingen står: Fordi vaktbelastningen tilsier et behov for flere 

gastrokirurger, bør sykehus med kirurgisk beredskap samordne den gastroenterologiske og 

gastrokirurgiske aktivitet, slik at kirurgene tar alt arbeid knyttet til endoscopisk diagnostikk 

og behandling.  

Dette er et forslag som totalt vil endre innholde i spesialiteten gastroenterologisk kirurgi. Vi 

vil lande på en hybrid av en breddekompetent vakt-lege som verken har særlig mye kirurgi, ei 

heller spesialistutdanning i medisinsk gastroenterologi. Dette vil være et tilbakeskritt for 

spesialistutdanningen og frarådes derfor.  

Organiseringen av sykehusene i landet er en stor utfordring, både faglig og politisk. Det er 

svært viktig at vi sikrer en god faglig standard på alle nivå. Med våre innvendinger og 

kommentarer til utredningen vil vi forsøke å sikre dette.  

 

Norsk forening for infeksjonsmedisin 
 1# Oppbygging av ny spesialitetsstruktur (punkt 9.1-9.5)  

Del 1 med 18 måneder felles kompetanseplattform hvorav 12 måneder på sykehus og 6 

måneder i allmennlegetjeneste er en direkte videreføring av turnuslegetjenesten med et annet 

navn. Ordningen har vært og vil være nødvendig for å fylle legetjenester, spesielt på 

småsykehus og i kommuner i utkantstrøk. Befolkningen krever imidlertid stadig høyere 

sikkerhet i møte med helsevesenet slik at supervisjon under utdanningen må styrkes.  

Del 2 med felles plattform for grupper av fag, for vår spesialitet infeksjonsmedisin gjelder det 

indremedisinske fag, bør være minimum 3 år. Infeksjonsmedisin er ikke en organspesifikk 

spesialitet da infeksjon kan ha utgangspunkt i, og i forløpet ramme alle organer. De 

diagnostiske overveielser og praktiske behandlingstiltak vil svært ofte gripe over i andre 

spesialiteters fagområde. Det vil ta minst 3 år å tilegne seg tilstrekkelig bred indremedisinsk 

kompetanse til å kunne fungere i infeksjonsfaget. For øvrig støttes forslaget om at del 2 skal 

gi kompetanse i akuttmedisin og medisinsk intensivbehandling, et felt som trenger styrkes i 

de indremedisinske fagene.  

Del 3 med 2-4 år unik tjeneste for hver spesialitet bør for infeksjonsmedisin bestå av 2 års 

klinisk infeksjonsmedisinsk tjeneste hvorav en betydelig del av tjenesten bør skje på region- 

eller universitetssykehus under vakttjeneste. Forslaget om at del 3 skal fortsatt gi 

vaktkompetanse ikke bare for infeksjonsmedisin, men også for generell indremedisin støttes. 

I tillegg bør utdannelsen i infeksjonsmedisin inneholde 1 år tjeneste på mikrobiologisk 

avdeling hvorav minst 6 måneder hvor bakteriologisk diagnostikk er hovedoppgave. 
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Forståelsen av infeksjonssykdommer er fullt og helt avhengig av forståelse av 

sykdomsfremkallende mikrober.  

Det er et mål at spesialiseringen i infeksjonsmedisin bør nærme seg europeiske anbefalinger. 

UEMS – European board of infectious diseases (EBID) anbefaler minimum 6 år 

«postgraduate training» hvorav minimum 2 år i generell indremedisin og 4 år i 

infeksjonsmedisin. Det er ikke klart at indremedisinsk del av felles kompetanseplattform kan 

telle med i disse 6 årene.  

Overgang fra gren- til hovedspesialitet vil ta bort det nære fellesskapet de indremedisinske 

fagene har hatt, og vil gjøre det vanskeligere å definere fagansvaret for enkeltpasienter som 

kan ha sammensatte indremedisinske tilstander. Dersom infeksjonsmedisin blir en 

hovedspesialitet er forutsetningen at innholdet i utdanningen ikke avviker vesentlig fra 

dagens spesialisering.  

Avvikling av valgfri sideutdanning er ikke godt nok utredet. Spesielt i infeksjonsfaget er 

det nyttig at spesialistene har ulik faglig bakgrunn og styrke. Det må presiseres at 1 års 

mikrobiologitjeneste fortsatt må være en obligatorisk sideutdanning so m ikke forsvinner 

dersom valgfri sideutdanning avvikles. 

Avvikling av gruppeføring vil i praksis bli et kosmetisk grep i den forstand at mye av den 

komplekse infeksjonsmedisinen må læres på større sykehus med utstrakt kirurgisk og 

intensivmedisinsk aktivitet. Det er ikke mulig å få tilstrekkelig erfaring med en lang rekke 

alvorlige infeksjonstilstander ved å ha hele sin tjeneste på et lokalsykehus. Dersom tjenesten 

skal være mål- og innholdsstyrt vil det tvinge seg frem tjenestetid på region- og 

universitetssykehusnivå uavhengig av hva man kaller det.  

 

2# Spesialitetsstruktur i indremedisinske spesialiteter (punkt 9.6)  

Bortsett fra kardiologifaget har ingen av de indremedisinske spesialitetene ønsket å gå over til 

hovedspesialitet. Imidlertid vil hovedspesialitet infeksjonsmedisin være i tråd med europeiske 

føringer, og i den grad innholdet i spesialitetsutdannelsen blir det samme, og spesialiteten 

generell indremedisin styrkes vil trolig de negative konsekvensene med tap av fellesskap med 

andre indremedisinske spesialiteter kunne minimeres.  

 

3# Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur (9.12)  

Infeksjonsfaget er avhengig av at utdanningskandidatene har ulik bakgrunn inkludert den 

fordypningen som en doktorgrad innebærer. Forskningsbakgrunn med doktorgrad bør fortsatt 

telle med i tjenestetid til spesialisering.  

 

4# Fortsatt rolle for legeforeningen og spesialitetskomite  

Det er ikke å forvente at sentralbyråkratiet ved departement eller direktorat har tilstrekkelig 

bred infeksjonsmedisinsk kompetanse til å erstatte det samlede infeksjonsmedisinske miljøet i 

landet når det gjelder vurdering av spesialitetsregler, godkjennelse av spesialistkandidater og 

utdanningssykehus. Om kontakten mellom sentralbyråkratiet og spesialistmiljøet skal 

organiseres via legeforeningen eller i egne spesialitetsråd som opprettes og betales av 
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departement eller direktorat er underordnet. Det kan imidlertid være prinsipielle innvendinger 

mot å fortsette dagens ordning hvor legenes «fagforening» ivaretar offentlighetens interesser. 

 

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi 

Ny modell for spesialistutdanning 

Helsedirektoratet anbefaler (s 76) ”en mer målstyrt og strømlinjeformet tjeneste og vil derfor 

anbefale at samlet minimum utdanningstid for disse spesialitetene, inklusive del 1, skal være 

5,5 -6,5 år”, altså 4-5 år i del 2+3 fratrukket turnus.  

 

Vi er noe bekymret for forslaget om å fjerne forskning fra utdanningen fordi store deler av 

fagforståelse og evnen til å bedømme kvaliteten på den økende medisinske 

informasjonsstrømmen er basert på en forståelse av forskningens grunnprinsipper (Side 82: 

”Når nå spesialiseringen blir mer strukturert og vesentlig kortere, ser ikke Helsedirektoratet 

behov for å videreføre ordningen med tellende forskningstjeneste i spesialistutdanningen”).  

 

Spesielt om klinisk nevrofysiologi (KNF) 

KNF er ikke omtalt særskilt i dokumentet. Spes-utdanning i KNF vil nok generelt sett være 

gjennomførbar innenfor rammene som er gitt i foreslått modell. 

 

I dag kreves 4 år KNF og 1 år nevrologi.  Av de 4 KNF-årene kan et halvt erstattes av 

forskningstjeneste og inntilt 1 år ved arbeid ved nevrorelevant universitetsinstitutt. Det er 

rimelig å opprettholde kravet til 1 år nevrologi i del 2. Da vil 3.5 år ved KNF innebære en 

spesialiseringstid på 6 år.  Det bør være mulig å oppnå sjekklistekrav (også utvidet i 

fremtiden for eksempel med IOM) på denne tiden. 

 

Læringsmål 

Effekten av læringsmål og en teoretisering av målbeskrivelse er uklar. Hensikten kan være 

den beste, men vi advarer mot unødvendig fagbyråkratisering i alle ledd (s49).”Det vil 

anbefales at det utvikles læringsmål i tråd med Blooms taksonomi etter hvert som 

spesialistreglene for de enkelte spesialitetene revideres. Alternativt kan nivåinndelingen 

reduseres til eksempelvis fire nivå istedenfor seks”.  

 

Spesialisteksamen 

 

Vi er enig i dette (s 49): ”Basert på innspillene fra fagmiljøene, vil Helsedirektoratet ikke gå 

inn for en endelig spesialisteksamen. Derimot anbefales det innføring av kompetansetesting 

etter de viktigste kompetansemodulene.” 

 

Veiledning 

Vi er usikre på om det følgende forslaget fra HD er gjennomførbart for vårt fag Klinisk 

nevrofysiologi på grunn av små enheter men har forståelse for at noe bør endres i forhold til 

tilbakemeldinger som innebærer at for mange LiS i dag ikke får veiledning av tilstrekkelig 

kvalitet (s 50). ”Det synes imidlertid påkrevet å innføre obligatorisk veilederutdanning for 

spesialister som skal ha et veiledningsansvar. Denne veilederutdanningen bør baseres på god 

veiledermetodikk og det er naturlig at universitetene får en sentral rolle i å utvikle og 

gjennomføre dette. Ved hvert foretak bør det være et visst antall veiledere som har 

gjennomgått dette som igjen kan utdanne egne overleger som har veilederoppgaver etter 

teach-the-teacher-prinsippet.” 
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Kursing 

Det er meget overraskende at HD ”rakker ned på” legeforeningens kursvirksomhet uten 

vesentlig dokumentasjon for kritikken(s 50). Kursforelesninger representerer oppdatert 

kunnskap ofte gitt direkte fra ledende forskere og eller klinikere innen sitt fag. Den positive 

læreeffekten av å reise til et annet sted for å unngå konkurrerende impulser fra jobb etc. er 

undervurdert. 

 

Motivet synes å være dels økonomisk (spare hotell og transportutgifter), dels basert på en 

udokumentarbar påstand om at moderne pedagogikk lager bedre leger. Vi har allikevel intet i 

mot at en følger utviklingen og prøver ut om noen kurs kan erstattes med e-læring. 

 

Etterutdanning 

Vi er enige i dette (s83): ”Helsedirektoratet vil ikke anbefale at manglende eller utilstrekkelig 

etterutdanning skal medføre at legen mister spesialistgodkjenningen”.. ”Helsedirektoratet vil 

i stedet anbefale at det etableres etterutdanningsprogrammer for den enkelte lege.” 

 

Oppgavefordelingen 

Vi savner en reell konsekvensanalyse av forslaget til en omfattende endring av 

oppgaveforedelingen (pkt 10.5 side 92). Universitetene har lite ressurser knyttet til mange 

spesialiteter og må da styrkes, men det hjelper lite hvis ikke det finnes akademisk kompetente 

fagpersoner å tilsette. Legeforeningen og de fagmedisinske foreningenes rolle er 

tilsynelatende marginalisert. Det er ikke definert hvem som representerer ”fagmiljøene”. Mye 

avhenger av et ”samarbeid” som er dårlig definert og ikke nødvendigvis er gjennomførbart i 

praksis. 

 

Norsk Indremedisinsk forening 
Spesialitetsstruktur handler om rammene spesialitetene skal eksistere og utvikle seg innenfor.  

Legeforeningen og Helsedirektoratet har parallelle prosesser for å vurdere om dagens 

spesialitetsstruktur er hensiktsmessig. Legeforeningen har i sitt arbeid konkludert med at de 

indremedisinske fagene bør videreføre ordningen med grenspesialiteter for alle spesialitetene. 

Helsedirektoratet har foreløpig konkludert med at alle dagens grener gjøres om til 

hovedspesialiteter, og at det etableres en ny egen hovedspesialitet i generell indremedisin.  

 

Høringsnotatet til Helsedirektoratet framstår ubalansert når man påstår at en ny 

spesialitetsstruktur bare har fordeler for pasientene. Ingen komplekse omstillinger har bare 

gode sider ved seg. En ytterligere sentralisering av mange vanlige pasientforløp vil medføre 

mer reisetid, flere behandlere og mer uoversiktlige avdelinger og mindre kontinuitet.   En 

innføring om krav til å bemanne mottakene med et ”fjerde vaktlag” med en udefinert 

kompetanse vil medføre uklare forhold og kan gi nedleggelse av mange velfungerende 

akuttmottak i mindre enheter.  Det vil ta tid før de store sykehusene, som kanskje har et større 

behov og en større mulighet for å ha egne akuttmedisinske vaktteam, har etablert dette.  

Oppstart med ny ordning 2015 kan være svært forhastet.  

 

I tillegg preges vurderingene av at nøkkelpersoner befinner seg på et regionsykehusnivå.  Det 

kan høres ut som om idealet er 5-6 store sykehus i Norge, med opptaksområder på 500 000-

1 000 000.  Geografi og bosetting passer ikke så godt med en slik sentralisering av 

kompetanse.  Det vil heller ikke være en optimal oppgavefordeling om regionsykehusene skal 

ta seg av alle små og enklere spesialistoppgaver. Veiledningplikt for fastleger og kommune 
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fungerer også bedre i en desentralisert struktur med store og små enheter i avklarte 

samarbeidsrelasjoner.  Troen på at regionsykehusenes inndeling er optimal for alle forhold 

kan virke litt ensidig.  Fastlege og allmennlege, og ikke minst den kronisk multisyke pasient, 

har ofte stor glede av samarbeid med et lite differensiert lokalsykehus og spesialistene der.  

Det avgjørende er at pasientene får høyspesialisert intervensjon og behandlingsplaner 

sentralt, og følges opp så desentralisert som tilstanden tillater.   

 

Endringer i spesialitetsstruktur får konsekvenser for sykehusstruktur, spesialisering av leger 

og behandling av pasienter. Det er viktig å sikre helhetlige helsetjenester i en desentralisert 

sykehusstruktur. Dette krever nye tanker om helhet gjennom teamarbeid, robuste fagmiljøer 

og gjennomgående generalistferdigheter i alle spesialiteter. Helhet innebærer både at 

enkeltpasienter blir helhetlig ivaretatt og at institusjoner samarbeider. Med økende spissing 

og flere hovedspesialiteter følger en bekymring for fragmentering og brudd i 

behandlingskjeden for den indremedisinske pasienten.  

 

Fremtidens spesialitetsstruktur må være tilpasset den raske faglige og teknologiske 

utviklingen. Spesialisten må få kompetanse og ferdigheter på høyt internasjonalt nivå.  

Spisset kompetanse gjør det samtidig vanskelig å beholde faglig bredde.  Livslang 

kompetanseutvikling er nødvendig, en spesialitetsstruktur vil ikke i seg selv dekke behovene 

for realkompetanse. Den viktigste sikring av kompetanse vil være den daglige aktiviteten i et 

kollegium og fagmiljø.  Leger som virker på lokalsykehus vil opprettholde 

breddekompetanse, mens leger på regionssykehus naturlig utvikler sin spisskompetanse og 

prosedyrekompetanse.  Struktur vil neppe løse utfordringer som krever samarbeid, team, 

multidisiplinære avklaringer og kontinuitet i lange behandlingsforløp. Pasientene vil alltid 

krysse grenser.  Leger som spesialiseres tidlig og blir teknisk dyktige på prosedyrer, kan tape 

ferdigheter på prosess, samarbeid, planlegging av andre forløp enn det ene man behersker 

fullt ut.   

 

Kardiologene ønsker kardiologi som hovedspesialitet av flere grunner.  For mye tid går med 

til å samle prosedyrer og ferdigheter innen de generelle delene av faget.  Kardiologien har 

krevende prosedyrer som det tar tid å lære, slik at tiden bør brukes på perfeksjonering i 

kardiologi.  Pasienter med hjertesykdom utgjør en betydelig andel av pasientene som til 

enhver tid er innlagt på sykehus, økt spesialisering i kardiologi vil kunne bidra til bedre 

behandlingstilbud til denne pasientgruppen. Man ønsker også å harmonisere 

spesialitetsstrukturen med det internasjonale kardiologimiljøet. Det hevdes at det vil gi økt 

mulighet for faglig oppdatering og deltakelse i internasjonale utdanningsprogrammer. Den 

teknologiske utviklingen gjør at fagområder innen kardiologi på sikt bør bli formelle 

grenspesialiteter.  Det kan da oppstå en situasjon hvor det bare er kardiologi som har dette, 

siden dagens grener kan være borte.  

 

Ingen av de øvrige indremedisinske grenspesialitetene har arbeidet for en overgang til 

hovedspesialitet.  Et flertall peker i stedet på det økende behovet for generell kompetanse for 

å ivareta pasienter med økende gjennomsnittsalder, kompleks symptomatologi og 

multisykdom. De indremedisinske grenspesialitetene er sterkt knyttet til hverandre, idet 

kompetanse fra ulike fagfelt er nødvendig for å utøve egen grenspesialitet. I tillegg vil det 

være nødvendig å opprettholde indremedisinsk beredskap i en desentralisert sykehusstruktur 

hvor generell kompetanse er avgjørende.  De fleste medisinske pasientene kommer ikke med 

organdiagnose, men med akutte symptomer.  Sortering til riktig gren krever bredde og 
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samarbeid.  Indremedisinske pasienter har ofte både hjertekarsykdom og sykdom i andre 

organer. Behandling og komplikasjoner går på tvers av grenser mellom grenene.  

 

Norsk indremedisinsk forening mener derfor at kardiologi ikke bør skilles ut som 

hovedspesialitet før en helhetlig gjennomgang av hele indremedisinen er gjennomført.  

Dersom en gren skilles ut, er det naturlig å vurdere om alle grener i indremedisin skal bli 

hovedspesialiteter.    NIF støtter arbeidet fir en gjennomgang av utdanningsløpet i 

indremedisin, og ser fordeler med en innledende periode med vekt på vaktkompetanse, 

mottaksmedisin, basisferdigheter og diagnostikk.  Dette kan skje gjennom en mer strukturert 

spesialisering med tre års felles faglig basistjeneste, etterfulgt av tre års tjeneste i 

grenspesialitet og seks måneders valgfri tjeneste innen de indremedisinske grenspesialiteter.  

En slik endring kan gjennomføres med dagens hoved- og grenstruktur i de indremedisinske 

fagene. 

 

Hvis det å være hovedspesialitet sikrer kompetanse, internasjonal anerkjennelse og rask 

utdanning, gjelder dette argumentet for alle grener.   Det vil da være naturlig å etablere en 

hovedspesialitet i generell indremedisin, denne må ha god kompetanse i generell kardiologi 

og annen akuttmedisin.  Grenseoppganger og utdanningsplaner må revideres for alle 

indremedisinske fag.  Indremedisin er likevel et modningsfag, ikke bare et sett tekniske 

ferdigheter.  Oppdeling i flere nye hovedspesialiteter vil neppe løse utfordringene innen 

fagutvikling, utdanningstid, internasjonalt samarbeid og god pasientbehandling, men kan gi 

andre uforutsette problemer for pasienter, leger og befolkning.  Vekt på kommunikasjon, 

etikk, samarbeid og prosessarbeid vil kreve nye metoder og større innsats jo mer oppdelt de 

formelle strukturene tillates å være.  

 

Norsk karkirurgisk forening 
Styret i Norsk Karkirurgisk Forening slutter seg i hovedtrekk til kommentarene fra styret i 

Norsk Kirurgisk Forening. 

 

Når det gjelder endovaskulær intervensjon så tror styret i Norsk karkirurgisk forening at dette 

i framtiden vil være en så integrert del av den karkirurgisk behandling at en framtidig 

karkirurg ikke kan utdannes uten at endovaskulær intervensjon er en integrert del av 

spesialitetsutdanningen. 

 

Norsk kirurgisk forening 
Helsedirektoratets (HD) rapportutkast om spesialiststruktur og – innhold er sendt på høring 

og styret i Norsk kirurgisk forening har vurdert utkastet via mailkorrespondanse. Det må først 

bemerkes at høringsfristen for et så viktig dokument er altfor kort. Dokumentet inneholder 

mange elementer som burde ha blitt gjennomgått hos de berørte. Det er svært få som ikke blir 

affisert av de foreslåtte endringene. 

 

Men initiativet er prisverdig og en gjennomgang av spesialitetsstrukturen er nødvendig. 

Behovet for harmonisering med andre lands struktur reduserer selvfølgelig handlefriheten, og 

dette er det gjort godt rede for i dokumentet. Man har også gjort et prisverdig forsøk på å spå 

om fremtiden, noe som alltid er en vanskelig øvelse. Dog synes det litt merkelig at en ikke 

har vurdert framveksten av private sykehus sin betydning for den framtidige folkehelsen. På 

basis av en analyse av dagens problemer og en fremtidsanalyse, har man kommet fram til et 

forslag om ny struktur.  
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Oppbyggingen av utdanningen punkt 9.1-9.5 

 

Utdanningslengde 

Den foreslåtte ordningen med 5 års spesialistutdannelse delt i to blokker, samsvarer i grove 

trekk med forslag om ny svensk struktur. Et særtrekk er forslaget om basistjenesten, som skal 

svare til dagens turnusordning. For indremedisinske og kirurgiske spesialiteter betyr 

omleggingen en forkortning av utdannelsen med 1-1,5 år. Man kan bruke tre måneder av sin 

basistjeneste i spesialistutdanningen. Hovedeffekten blir en mer effektivisert og 

strømlinjeformet utdannelse. Dette forutsetter en reorganisering av utdanningen. Utredningen 

demonstrerer en stor tiltro til internett og e-læring. Noe av denne tiltroen kan selvfølgelig 

forsvares, men det er vel grunn til å være skeptisk til effektiviseringseffekten. Kurs kommer 

nok også i fremtiden til å være populært, og både kurs og e-læring må uansett legges i 

arbeidstiden.  

 

NKF har også vanskelig for å akseptere argumentet om at en kortere og mer fokusert 

utdannelse skulle gi bredere kompetanse. Mange fag er fortsatt både praktiske og innebærer 

emosjonelt ladete situasjoner som må oppleves for at man kan lære å takle disse. 

Eksponeringen for slike situasjoner vil bli ytterligere redusert ved å fjerne ferske leger fra 

førstelinjen. Man argumenterer med at årsaken til mange klager på diagnostiske feil er 

manglende erfaring. Det er mulig, men det er ikke vist i forslaget. Man peker på at i perioden 

2008-12 fikk 477 klager på diagnostikk til NPE medhold. Sannsynligvis må disse være fra 

forskjellige mottak, men det er ikke spesifisert nærmere i dokumentet. I 2012 alene fikk 436 

personer erstatning fra NPE for sviktende diagnostikk. Det er således grunn til å hevde at bare 

20 % av disse feilene gjøres i mottak, de andre begås av mer erfarne leger i andre 

sammenhenger. Så hvorfor skal man da forvente noen bedring ved å plassere spesialisten i 

mottak? Det som nok er sikkert, er at erfarne leger vil kunne redusere arbeidsbyrden for 

overbelastede sykehus og mottak. Tiltaket vil således hovedsakelig tjene til å redusere 

skadeeffekten av en for lav sengekapasitet. 

 

Overgang fra gren-til hovedspesialiteter 

I samsvar med den vedtatte svenske reorganiseringen, blir medisinske og kirurgiske 

grenspesialiteter gjort om til hovedspesialiteter. I Sverige har gastroenterologisk kirurgi aldri 

vært en grenspesialitet, og er heller ikke blitt noen hovedspesialitet. I stedet har de beholdt 

allmenn kirurgi, og skilt de tidligere grenspesialitetene fra det. I det foreliggende utkast fra 

direktoratet har man avskaffet generell kirurgi, for så i neste omgang gjenopprette denne 

spesialiteten og slå den sammen med gastroenterologisk kirurgi. Denne nye spesialiteten 

synes å være tiltenkt samme rolle som den nye generelle indremedisinspesialiteten. Den siste 

er tenkt som en mottaksspesialitet; en generell indremedisiner som kan skille klinten fra 

hveten og når dette er gjort, kan de egentlige spesialitetene overta.  NKF frykter at det å 

inneha denne rollen ikke vil være veldig fristende, idet få ønsker å tilbringe et yrkesliv i 

mottagelsen som mellomstasjon mellom allmennpraktikere og de egentlige spesialistene. Den 

redefinerte generelle gastrokirurgiske spesialiteten vil ikke være godt nytt for pasientene. En 

framskutt vaktrolle betyr en betydelig redusert tilstedeværelse på dagtid, og forkludrer den 

kontinuiteten man tilstreber i pasientbehandlingen. Spesialister er også underordnet 

arbeidsmiljøloven, og tilstedevakt på natt betyr fravær på dagtid. Det reduserte antall LIS’er 

vil forsterke denne effekten. Manglende kontinuitet vil gi redusert objektiv og subjektiv 

kvalitet av pasientbehandlingen. Samlet vil ordningen kunne ha negativ effekt på 

kompetansebygging, både for erfarne og ferske leger. For ferske leger vil dette bety at de 
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aldri vil opparbeide seg nødvendig kompetanse; de vil ikke bli eksponert for 

akuttsituasjonene.  

 

Samlet sett synes forslaget ødeleggende for den eksisterende spesialiteten gastroenterologisk 

kirurgi. Hovedfokus for spesialiteten vil bli å måtte sørge for vaktberedskapen i framskutte 

posisjoner, og ikke håndtere den betydelige elektive pasientbehandlingen som tilligger 

spesialiteten. Faget er allerede stort, og et slikt forslag vil tvinge fram en kampanje for å 

opprette nye spesialiteter som kan håndtere de elektive pasientene, eksempelvis colorektal og 

hepatico-pancreatico-biliær kirurgi. I volum vil hver av disse spesialitetene være større enn 

både barn og mamma-endokrin kirurgi. Tankegangen generelt vedrørende akuttmottak gir 

også grunnlag for bekymring for fremtiden. 

 

Gruppeføring 

Det er foreslått at gruppeføring også skal erstattes med spesifiserte læringsmål. Det legges da 

opp til at hvert sykehus/avdeling skal vurdere om sin egen utdanning er fullverdig. NKF 

mener det er viktig å sikre at spesialister må innom flere sykehus og ønsker ikke å fjerne 

gruppeføringen. På de fleste gr I sykehus er det forskningsbaserte miljø, og tilsetting på gr I 

sykehus og universitetssykehus vil gi forskningserfaring. NKF mener det vil være behov for å 

gjennomføre en del av utdanningen på større sykehus med sentraliserte oppgaver, eventuelt 

også med universitetsfunksjoner.   

 

Forslag til rolle og ansvarsfordeling 

Det er også åpenbart at ønsket om å fjerne Legeforeningen fra spesialistutdanningen er sterkt. 

I forslaget får de ingen annen formell plass enn deltakelse i et sentralt råd og muligens en 

rolle i oppnevning av deltagere i spesialitetskomiteene. Det er muligens gode grunner til å 

ønske det slik, men det styrker ikke dokumentet at dette pakkes inn i vikarierende 

argumenter. Økonomien i dette kan også diskuteres. Forslaget bagatelliserer den frivillige, 

ubetalte innsatsen mange har gjort, og fokuserer samtidig på kostnaden ved tilsynsbesøkene. 

Bakgrunnen for en slik vurdering blir ikke presentert, ligger det erfaringstall til grunn for 

dette? At ansvaret for utdanningen skal tilligge myndighetene, er uansett ufravikelig.  

 

Generelle betraktninger 

Konsekvensvurderingen i dokumentet er rørende positive. At kandidatene vil oppleve 

redusert fleksibilitet i sin spesialistutdanning, oppføres som en positiv konsekvens og er 

likevel litt påfallende.  Det er også litt paternalistisk å påstå at indremedisinerne vil oppleve 

nedleggelsen av sin spesialitet som positivt, når de med unntak av kardiologene de facto ikke 

ønsker det. Det er også merkelig at Legeforeningens planlagte metamorfose til ren 

fagforening blir presentert som en positiv konsekvens. Mange vil hevde at uavhengige faglig 

baserte sammenslutninger er positivt for utviklingen av medisinske fag. Denne virksomheten 

foregår i dag under Legeforeningens paraply. Har direktoratet planlagt en alternativ 

organisering av denne virksomheten, eller ønsker de seg et monopol på faglighet?  

 

Dokumentet preges av en ensidig positiv evaluering av de foreslåtte tiltak. En mer realistisk 

analyse ville vært nyttig. Videre domineres dokumentet av opplevd, men kanskje ikke like 

virkelig, problem med mottaksfunksjon på de store sykehus. Noe mindre fokus på denne 

problemstillingen ville beredt grunnen for mer gjennomførbare endringsforslag.  

 

Grunnutdanningen kunne i sterkere grad vært trukket inn i debatten, all den tid det synes som 

om at målet er at alle skal ha en eller annen spesialitet. Det kan her være grunn til igjen å 
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skjele til Sverige, hvor man i disse dager diskuterer innlemmelse av turnustjeneste i 

grunnutdanningen. 

Forslaget om en sammenslått generell og gastroenterologisk spesialitet er uansett dødfødt. 

Den vil umiddelbart føre til krav om oppsplitting av en subspesialitet som i dag fungerer bra. 

Med den nye strukturen frykter NKF at rekruttering til gastrokirurgi vil kunne svekkes. Hvis 

det blir slik at alle pasienter som ikke har åpenbar adresse skal til gastrokirurgi, blir vakt 

hverdagen enda vanskeligere for LIS i gastrokirurgi med den konsekvens at 

utdanningskandidaten slutter for å prøve andre spesialiteter som har mindre vaktbelastning. 

Dette vil øke om fremtiden blir slik det er skissert i forslaget som nå er lagt frem. NKF 

kjenner til sykehus som har prøvd ut vaktordninger som til dels kan sammenlignes med 

forslaget til helsedirektoratet- et sjikt med LIS leger som har generell vakt som kan 

sammenlignes med del 2 av spesialiseringsforløpet og egen B-gren vakt som kan 

sammenlignes med del 3 av spesialistutdanning. Tilbakemeldinger kan tyde på at det er 

vakter som er helt uholdbare i B-gren sjiktet og sekundært frafall av utdanningskandidater. 

 

NKF tror at den spesialiteten som skal ha ansvar for flest kirurgiske pasienter og ha størst 

vaktbelastning, vil slite mest med rekrutteringen. NKF er skeptisk til setningen: 

"Alle kirurgiske grenspesialiteter gjøres om til hovedspesialiteter. Gastrokirurgi vil bli både 

en hovedspesialitet og den spesialiteten som tar ansvar for pasienter som ikke har en åpenbar 

«adresse» og ber om mer kostnadsberegning av økt ressursbehov. 

 

 

Norsk nevrologisk forening 
Styret i Norsk Nevrologisk Forening behandlet saken i sitt styremøte 14.mai 2013 og har 

følgende å anføre: 

 

Generelt:  

Tidsaspektet.  Den nye ordningen planlegges startet opp i 2015. Vi tror at dette er for tidlig. 

Forslaget legger opp til en radikal omlegging av nåværende system, noe vi mener vil få 

betydelige konsekvenser både for driften av sykehusene og for legene som er i utdanning. 

Konsekvensutredning. Ingen komplekse omstillinger har bare gode sider ved seg, vi savner en 

bredere gjennomgang av ulemper kontra fordeler ved ny ordning. Den skisserte strukturen 

har  en del positive elementer, men styret stiller seg skeptisk til om man virkelig kan hente ut 

faglig og økonomisk gevinst  i det omfang det legges opp til 

 

Spesielle merknader: 

Vanskeligere kår for medisinsk forskning. Medisinsk virksomhet skal være tuftet på vitenskap 

og forskning, noe som også er nedfelt i lov. I de siste år har man sett en offensiv for å 

integrere forskning i klinisk virksomhet, blant annet gjennom pilotprosjekter som 

«dobbeltløp» (spesialitet/doktorgrad) og forskerlinjene. Det har vært problematisert at 

snittalder for medisinske doktorander har vært høyere enn i andre fag (rundt 40 år) noe som 

både gir mindre tid til å bygge opp et fundament for videre forskning og antagelig også 

påvirker hvordan forskningsbasert kunnskap integreres i klinisk virksomhet. Man har derfor 

sett på ulike muligheter for å snu dette, som nevnt tidligere.  

Det er derfor påfallende og sterkt beklagelig at man i forslaget synes å gå på tvers av den 

satsning som er gjort gjennom senere år; ved at forskning ikke lenger skal være tellende til 

spesialitet. Nevrologi er et fag med høy forskningsaktivitet blant leger under utdanning, og 

hvor man på flere områder ligger langt fremme internasjonalt. Vi er bekymret for at 

gjeldende forslag til strukturendring som er fremsatt, vil svekke den satsning som er gjort på 
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å øke forskningsaktiviteten i medisin og svekke rekrutteringen til forskning, noe som vil 

kunne få betydelige konsekvenser for vårt fag. 

 

Nasjonal standard. Norge er et lite land, med få fakultet og fagmiljø,  og kompetansen er 

spredt. Tidligere har Legeforeningen gjennom sine spesialitetskomiteer sikret at alle 

spesialister har holdt nasjonal standard, gjennom standardisering av kurs, kursinnhold og 

kursprøver. Dette har gitt en trygghet for befolkningen gjennom at for eksempel en spesialist 

i nevrologi innehar samme kompetanse uansett om han er utdannet i Bergen eller Bodø.  

Vår oppfatning er at den desentraliserte strukturen som skissert i forslaget, bryter med dette. 

Ulike fakulteter har ulik profil og spisskompetanse. Man kan derfor risikere smale 

spesialister, dersom de kun har sin utdanning og kursvirksomhet fra et sted. Dette er et 

paradoks sett i lys av at man i dokumentet også påpeker behovet for at alle spesialister også 

innehar en generell kompetanse i sitt fag. Å oppnå nasjonal standard i en desentralisert setting 

vil etter vårt skjønn være vanskelig å få gjennomført. 

 

Avskaffe obligatorisk sideutdanning. Per i dag har nevrologer sideutdanning i nevrokirurgi og 

omvendt. Styret i Norsk Nevrologisk Forening anser dette som et svært viktig element i 

utdanningen. Det gir en kunnskap som kommer nevrologiske pasienter til gode, blant annet i 

forbindelse med informasjon og vurderinger før operasjon og behandling etter inngrep (som 

ofte skjer ved nevrologiske sengeenheter). Denne kunnskapen kan ikke automatisk erstattes 

av kurs. 

 

 

Norsk nyremedisinsk forening 
1. Utdanningens lengde. 

I rapporten blir det anført at minimumstiden for å bli ferdig spesialist blir 6 ½ år, hvorav 11/2 

år er basisi tjeneste (turnus), 3 år common trunc hvorav 1 år cardiologi og deretter 2 år i 

grenspesialisert tjeneste.  

 

Norsk Nyremedisinsk forening synes at tiden i grenspesialisert tjeneste blir for kort. Sentralt i 

utdanningsløpet er å oppnå læringsmål og gjennomføre prosedyrelister som er utarbeidet av 

Spesialitetskomiteen for nyresykdommer. Det å få gjennomført dette på 2 år synes vanskelig 

og en må dessuten ta hensyn til at nefrologi er en spesialitet hvor en trenger å følge 

sykdomsforløp over tid for å oppnå nok erfaring til å kunne behandle nyresyke pasienter med 

en sammensatt sykehistorie. Vi ønsker derfor å gå inn for 3 års grenutdanning i nefrologi. 

 

2. Omgjøring av indremedisinske grenspesialiteter til hovedspesialiteter. 

Dette er en spørsmålsstilling som vi ikke har drøftet i det indremedisinske miljøet før høsten 

2012. Cardiologisk selskap har i mange år jobbet for at kardiologi skal bli en 

hovedspesialitet. Det har imidlertid vært motstand fra resten av det indremedisinske miljøet 

mot dette, spesielt med tanke på at det kan svekke vaktberedskapen spesielt på mindre 

sykehus. Norsk Nyremedisinsk forenings medlemmer er delt i synet om nyremedisin skal bli 

en egen hovedspesialitet. 

 

-  De som ønsker å opprettholde dagens ordning ønsker dette da en ser at det blir vanskelig å  

få en fornuftig drift av  indremedisinske avdelinger og opprettholde den generelle 

vaktkompetansen. 
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- De som ønsker at nyremedisin skal bli en egen hovedspesialitet argumenterer med at vi da 

har en spesialist struktur som er i samsvar med de andre nordiske land samt de fleste andre 

europeiske land. Dersom utdanningstiden ikke forkortes, ser en ingen problemer med en 

omgjøring av grenspesialiteter til hovedspesialiteter. 

 

Dersom nyremedisin blir en hovedspesialitet er det viktig at det opprettes en spesialitet i 

generell indremedisin som må gjøres attraktiv. Det vil si at det må opprettes stillinger for 

spesialister i indremedisin og en evt kobling mellom indremedisin og mottaksmedisin samt 

oppretting av generelle indremedisinske avdelinger. 

Norsk Nyremedisinsk forening ønsker en konsekvensutredning av endringene før en tar 

endelig standpunkt til at indremedisinske grenspesialiteter omgjøres til hovedspesialiteter, 

særlig med tanke på hva dette vil ha å si for vaktkompetansen på indremedisinske avdelinger. 

 

Norsk plastikkirurgisk forening 

Omgjørelse av grenspesialiteter til hovedspesialiteter: 

 

Norsk plastikkirurgisk forening (NPKF) støtter i utgangspunkt forslaget om å gjøre om flere 

grenspesialiteter til hovedspesialiteter på det grunnlag som er beskrevet i dokumentet.  

Plastikkirurgi er allerede per dags dato en egen hovedspesialitet og dette forlaget kommer 

derfor ikke direkte å berøre spesialistutdannelsen innen vårt fag.  Sykehus med 

plastikkirurgiske avdelinger er av slik størrelse at det der uansett vil være flere spesialfelt 

med egen vaktberedskap.  

 

Oppbygging og lengde på utdannelsen:  

NPKF støtter forlaget om felleskirurgisk basisutdannelse i del 2 (common trunk) og tror at 

det vil være en mulighet for å få en bred eksponering og erfaring i basale kirurgisk prosedyrer 

som også vil være nyttig innenfor vårt fagfelt. Foreslått periode på 2 år synes rimelig og 

fraviker ikke fra det som er dagens utdanningssystem innefor plastikkirurgi. Innholdsmessig 

tror vi dog at en mere strukturert utdannelse slik som skisseres i forslaget vil være enda bedre 

enn dagens utdanningsløp.  

 

En fagspesialisering i løpet av 4 år slik som er foreslått fraviker heller ikke fra det 

utdanningsløp som vi har innenfor plastikkirurgi per i dag.  Dette synes dog å være en 

minimitid for å rekke å tilegne seg det innhold som man trenger for å få en basal 

plastikkirurgisk utdannelse. Innholdet i plastikkirurgisk spesialistutdannelse er under 

bearbeiding og det synes urimelig å forvente seg at LIS skal klare å gjennomgå dette på 

kortere tid.  

 

NPKF støtter derfor ikke forlaget om at en del av turnustiden skal kunne brukes innen 

spesialistutdannelsen. Vi mener at det er en helt annen type virksomhet både til innhold og 

struktur som man møter som turnuskandidat. Denne typen ”enklere” arbeidsoppgaver fungere 

utmerket som basisutdannelse frem mot autorisasjon, men det synes lite sannsynlig at man vil 

erverve kunnskaper og ferdigheter som fremmer en plastikkirurgisk spesialistutdannelse i den 

grad at man kan forsvare å korte ned den tid man ellers bruker i den fagspesialiserte 
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skoleringen. NPKF mener at spesialistutdannelsen også i fremtiden bør være 2 år med 

basiskirurgisk trening og deretter 4 år innen spesialfeltet. Gjennomført turnustjeneste er da en 

forutsetning for å kunne gå videre til en spesialistutdannelse.  

 

Med hensyn til oppbygging av spesialistutdannelsen er NPKF positiv til å fjerne grp 1/ grp 2 

tjenestekrav og heller se til innholdet som for mange LIS kan gjennomføres under kortere 

perioder på andre sykehus med nødvendig plastikkirurgisk virksomhet. 

Det virker også rimelig at LIS i begynnelsen av sin utdannelse skal kunne tilbys et ”løp” frem 

mot ferdig spesialitet som i større grad enn i dag er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge.  

 

Den erfaringen man gjør seg ved å møte forskjellige kliniske problemstillinger og forskjellige 

behandlinger vil være et nyttig komplement til den hovedutdannelsen man får ved 

opprinnelig arbeidsplass. Dette vil derfor være med å ytterligere bedre utdannelsen.  Med 

hensyn til rekrutteringen til plastikkirurgi til avdelinger utenom de største byene vil det dog 

være  en fordel om LIS kan gjennomføre nødvendige prosedyrer i løpet av kortere opphold 

utenfor opprinnelsesavdelingen.   

 

Kurskrav:  

NPKF tror ikke at det forslåtte forandringene basert på ”moderne pedagogiske prinsipper” vil 

være enkelt å gjennomføre opp til samme standard som dagen system. Det virker rimelig og 

hensiktsmessig at en del av de kursene som i dag gjennomføres ved oppmøte og mer 

tradisjonell opplæring, kan erstattes av e-læring, men dette vil nok være aktuelt i betydelig 

mindre omfang enn det som skisseres i forslaget fra helsedirektoratet. Modelltrening utenom 

helt basale kirurgiske ferdigheter synes lite realistisk.   

 

Norsk psykiatrisk forening 

Helsedirektoratets rapport har vært drøftet i foreningens styre, som anser den som et svært 

viktig dokument.  

Foreningen mener at mange av forslagene til endring i spesialistutdanningen er gode. Som 

eksempel tydeligere føringer for veiledning av turnuskandidater og LIS. Samt mer målrettede 

utdanningsforløp. Dette vil medføre økt kvalitet i utdanningen.  

Forslagene er i stor grad overensstemmende med den nylig gjennomførte endringen i 

målsetting, organisering og innhold i spesialistutdanningen i faget psykiatri. Det er viktig at 

denne revisjonen nå gjennomføres som planlagt, og ikke endres vesentlig i forbindelse med 

de generelle endringene i spesialistutdanningen.  

Vi har noen spesielle merknader:  

Spesialisering del 1:  

Psykiske lidelser og rus- og avhengighetsproblematikk utgjør en omfattende og viktig del av 

helseproblemene i befolkningen, som medfører betydelig forringelse av livskvalitet og 

arbeidsevne for mange mennesker. Det er viktig å sikre at alle leger ar grunnleggende 

kompetanse innenfor disse fagene.  
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Npf foreslår at psykiatri blir gjort obligatorisk for alle med 3 måneder, og at den siste 3-

månedersmodulen kan velges blant indremedisinske, kirurgiske og psykiatriske/rus-fag.  

Spesialisering del 2:  

Npf vil i hovedsak støtte innholdet i forslaget om ”obligatorisk tjeneste i tilstøtende fag og 

felles kompetanse moduler.”  

Begge tiltak må imidlertid utredes nærmere. Obligatorisk tjeneste i tilstøtende fag må sees 

nøyere på i lys av de ulike spesialiseringsløpene. I tillegg må man vurdere praktiske sider ved 

en slik ordning for å unngå flaskehalser.  

Kap 11  

Npf vil sterkt fraråde at man legger opp til e-læring i en slik grad at de obligatoriske 

psykiatrikursene avvikles. Disse er en meget sterk kulturbærer i psykiatri og er med på å sikre 

en felles tilhørighet for psykiatere i hele landet og på alle tjenesteområder.  

Vi tror de foreslåtte nye og omfattende oppgavene for universitetene må innebære betydelig 

styrking av ressurstilførselen til disse.  

Npf mener også at regnestykker om innsparing nødvendigvis må betraktes som usikre. 

 

Norsk radiologisk forening 
Styret i Norsk radiologisk forening har følgende kommentarer til rapportutkastet fra 

Helsedirektoratet:  

 

Vedr. oppbygning av ny spesialitetsstruktur (punkt 9.1-9.5) 

 

-Utdanningslengde 

Radiologi er et fag i rask utvikling, mye pga. den enorme teknologiske utviklingen. I Norge 

kan man i dag bli spesialist med 4 års radiologierfaring (hvis man har ett års sideutdannelse). 

Dette er ikke lengre tilstrekkelig for å sikre kunnskap i alle deler av faget, noe bl.a. den 

europeiske radiologiforeningen er tydelige på. Det er derfor essensielt at man ved en 

omlegging av spesialistutdanningen ikke reduserer antallet år med radiologi, men at 

utdanningen i stedet utvides med ett år, slik at spesialistutdanningen inneholder minst 5 år 

radiologi.  

  

-Tredelt utdanningsløp 

I rapporten skisseres det en tredelt spesialitetsstruktur der del 2 omfatter 

kompetanseplattformer for grupper av fag. Man har foreslått at radiologi og nukleærmedisin 

som billeddiagnostiske fag skal utgjøre en slik gruppe. I rapporten nevnes det også mulighet 

for en blandet spesialitet i billeddiagnostikk. Dette er i strid med det fagmiljøene anbefaler 

gjennom de europeiske foreningene. Vi oppfatter det som lite hensiktsmessig at radiologi og 

nukleærmedisin skal ha en felles kompetanseplattform, og mener at de europeiske 

foreningenes opplegg med påbygning innen nukleærmedisin for radiologer og omvendt vil 

sikre kvaliteten ved bruk av hybridmodaliteter bedre enn en felles basisutdanning. På dette 

punktet vises det til uttalelsen fra Spesialitetskomiteen i radiologi.  

   

-Overgang fra gren- til hovedspesialiteter 
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I rapporten skriver Helsedirektoratet at de av prinsipielle årsaker ønsker å avvikle ordningen 

med grenspesialiteter. Styret i Norsk radiologisk forening mener at systemet med 

grenspesialisering bør videreføres for å kunne ivareta kvaliteten på diagnostikk og 

behandling. Argumentasjonen for dette følger under.    

 

Når det gjelder spesialitetsstruktur i de indremedisinske og kirurgiske fagene, overlater vi til 

de aktuelle fagmedisinske foreningene å kommentere Helsedirektoratets rapport. Imidlertid 

ønsker Styret i Norsk radiologisk forening å uttale seg om den delen av rapporten som 

omhandler billeddiagnostiske fag (punkt 9.8), og da spesielt radiologi (9.8.2).  

 

Helsedirektoratet angir at spesialiteten radiologi må være tilpasset behovet for generell 

vaktkompetanse ved et mellomstort sykehus, med spesialister med bred erfaring med 

ferdigheter innen alle aktuelle modaliteter og organsystemer. Dette betyr at man må beholde 

og videreutvikle en god, generell grunnutdanning i radiologi som hovedspesialitet. Dette er vi 

ikke uenige i.  

 

Samtidig må vi i Norge ha radiologer som innehar spisskompetanse. Dette behovet har vist 

seg gjennom at røntgenavdelingene på alle de store sykehusene er seksjonert etter 

organsystemer, der overlegene er tilordnet en seksjon. Denne ordningen med uformell 

subspesialisering viser at det fra et faglig synspunkt er nødvendig å splitte opp faget for å 

kunne opprettholde en tilstrekkelig høy kompetanse. Ved flere sykehus gjenspeiles dette også 

gjennom at man har funnet det nødvendig å ha egne bakvakter innen for eksempel 

barneradiologi og nevroradiologi, i tillegg til generell radiologisk bakvakt. Dette er faglig 

begrunnet og er innført for å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling.   

 

Den delen av radiologien der muligens den mest spissede kompetansen er nødvendig, er 

intervensjonsradiologi. Denne delen av faget må utøves av radiologer som i tillegg til å 

inneha generell kompetanse har tilegnet seg spesiell kunnskap og ikke minst praktiske 

ferdigheter. I Europa er utdanningen innen intervensjonsradiologi formalisert, og det er 

ønskelig at den også i Norge blir formalisert og satt i system, nettopp for å sikre høy faglig 

kvalitet.  

 

Det at man ønsker å opprettholde en god generell radiologiutdannelse, utelukker i våre øyne 

ikke at man innfører grenspesialisering i for eksempel intervensjonsradiologi. 

Intervensjonsradiologi er allerede så spesialisert og krever et så høyt nivå av kunnskap og 

ferdigheter som er tilegnet over år, at det også er etablert egne vaktsystemer for å ivareta 

denne delen av faget. 

 

Vi mener derfor at det ikke bare bør åpnes for grenspesialisering innenfor andre fagområder 

enn indremedisin og generell kirurgi, men at dette er en nødvendig følge av fagutviklingen i 

enkelte fag, deriblant radiologi. Dersom man av prinsipielle årsaker fjerner muligheten for 

opprettelse av grenspesialiteter, vil dette være negativt for kvaliteten på det medisinsk-faglige 

tilbudet, noe som er stikk i strid med det helsedirektoratet angir som mål for endringene som 

er foreslått.  

 

I rapporten står det at det: ”Fra radiologisk fagmiljø har det vært tatt til orde for en 

grenspesialisering. Helsedirektoratet vil ikke tilrå dette.” Styret i Norsk radiologisk forening 

finner det betenkelig at Helsedirektoratet går i mot en vurdering fra fagmiljøet som er basert 

på faglig kvalitet og hensyn til pasientsikkerhet. Helsedirektoratet mener at en 
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grenspesialisering vil føre til en oppsplitting av faget. Dette er vi uenige i. Vi mener at det er 

en nødvendighet for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på det diagnostiske arbeidet 

og de radiologiske behandlingsmetodene som tilbys ved landets røntgenavdelinger.  

 

Videre står det at: ”utviklingen… trekker i retning av at den enkelte lege trenger kompetanse 

hentet fra flere spesialiteter for å kunne arbeide i mer komplekse multimodale team”. Noe av 

poenget med arbeid i tverrfaglige team er at man samler leger med spisskompetanse fra ulike 

spesialiteter for å komme fram til best mulig behandling for pasienten. Dette teamarbeidet har 

blitt økende viktig nettopp fordi den enkelte lege ikke kan inneha nok kompetanse innen store 

deler av medisinen, dette pga. fagutviklingen og et økt krav til helsetjenestens kvalitet, noe 

som også kan forventes å øke videre. 

 

Konklusjon: 

Helsedirektoratet angir at de overordnede mål med endringene som foreslås er en høyere 

kvalitet i diagnostisering, behandling og oppfølging av og samhandling om pasientene. Man 

ønsker også å bedre pasientsikkerheten gjennom å sikre utdanning av spesialister med høy 

kompetanse og at spesialitetsstrukturen skal gjenspeile fremtidige behov for spesialisert 

kompetanse hos leger. Dessverre er flere av forslagene Helsedirektoratet presenterer etter vår 

mening slik at vi frykter en forringelse av den faglige kvaliteten og gjennom dette også av 

pasientsikkerheten. Innen radiologi gjelder dette først og fremst forslaget som går i mot 

innføring av grenspesialisering, noe vi mener er nødvendig for opprettholdelse og 

videreutvikling av kvaliteten i diagnostikk og behandling pga. fagutviklingen. 

 

Norsk samfunnsmedisinsk forening 
Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) har behandlet utkast til rapport fra 

Helsedirektoratet. Norsam har også deltatt i Helsedirektoratets prosjektarbeid gjennom 

deltakelse i prosjektsamlinger, og har vært spesielt involvert i delprosjektet som gjelder 

allmenn- og samfunnsmedisin (SISAM).  

 

Helsedirektoratets rapport anbefaler endringer av så vel faglig som strukturell karakter, og 

legger opp til endret ansvarsfordeling og endret arbeids- og oppgavefordeling på sykehusene. 

Innenfor samfunnsmedisin vil dette i stor grad berøre både fagmedisinsk forening og 

spesialitetskomite som begge pr i dag har utstrakt ansvar for spesialistutdanningen.  

 

Et gjennomgående inntrykk ved rapporten er at omlegginger og endringer beskrives som 

overkommelige, men en vil anta at dette kan være prosesser som kan være vanskelige å 

tidkrevende å gjennomføre. Konsekvensutredningen i kapittel 11 er også gjennomgående 

positiv, og synes i liten grad å inneholde motforestillinger eller alternative synspunkter. 

 

Rapporten er omfattende, og det vil være vanskelig å gi kommentarer til alle deler. I det 

følgende har vi først noen kommentarer av generelle karakter, deretter kommentarer som 

gjelder samfunnsmedisin spesielt. 

 

Generelle kommentarer:  

Modellen for spesialistutdanning anses som fornuftig, med hensiktsmessig bruk av felles- og 

overlappende kompetanse. Ny turnusordning for leger (etter autorisasjon) innarbeides på en 

bra møte i spesialistutdanningen. At påbegynt spesialistutdanning er en forutsetning for 

legestillinger både på og utenfor sykehus, og sikrer at leger som tiltrer stilling i norsk 

helsetjeneste har gjennomført felles plattform (”turnus”) først.  
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Rapporten inneholder flere utsagn med hensyn læringsmetoder som vi ønsker å kommentere: 

Bruk av moderne pedagogiske metoder er ingen kvalitetsindikator i seg selv. I mange fag vil  

refleksjon, modenhet, kommunikasjon, etikk, strategisk planlegging, samhandling og juridisk 

forståelse stå sentralt. Hvor er det empiriske belegget for at e-læringskurs og spesifikk 

kompetansetesting underveis vil gi den beste kunnskapen og de beste ferdighetene til denne 

typen utdanningskandidater. Veiledning (individuelt og i grupper), skriftlige 

refleksjonsoppgaver (både individuelle og i samarbeid med andre utdanningskandidater) og 

rollespill vil nok i mye større grad kunne utvikle den kompetansen som trengs.  

Det er allerede utviklet et obligatorisk e-læringskurs for sakkyndighet for alle spesialiteter. 

Kan man på det nåværende tidspunkt konkludere med at dette er nyttig kunnskap som 

utdanningskandidater og nyutdannede spesialister har med seg videre, eller ville man fått 

større utbytte av en faglig samling der man fikk spesifikk veiledning på å skrive slike attester 

og diskutere trygdemedisinske problemstillinger i et faglig fellesskap? 

Kurs som ledd i spesialistutdanningen kan være et gode i seg selv, og ikke bare et tidstap. 

Fravær fra arbeidssted gir grunnlag for å møte kollegaer fra andre deler av landet og lære av 

deres kompetanse, gir grobunn for gode faglige diskusjoner, gir mulighet for fordypning 

innen et fagområde over flere dager, og kan være spesielt viktig for leger som arbeider i små 

fagmiljøer. E-læring og deleksamener tar også tid. Obligatoriske kurs som krever fravær fra 

arbeidsstedet må arbeidsgiver legge til rette for.  

Mester-svenn-ordningen kan sikre tett og hyppig veiledning gjennom flere år. Veiledere må 

innenfor mange fagområder gjennom egen sertifisering og deres kompetanse vil således være 

kvalitetssikret. E-læring og økt elektronisk veiledning vil antakeligvis i mindre grad fange 

opp uegnede kandidater. Man kan fint inneha den riktige faktakunnskapen, men mangle de 

menneskelige forutsetningene som skal til for å bli en god spesialist. Hvis man ser på klage- 

og tilsynssaker hos helsetilsynet er det svært sjelden folk blir «dømt» for sin mangel på faglig 

kompetanse. Det som går igjen er manglende personlige forutsetninger for jobben, avvikende 

karaktertrekk, dårlig kommunikasjon, grenseoverskridende atferd hos legen og rusproblemer. 

Det er tankevekkende at dette ikke er problematisert i denne utredningen når 

kvalitetsforbedring i utdanningsløpet er hovedprioritet.   

 

Om samfunnsmedisin 

Norsam støtter prinsippet om man starter i spesialistutdanning når man tiltrer 

samfunnsmedisinsk stilling. Norsam støtter også at godkjenningsordning av utdanningssteder 

utgår, dette har til nå bare være et krav til statlige virksomheter (ikke kommunale), og 

ordningen har vist seg lite hensiktsmessig. Videre finner vi det hensiktsmessig at det 

videreføres krav til klinisk tjeneste utover felles plattform (”turnus”). Selv om 

samfunnsmedisineren vanligvis ikke arbeider direkte med kliniske problemstillinger, er dette 

en viktig del av kompetansen for en lege som skal ha administrative funksjoner eller 

oppgaver som rådgiver eller leder.  

 

Når det gjelder krav til samfunnsmedisinsk tjeneste ved flere forvaltningsnivåer (stat og 

kommune), har Norsams årsmøte tidligere vedtaksfestet at man ønsker å gå bort fra dette 

kravet, og at spesialistutdanning i samfunnsmedisin kan gjennomføre ved enten statlig eller 

kommunalt nivå, eventuelt en kombinasjon av disse. Samfunnsutviklingen tilsier at også 

andre virksomheter kan være aktuelle, som fagorganisasjoner (f.eks Legeforeningen), ideelle 

organisasjoner, stiftelser eller andre. Vurderingen av tjenestekrav opprettholdes også i lys av 

Helsedirektoratets rapport om fremtidig spesialitetsstruktur og innhold. Det viktige er at 
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utdanningskandidaten har hatt en stilling med samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver definert 

ut fra kompetanseområder og gitte krav, ikke hvilken arbeidsgiver vedkommende har hatt. 

 

Våre vurderinger har også vært kommunisert inn i SISAM-prosjektet.   

 

Norsk selskap for hematologi 
Overgang fra grenspesialitet til hovedspesialitet i blodsykdommer: 

Vi har ingen prinsipielle motforstillinger. 

 

Overgang til hovedspesialitet bør i så tilfelle gjøres for alle grenspesialiteter i faget 

indremedisin, da endring bare for noen av grenspesialitetene anses som ikke hensiktsmessig.  

 

Hdir. foreslår for spesialitetene i faget indremedisin: 

Del 1:  (turnus) 1 ½ år 

Del 2:  (felles indremedisinsk utdannelse) 3 år 

Del 3:  spesialisering minst 2 år 

 

Norsk selskap for hematologi tid i del 3 for kort til å oppnå en fullstendig  spesialisering i 

grenen blodsykdommer. Kompleksiteten eksemplifiseres ved at de fleste behandlingsløp for 

ikke-kroniske maligne blodsykdommer lengre enn 6 måneder, som for akutt lymfatisk 

leukemi hvor behandlingstiden ca 2.5 år.  

 

Norsk selskap for hematologi foreslår følgende utdanningsløp for hovedspesialitet 

blodsykdommer: 

Del 1:  (turnus) 1 ½ år 

Del 2:  (felles indremed. utdannelse) 3 år hvorav 1 år kardiologi 

Del 3:  3 ½ år hvor av ½ år onkologi med hovedvekt på lymfomer, men hvor ½ år fagrelevant 

forskning kan gi tellende tid. 

 

European Hematology Association og EU anbefaler: 2 år indremedisin, 3 år blodsykdommer 

til spesialitet blodsykdommer. 

H-net survey: median 62 mnd (48 – 90) til spesialitet blodsykdommer i Europa 

 

Dersom grenspesialitetene endres til hovedspesialiteter bør hovedspesialiteten indremedisin 

utredes med tanke på oppgaver og faglig innhold. 

 

Ny stillingsstruktur pkt 11/9: 

Innføring av en ny stillingskategori mellom Lis og overlegen støttes ikke. 

 

Norsk urologisk forening 

Omgjørelse av grenspesialiteter til hovedspesialiteter: 

Norsk Urologisk Forening støtter forslaget om å gjøre grenspesialiteten i Urologi om til 

hovedspesialitet, og vi støtter også omgjøring av de øvrige kirurgiske grenspesialiteter nevnt i 

dokumentet.  

 

Forslaget vil styrke urologi som fag. Urologer bruker pr i dag uforholdsmessig mye tid på 

gastrokirurgiske problemstillinger i sitt utdanningsløp, dette svekker urologiutdannelsen og er 

til hinder for en god rekruttering og utdannelse av dyktige urologer. 
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Vi tror at det blir lettere å rekruttere nye spesialistkandidater når de slipper mange år med 

nattevakter og øh operasjoner innen fagfelt man senere ikke skal jobbe. Gjennomsnittsalderen 

på spesialister innen vårt fag er høy, og behovet for nye spesialister innen de første årene er 

stort. Dette blir et løp som kan gi en raskere tilgang på spesialister. 

 

Oppbygging og lengde av utdannelsen: 

Vi støtter hovedoppbyggingen av spesialiteten med at det først skal være at det skal være en 

felles del 1 som er obligatorisk (erstatter dagens turnustjeneste).   Deretter kommer del 2, 

også benevnt «common trunk» som er felles for de kirurgiske spesialiteter. Lengden på denne 

bør helst være 1,5 år, ikke 2.  

Del 3, selve spesialiseringen i faget bør være 3,5- 4 år, slik at utdannelsen for å bli spesialist i 

urologi nå blir 6 - 6,5 år etter turnustjeneste (del 1). Foreningen er i sterkt mot en forkortning 

av del 3 – tvert imot bør den utvides for at målet om en styrket utdannelse skal bli nådd. En 

fagspesialisering på 4 år vil gi bredere erfaring og økt kunnskap innen vårt fagområde, 

spesielt mtp operasjonserfaring innen urologisk kirurgi. Selv ved de store avdelinger kan det 

være vanskelig å skaffe seg nok operasjonserfaring, og da vil et år ekstra bety mye for evnen 

til å kunne operere selvstendig. Urologi inneholder i tillegg til all operativ virksomhet, også 

mye non-operativ virksomhet – dette må også læres. Etter vår mening trengs 4 år urologisk 

fordypning (del 3) 

 

Gruppeføring av utdannelsesinstitusjoner 

Foreningen mener at det er nødvendig at kandidatene har en del (minst 1 år) av sin tjeneste 

ved en av de institusjoner som i dag oppfyller kriteriene for dagens gruppe 1 sykehus. Vi 

mener det også kan være et krav om tjeneste på det som i dag er gruppe 2. 

 

Kompetanseområder forskning/ etikk/kommunikasjon: 

Vi mener at generelle kompetanseområder som forskning, etikk, kommunikasjon og 

systemforståelse bør være en integrert del av hele spesialistutdannelsen fom begynnelsen av 

del 1 til ferdig spesialist.  

 

Kompetansemål/ kurs/sideutdannelse 

Når det gjelder operasjonslister og andre kompetansemål / kurskrav osv i utdannelsen, må 

dette defineres etter hvert i samarbeid med spesialitetskomiteen.  

 

Spesialisteksamen/ resertifisering 

Styret har ikke tatt stilling til disse spørsmålene. Vi mener det må sees i sammenheng med 

hva man generelt vil gå inn for i spesialistutdanningen for alle medisinske legespesialiteter.  

Resertifisering har man ikke diskutert eller tatt stilling til. 
 

LOKALFORENINGER 

 
Finnmark Legeforening 
Finnmark legeforening har styrebehandlet denne saken 220513 og vil komme med følgende 

kommentarer. Finnmark legeforening ønsker å vektlegge distriktsperspektivet i sin uttalelse. 

Det framkommer ikke sterke synspunkter mot forslaget slik det foreligger, men det innebærer 

en stor omstilling som i seg selv er krevende. Vi vil anbefale en trinnvis prosess. Det legges 
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opp til en annen vaktstruktur i akuttmottak som vil være utfordrende for mindre sykehus. 

Premisser og konsekvensutredninger kan virke mangelfulle. Også denne utredningen har en 

lettvint omgang med begrepet ”pasienter med uklare tilstander”. Økt spesialisering vil i seg 

selv virke sentraliserende. Vi føler oss ikke overbevist om at en betydelig reduksjon av 

samlet formell utdanningslengde vil gi tilstrekkelig faglig modning hos 

utdanningskandidatene. 

 

Vi stiller oss positive til sentrale elementer i utredningen om en rasjonalisering av 

utdanningsløp med mer vekt på oppnådde læringsmål enn avtjente kurs og tjeneste ved 

bestemte avdelinger. Vi ser også positivt på at elektroniske medier tas i bruk i læringsprosess 

på bekostning av kurs, men synes noe av argumentasjonen tyder på at dette skal gå på fritid 

og ikke berøre avdelingenes drift. Vi vil påpeke at tid må avsettes til utdanning uavhengig av 

metode. Vi ser positivt på at samlet utdanningslengde til ferdig spesialitet får en bedre 

logistikk slik at utdanningsløpene gjennomgående forkortes. Vi ønsker oss imidlertid ikke et 

system som gjør det vanskelig eller umulig å endre spesialiseringsløp. 

 

Vi har ingen sterke følelser for eller imot den foreslåtte strukturen med omgjøring av 

grenspesialiteter til hovedspesialiteter i fagområdene medisin og kirurgi. Det sentrale 

spørsmålet her vil være om de to spesialitetene generell- og gastroenterologisk kirurgi og 

mottaks- og indremedisin vil fungere som forutsatt. Om vi har forstått det rett er det disse 

spesialitetene som i stor grad skal bemanne akuttmottakene og stå i første linje ved alle 

landets sykehus. Ved mindre sykehus med få leger, vil det da bli en stor vaktbelastning i 

framskutt posisjon og kanskje mindre attraktivt både ut fra vaktbelastning og den egenart 

disse nye fagene vil få. Spesielt for kirurgene sin del som samtidig skal være spesialister i 

gastroenterologisk kirurgi vil det kunne bli lite å gjøre innen denne delen av faget. Vi går ut 

fra at det er lite aktuelt å desentralisere cancerkirurgi som allerede er sentralisert. Kanskje 

denne spesialiteten kunne gis et noe annet innhold med elementer fra traumatologi og noe 

ortopedi. 

 

Når det gjelder spesialiteten allmennmedisin synes det å være en forutsetning for å 

opprettholde retten til spesialisttakst at det blir økte krav til åpen uselektert allmennpraksis og 

at en inngår i kommunens vaktberedskap. Her savnes en diskusjon rundt alderskriterier for 

vaktfritak, og også behovet for allmennleger i annen type allmennlegevirksomhet, jfr. 

Samhandlingsreformen. Vi tror så rigide bestemmelser som foreslås her, vil bremse 

rekruttering til ”annet” allmennlegearbeid. 

 

Vi stiller oss positive til en fornuftig utvikling av spesialitetsovergripende 

kompetanseområder. 

 

Når det gjelder ansvarsfordeling og nedtoningen av legeforeningens rolle anser vi at det er 

politiske føringer, mer enn kvalitetskriterier som ligger til grunn for en slik utvikling. Vi tror 

det har liten hensikt å prøve å stoppe dette, men heller prøve å sikre posisjoner som gir 

innflytelse og medvirkning. 
 

Nordland Legeforening 
Nordland legeforening har konsentrert seg om kapitlene 9 og 10 pga svært kort høringsfrist. 

 

Generelt vil NLF uttale at det er prisverdig at HOD ønsker å se på innhold og kvalitet i 

spesialistutdanningen for leger. Det sagt er det tydelig at behovene og problemstillingene som 
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diskuteres i utkastet, i stor grad gjenspeiler virkeligheten i sentrale strøk der 

befolkningstettheten er stor. Nordland legeforening er derfor bekymret for at totaliteten i 

utkastet vil føre til en ytterligere sentralisering av faget og dermed de medisinske tilbudene 

for pasientene. Det vil igjen ha innvirkning på sykehusstruktur og akuttberedskap. For Nord-

Norges vedkommende er dette kritisk.  

 

Det er også tankevekkende at det legges opp til mer spesialisering ved at greinspesialiteter 

omgjøres til hovedspesialitet. Samtidig skal allmennmedisin gjøres enda mer omfattende for å 

kunne ta hånd om de aller mest pleietrengende; gamle med svært sammensatte 

sykdomsbilder. 

 

Kravet om innspart tid for leger i spesialisering synes å være fundert i myndighetenes behov 

for raskere og billigere utdanning av spesialister. Kvaliteten er ikke berørt i samme grad. 

Dette gir grunn til bekymring. 

 

Rapporten inneholder mye av stor betydning for alle nivå av helsetjenesten. Den norske 

legeforening må derfor være årvåken slik at ikke endringer vedtas politisk uten at 

konsekvensene er utredet nøye på forhånd. Innføring av foretaksreformen i 

spesialisthelsetjenesten skjedde nærmest over natta, og resultatene ble dessverre slik 

motstanderne beskrev dem... Samme feil må ikke skje om igjen. 

 

Oslo legeforening  
Oslo legeforening så på dette kommentarutkastet på styremøtet 23. mai. Saken vil bli 

behandlet på landsstyremøtet. 

 

Vi ser at man legger opp til en spesialist- og utdanningsstruktur som vil få betydning for 

stillingsstruktur og ansettelsesvilkår for leger. Dette mener vi hører hjemme på  andre 

arenaer. 

 

Ikke uventet tiltenkes legeforeningen mindre ansvar innen spesialistutdanningen. Uavhengig 

av hva man måtte mene om det, vil universitetene måtte tildeles betydelige midler dersom de 

skal påta seg større ansvar, noe vi mener er underkommunisert. 

De organisatoriske endringene en endret utdanning vil medføre er store, vil kreve store 

ressurser i spesialisthelsetjenesten. 

 

Vi vil også tro at  negative konsekvenser ikke er godt nok utredet. 

 

Rogaland legeforening 
Innledning 

Helsedirektoratets forslag til endringer i spesialistutdannelsen er mottatt til høring. Rogaland 

Legeforening har diskutert saken i styremøte 21. mai. Uttalelsen er ikke styrebehandlet i sin 

helhet og en del momenter er ikke drøftet i plenum. Vi tillater oss likevel å komme med 

betraktninger rundt en del momenter. Vi går ut fra at forslaget vil bli grundig behandlet i de 

berørte fagmedisinske foreninger. Vi ser frem til en grundig diskusjon på landsstyremøtet. 

 

Innledningsvis ønsker vi å anføre at forslaget er omfattende og endringene som foreslås også 

store. Samtidig er vurderingene overordnet og til dels overfladiske. Det er mye som kan 

kommenteres gjennom hele dokumentet, men det vil være for omfattende her. 
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Noen hovedlinjer som trekkes opp utover endringene for fagene konkret er endringer i både 

veiledningsordning, undervisningsmetoder og i myndighetenes rolle i spesialistutdanningen. 

Det er viktig å merke seg at man i forslaget skildrer en utvikling hvor man går fra 

fagspesifikke avdelinger for inneliggende pasienter til fordel for avdelinger som skal kunne 

favne større pasientgrupper. Dette kan få stor konsekvens for intern sykehusstruktur også for 

andre enn legene. 

 

Til de enkelte punktene 

Kapittel 9 

Generelt synes det som man i de foregående kapitler har påvist svakhetene i dagens system 

og skisserer de viktigste endringene. Det fokuseres på tydelige kompetansekrav og konkrete 

læringsmål. Det er i og for seg gode hensikter, men man kan frykte at ambisjonene er svært 

høye og at kravene som stilles vil bli vanskelige å oppnå uten at det virkelig settes av nok tid 

til gjennomføring, noe som vil kunne gå på bekostning av tilstrekkelig tid til å få nok klinisk 

arbeid.   

 

Kapittel 9.2.  

Her foreslås overgang fra grenspesialiteter til en modulbasert ordning for grupper av 

spesialister med påfølgende fagspesifikk modul for de tidligere grenspesialitetene. Det 

kommenteres i de forskjellige fagene i følgende avsnitt.  

 

Kapittel 9.3. Felles ikke-medisinske kompetansemoduler 
Dette er en konkretisering av de modningsaspektene spesialistutdannelsen har i dag. 

Omfanget av undervisning i dette er ikke beskrevet, men i den grad det skal formaliseres mer 

enn det er i dag vil det være en omfattende oppgave som vil være ressurskrevende. Det er 

positivt at det settes fokus på kommunikasjon og samhandlingskunnskap, men det vil være 

vanskelig å konkretisere. Det at man ser behov for å ha dette som en egen læringsmodul må 

vel anses som en konstatering av at man ikke ser dette godt nok ivaretatt i dagens struktur.  

 

Kapittel 9.4. Spesialisering del 1 

Den tidligere turnustjenesten som nå nylig er gått inn i en ny fase, etter en lang prosess 

foreslås nå på nytt endret. Man går bort fra det prinsippet om at det er behov for minst fire 

måneder på hver avdeling og hvor spesielt indremedisin ble trukket frem som viktig å ha 

tilstrekkelig tid til læring. Det anføres at man i del 1 også skal ha vakttjeneste, men det er 

ikke spesifisert ytterligere hvorvidt man da bare skal ha en observatørrolle. I de tidligere 

kapitler har man fokusert på viktigheten av å ha kompetanse i akuttmottak.  

 

Kapittel 9.5. Spesialisering del 2 

9.5.1.1. Omgjøring av gren til hovedspesialiteter 

Et av hovedpremissene for ønsket om omleggingen er ønsket om breddekompetanse. 

Samtidig nedjusterer man kunnskapsgrunnlaget som er tiltrengt for å kunne delta i bakvakt på 

både kirurgisk og indremedisinsk side. Det virker underlig. Samtidig som man betoner 

behovet for breddekompetanse virker det overordnede målet å være å kunne korte inn 

spesialiseringstiden.  

 

9.5.1.2. Valgfri sideutdanning  

Denne foreslås tatt bort. Mange LiS velger å endre spesialisering av forskjellige årsaker. 

Faglig interesse oppstås på forskjellig vis hos alle leger og vårt inntrykk er at nokså mange 
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ikke har en klar formening ved avsluttet studium om hvilken spesialitet man ønsker å gå inn i. 

Fag er en faktor, arbeidsbelastning, arbeidsmiljø, geografi og mulighet for ansettelse og for 

videre engasjement er andre faktorer som påvirker yrkesvalg. Sideutdanning bidrar i dag for 

nokså mange til at tiden til man er ferdig spesialist forlenges i større og mindre grad og slik 

vil det nok fortsatt være i tiden fremover. Slik sett vil nok fjerning av mulighet for 

godkjenning av sideutdanning se fint ut for lengden på del 2 og del 3, men den totale tiden fra 

avsluttet studium til ferdig spesialitet vil nok for mange LiS være lengre. 

Forskningskompetanse som sideutdanning forsvinner da også som mulighet, noe som synes 

merkelig i en stadig mer forskningsfokusert spesialisthelsetjeneste.  

 

9.5.1.3. Gruppeføring 

Dagens ordning med gruppeføring sikrer i stor grad at man har hatt opplæring på et sykehus 

som behandler hele spekteret av sykdommer og som har akademisk kompetanse. Kapasitet på 

disse sykehusene og utfordringene for LiS, ofte i etableringsfase, for å flytte eller pendle er 

viktige argumenter for å endre dette prinsippet. En tidsangivelse på 1,5 år uansett hvor man 

tidligere har hatt tjeneste er for statisk. Endringen krever meget omfattende kompetanseplaner 

for å sikre at man har lært det man tidligere skulle lære på en slik avdeling og muligheten for 

å tilegne seg forskningskompetanse vil nok være vanskelig å erstatte med generelle 

kunnskapsmoduler som skal gjennomføres på alle utdanningsinstitusjoner. Bortfall av 

gruppeføring kan aksepteres hvis målene med Gruppe I tjeneste kan ivaretas på annet vis. Det 

vil være uheldig om vi får en stor økning av leger som kun har vært på et sykehus evt. også 

kun en avdeling gjennom hele sin spesialisering og evt. også hele arbeidskarriere. Det er 

gunstig å få faglig påfyll fra flere miljøer og samtidig bygge kontakter ved andre avdelinger. 

Hvis det samtidig skal omgjøres fra vanlige kurs til e-læring vil man kunne gå gjennom hele 

spesialiseringen uten å møte leger fra andre enn sitt eget miljø. 

    

9.6.1. Indremedisin 

Det foreslås en reduksjon i total tid til ferdig spesialitet på minst 15 måneder, for de fleste 

grenfag ytterligere ett års reduksjon. Inntil 6 måneder av den nye utdanningen er i dagens 

turnustjeneste, hvor man vil ha et avbrudd i utdanningen på minst 6 måneder. Vi noterer at 

man opererer med minimumstider, men må gå ut fra at arbeidsgruppene har tenkt at man skal 

kunne klare det på denne tiden. Vi mener dette vil være negativt for kommende spesialister 

og vil anbefale at tiden ikke reduseres, spesielt siden man så tydelig betoner behovet for 

breddekompetanse for alle nye «hovedspesialiteter» 

 

9.6.2. Indremedisin del 2 

I dag har de fleste LiS en variert tjeneste innenfor en rekke spesialiteter, for å sikre 

breddekompetanse. Hvis det samme skal gjennomføres innenfor 3 år vil det kreve enten 

hyppige skifter av fag eller en stor endring for dagens store sykehus med fagspesifikke 

avdelinger slik vi tolker dette. 

At man i løpet av 3 år skal oppnå bakvaktskompetanse i generell indremedisin er urealistisk 

etter vårt syn. Det er også uklart om legene skal gå inn som bakvakt etter tre år når de har 

bakvaktskompetanse, dersom det er tilfellet er dette meget uheldig. Dette vil også gjelde 

kirurgi. 

Avsnittet er kort og stiller mange spørsmål. Da dette er et av de mest kontroversielle 

forslagene i dokumentet er det beklagelig at man ikke går mer i dybden her, all den tid man 

tilrår endring av indremedisinen som fag. Det legges opp til at utdanningsløp kan bli 

forskjellige fra foretak til foretak, det vil vi fraråde.  

 



  Vedlegg 2 

 

 

 

44 

 

9.6.4. Mottaks- og indremedisin.  

Det legges en del premisser til grunn i starten av dette kapittelet som oppleves som generelle 

og som gjerne kunne vært dokumentert bedre. Årsakene til dårlig diagnostikk og håndtering 

vil variere veldig mellom store og små sykehus. Kompetanse og kapasitet er to stikkord. Det 

er positivt at man ønsker å styrke breddekompetanse i mottak, men vi ser at dette blir 

vanskelig å gjennomføre i praksis, hvis man skal videreutvikle kompetansen utover del 2 

innenfor mange områder (her kun nevnt kardiologi) uten at man må på nytt rotere til disse 

enhetene. Slik det beskrives legger man opp til betydelige omstillinger for sykehusene hvor 

disse legene skal være hovedeiere av den største pasientpopulasjonen. Med mindre man også 

oppretter liknende funksjon for de andre spesialiteter kan man her få inntrykk av at også 

primært kirurgiske pasienter skal ivaretas av mottaks- og indremedisinerne. Vårt inntrykk er 

at man her på ett vis bygger ned indremedisinen som fag ved å gå for endring fra gren til 

hovedspesialiteter og så konstruerer en ny gruppe leger som skal dekke en hel rekke behov 

man nå definerer. Dersom denne gruppen skal fungere som koordinator for alle pasienter 

gjennom hele oppholdet på sykehus må denne gruppen leger være et anselig antall. 

 

9.10. 1 Allmennmedisin 

Det er svært bra at man også vil kreve at krav til spesialisering utformes slik at de gjelder 

også i privat sektor. Del 1 må være gjennomført før man kan jobbe i privat sektor med 

allmennmedisinsk / individrettet arbeid. Vi unngår da dagens situasjon med at en lege som 

ikke har gjennomgått turnustjeneste kan jobbe på for eksempel et sykehjem.  

 

Det blir presisert at legevaktarbeidet er en obligatorisk del av spesialistutdanningen. Behovet 

for legevaktkompetanse, og viktigheten av å sikre bred deltakelse i legevakt, er viktig. Det er 

imidlertid et tankekors at denne delen av tjenesten stiller store krav til legens fysiske helse. 

Det fordrer en betydelig bedre avtalestruktur for legevaktsarbeid.  

 

9.10.1.1 Allmennmedisin del 2 

Det obligatoriske året på sykehus blir for alle praktiske formål redusert til 6 mnd, siden 

kandidatene kan få godkjent seks måneder av del 1-tjenesten. Kandidaten kan likevel velge 

12 mnd. tjeneste på sykehus, med tilsvarende reduksjon i allmennmedisinsk praksis. 

Forslaget medfører ei halvering av sjukehus-tjenesten i forhold til dagens ordning. Dette vil 

gjøre det enklere å gjennomføre tjenesten, mens kjennskapen til spesialisthelsetjenesten 

nødvendigvis vil bli mindre. Samlet sett er det likevel fornuftig å redusere kravet til 

sykehustjeneste, fordi 12 måneder sykehustjeneste ofte er et stort hinder for å fullføre 

spesialiseringen. Det er også fornuftig å gi legevakt/sykehjemsarbeid status som tellende 

tjeneste. 

I utkastet står det at “Tjenesten i del 2 skal fortrinnsvis skje på det sykehuset tjenestestedet i 

kommunen sokner til. Slik tjeneste styrker samhandling mellom kommunene og foretakene.” 

Dette fordrer at foretakene tar ansvar for tilstrekkelig kapasitet og øremerkede stillinger for 

leger i spesialisering i allmennmedisin. Det vil også kunne påvirke kostnadsberegningene 

som er gjort i arbeidet.  

 

9.10.1.2 Del 3 Allmennmedisin 

Det står ikke angitt hvordan har man tenkt å gjennomføre den organiserte veiledningen. 

Hvem skal veilede, hvor mye og hvor skal det foregå? Vil det være forenlig med solopraksis? 

Tenker man at legen skal jobbe på et senter med spesialist i allmennmedisin for denne 

veiledningen? Dette bør belyses da det får konsekvenser både for organisering av 
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allmennlegekontor evt. lokalmedisinske senter, rekrutteringsmuligheter i små kommuner og 

for muligheten for å drive solopraksis. 

 

Igjen ser vi et tiltak som ikke reflekteres i kostnadsvurderingene senere i dokumentet. Hvis 

man tenker seg at kommunene får en veiledningsplikt til utdanningskandidater må de regne 

med kostnader til lokaler og veileder enten det nå blir i en avtalepraksis eller på et 

lokalmedisinsk senter. 

 

9.10.2. Samfunnsmedisin 

Forslaget til utdanningsløp i samfunnsmedisin synes fornuftig og praktisk gjennomførbart. 

Det er positivt at den statlige tjenesten er foreslått gjort valgfri, siden dette ofte utgjør et stort 

praktisk hinder for gjennomføring av spesialiseringsløpet. 

 

9.13 Etterutdanning av spesialister 

Det foreslås at man må følge et nasjonalt definert program for å beholde spesialistrefusjonene 

og jobbe minst 50% i åpen uselektert allmennmedisinsk praksis slik høringen forstås. 

Dette vil i så fall kunne gi rekrutteringssvikt til kommunale stillinger over 50%. Med økende 

fokus og plikt på kvalitetssikringsarbeid og god drift av fastlegeordningen vil det være 

ønskelig å ha leger som jobber med en fot i kommunen og en i allmennpraksis for å oppnå 

god problem- og løsningsforståelse i kommunen. 

 

Leger som velger en slik kombinasjonsløsning i mer enn 50% stilling vil miste 

spesialistrefusjon fordi det har for liten stilling i sin uselekterte praksis. I dag holder det å 

jobbe 20% for å beholde spesialitet / refusjon og det bør man av denne grunn ikke gå bort i 

fra. 

 

Man kan ellers lese at “staten” skal definere den generelle delen av etterutdanningen. Er 

“staten” i stand til å definere dette på en god måte? Det er en viss bekymring og praktisk 

erfaring med at staten er for fjernt fra vår praktiske hverdag til å forstå hvor skoen trykker. 

 

Samarbeidsmøter med kommunen skal bli tellende for etterutdanningen. Dette er 

systemarbeid som bør avlønnes som arbeid og ikke med etterutdanningspoeng. 

 

Man anbefaler at det lages en karrierevei der allmennlegen skal få tittel overlege ved 1.gangs 

resertifisering - hva skal det være godt for? 

 

Kommentarer til andre deler av rapporten 

Vedr. kursopplæring 
Ordningen med tradisjonelle kurs med eller uten overnatting er en viktig del av 

fagutviklingen og utdanningen, men har også en sosial og kollegial funksjon som ikke må 

undervurderes. Svært mange kurs blir finansiert av legene selv og ikke arbeidsgiver (dette 

gjelder brorparten av kursene i allmennmedisin der legen selv både bærer kostnadene til 

kursavgifter samt tapt arbeidsfortjeneste). Når slike kurs likevel har stor oppslutning, til tross 

for at det er mulig å delta på lokalt arrangerte ettermiddagskurs, er dette sannsynligvis et 

uttrykk for at utbyttet blir vurdert som bra i forhold til kostnaden.  

I tillegg er det også ei grense for kor mange timer en ønsker å tilbringe på jobb og kurs i løpet 

av et år. Det synes urealistisk å forvente eller ønske at leger skal utføra selvstudier etter 

kontortid for deretter å delta på intensiv simulatortrening. Den sosiale og utviklende 
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funksjonen som ligg i kursvirksomheten er viktig, og gir også legen et ”pusterom” i en 

hektisk hverdag. 

 

For sykehusspesialitetene er argumentene i hovedsak at LIS er for mye borte fra arbeidet på 

sykehuset. Vi anser også anslaget med 70-80 kurstimer pr. år som for høyt. Noe av årsaken til 

forsinkelse til ferdig spesialitet ligger også i ujevn fordeling av kurs i løpet av 

utdanningsløpet og i løpet av året. Det er noe uklart hva fremtidsrettet betyr annet enn e-

læring som foreslås. Mange kurs kan helt sikkert oppgraderes og forbedres, men at det ikke er 

nødvendig med noen kurs hvor man møtes på samme sted er veldig uheldig. Erfaringen når 

det gjelder e-læringskurs som eksisterer nå er at disse må gjøres i ubetalt fritid. 

 

Hypotesen om at kursvirksomhet generelt er en utdatert læringsmetode er for så vidt 

interessant, fra et pedagogisk perspektiv. Tanken om at arbeidslivet generelt (både offentlig 

og privat sektor) skal erstatte ”tradisjonelle” kurs og studieturer med kostnadseffektivere 

selvstudier og simulator-trening gir grunn til ettertanke, men det er neppe grunnlag for å tro at 

leger har mindre utbytte av tradisjonelle kurs/seminar enn andre fag-grupper. 

 

Selv om grunnutdanningen (cand.med) er lagt til universitetene har mye av den videre 

fagutviklingen og utdanningen, spesielt i primærhelsetjenesten og samfunnsmedisinen, skjedd 

utenfor universitetene. Basis i dette har vært engasjerte klinikere som har systematisert egne 

erfaringer og sett verdien av å videreformidle dette, uten samtidig å gi slipp på det kliniske 

eller samfunnsmedisinske arbeidet. Kurstilbudet er spredd over hele landet, og lokale 

kurskomiteer har sørget for at spesialiseringsarbeidet har fått lokal forankring, også utenom 

universitetsmiljøene. Det har vært verdifullt, og bidratt til at disse disiplinene har blitt utviklet 

over hele landet. Fagene har fått en desentralisert danning som er verdifull fordi det har gitt 

aksept for, og lagt til rette for, lokale løsninger. I et samhandlingsperspektiv er dette viktig, 

og det er ikke ønskelig at spesialistutdanningen i allmennmedisin og samfunnsmedisin blir 

sterkere knyttet opp til universitetene. 
 

Sør-Trøndelag legeforening 
Sør-Trøndelag lægeforening har i styremøtet 22. mai 2013 drøftet helsedirektoratets utkast til 

utredning om spesialitetsstruktur og -innhold. 

Vi vil fra vårt ståsted som lokalforening lokalisert utenfor sentralt Østlandsområde og med 

representasjon fra flertallet av yrkesforeningene i foretakshelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten påpeke vesentlige svakheter med rapporten. 

 

1. Å korte ned på spesialistutdanningen kan medføre for kort tid til å oppnå faglig 

prosedyrekompetanse og faglig modenhet som kreves for å utøve faget som 

spesialist. 

Det legges i utredningen opp til at man skal kunne bli godkjent spesialist etter 6 år – 

medregnet turnustjenesten. Det vil si at mange utdanningsløp til spesialist vil bli 

vesentlig forkortet. 

Med dagens korte liggetid på sykehus og dermed stor turn-over av pasienter og krav til 

stor produksjon og effektivitet blir det stadig vanskeligere og planlegge bed-side 

undervisning, gjennomføre mester-svenn læring og få gjennomført nødvendig trening i 

prosedyrer for LIS-leger. Det vil ta lenger tid å få den samme erfaring og kompetanse 

enn tidligere. 

Spesialistkompetanse innebærer i tilegg til faglig prosedyrekunnskap innsikt og 

modenhet i fag og livskunnskap. Denne modenhet kan bli skadelidende med for korte 
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utdanningsløp. 

 

2. Forskning må gjøres til en del av spesialistutdanningsløpet. 

Rapporten viser til at forskning har blitt en lovpålagt oppgave for helseforetakene og 

henstiller til arbeidsgivere om å sikre at tilstrekkelig mange av de ansatte legene har 

forskningskompetanse. 
Forskning må være en del av utdanningsløpet på en slik måte at de leger som ønsker 

det kan oppnå dobbeltkompetanse – spesialitet og forskningsutdanning – innen rimelig 

tid – dvs. at forskning kan gi meritt i spesialistutdanningen og kort ned tiden til 

oppnådd dobbeltkompetanse. 

 

3. Spesialistutdanningen må ta høyde for at mange av spesialistene etter godkjenning 

skal tjenestegjøre på lokalsykehus spredt utover landet. 

Fortsatt er et slik at flertallet av innlagt pasienter er multisyke eldre pasienter. Fortsatt 

er det slik at mange små lokalsykehus har få vaktskift. Breddekompetanse og generell 

vaktkompetanse hos legene er et krav for å sikre befolkningen i distrikts-Norge gode 

helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten. De er også vesentlig for å får til 

hensiktsmessig samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegene. 

 

4. Ledelse og samhandlingskompetanse bør være en del av 

spesialistutdanningsløpene 

Kompleksitet og stadig nye krav til kvalitet, samhandling og effektivitet stiler store 

krav til framtidenes leger. Kompetanse i ledelse og samhandling bør inngå som en del 

av alle spesialistutdanningene. 

 

5. Framdrift i speisalistutdanningsløpet må være et delt ansvar mellom 

utdanningskandidat og arbeidsgiver. 

Å kunne gjennomføre spesialistutdanningen på normert tid stiller krav til både 

spesialistkandidat (LIS) og arbeidsgiver. Utdanningskandidaten må ikke ende opp som 

svarteper ved å være den som er eneansvarlig. Arbeidsgiver må gis et definert ansvar 

for å tilrettelegge arbeidet for utdanningskandidatens framdrift i spesialiseringsløpet. 
 

Telemark legeforening 
Telemark Legeforening mener: 

Utredningen avspeiler på ingen måte den utvikling vi ser i dagens aldrende befolkning med 

stadig mer multimorbiditet og kroniske lidelser. Vi er av den oppfatning at manglende 

breddekompetanse i spesialisthelsetjenesten er et større problem enn manglende 

dybdekompetanse. En utredning av framtidas spesialiststruktur må i en helt annen grad ta 

hensyn til disse forholdene, samt landets spredte befolkning, behov for breddekompetente 

spesialister i lokalsykehus, samt hensyn til vaktlag i distriktene og ved mindre sykehus. 

Telemark Legeforening kan ikke gi sin tilslutning til denne utredning og forslag til videre 

tiltak. 

Mange av målene med utredningen (bedre flyt i utdanningen, bedre veiledning og raskere 

gjennomføring) er vi enige i. Det er også bra med en moduloppbygging av utdanningen. Men 

de konkrete forslagene til oppdeling av spesialitetene er kun funksjonelle på 

regionssykehusene der det er mange spesialiserte vaktordninger. På mellomstore og små 

sykehus vil de foreslåtte oppdelingene av spesialitetene og vaktordningene ikke fungere. 
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Inntil videre bør strukturen med generelle spesialiteter i indremedisin og kirurgi samt 

grenspesialiteter beholdes. 

 

Overføring av oppgaver fra Legeforeningen til departement og universitetene gir stor risiko 

for å fjerne utviklingsarbeidet fra fagfolkene til byråkrater og vil gi en svær kostnadsøkning 

som vil hindre en god utvikling. Nå er fagmiljøene tett på utviklingsarbeidet. 

 

Østfold legeforening 

Man har i Østfold Legeforening drøftet høringsnotatet/ Helsedirektoratets rapportutkast-

Spasialitetsstruktur kommentarutkast.  

Østfold Legeforening er enige i at uttalelsene fra de forskjellige spesialiteters 

spesialiseringskomiteer må vektlegges. Disse kjenner godt hvor skoen trykker og sitter med 

lang erfaring fra diskusjoner i fagmiljøene, samt at de arbeider tett på LIS kandidatene landet 

over.  

Østfold Legeforening finner den nye utdannnningsstruktur svært positiv med hensyn til 

sikring av veiledning/nærhet til overlege og kontinuitet i utdanningen.  

Østfold Legeforening stiller seg dog svært skeptisk til den nye profilen i 

spesialistutdanningen som synes å vektlegge basis/grunnleggende/bredde i utdanningen, som 

inntar stor del av den formelle utdanningen. Dette gjelder spesielt de tekniske fagene 

(kirurgi). Vi ser allerede i dag at LIS kandidatene får for liten utdanning i feltet, for lite tid på 

operasjonsstue, og er for sjelden sammen med overlege. Mange av LIS legene går i 

konstituerte overlege stillinger som ofte fører til redusert opplæring/redusert veiledning/for 

mye selvstendig arbeid på et tidlig tidspunkt i karrieren.  

 

Vakt, tidlig hjem etter vakt, annet arbeid i helseforetaket holder LIS kandidatene unna den 

tekniske læreprosessen . Dette fører til at kandidatene får minimal opplæring i 

operasjonsstuen og reiser derfor ut i overlegestilling med minimal ballast. Dette fører igjen til 

at denne nyansatte overlege selv må holde i ”alle” operasjoner for å oppnå et større antall 

operasjoner/erfaring og trygghet i feltet, slik at vedkommende LIS kandidater blir sulteforet 

på arbeid som første-operatør. Slik foreligger det en ond sirkel for fremtidens spesialister.  

Helsedirektoratets foreslåtte spesialiserings-struktur med enda kortere tid i operasjonsstuen 

før man blir ferdig spesialist, bekymrer oss. Vi går mot stadig mer spesialisert teknisk 

medisin og dette er en prosess som ikke lar seg stoppe. De forskjellige helseforetak skal ikke 

gjøre ”alt” og legene i små avdelinger kan ikke utføre oppgaver som man er dokumentert 

bedre på ved nabosykehuset. Det er uetisk med hensyn til pasienter og det er farlig for leger 

(tilsynssaker).  

Derfor er Østfold Legeforening kritisk til en profil som fjerner kandidaten fra spesialisering. 

 

RÅD, UTVALG, NORSK MEDISINSTUDENTFORENING 
 

Legeforeningens forskningsutvalg 

Forskningsutvalget har følgende innspill til Helsedirektoratets utredning om ny 

spesialitetsstruktur og innhold:  

 

Utvalget mener det er riktig å arbeide for en bedre struktur på spesialistutdanningen.  
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Forskningsutvalget er likevel svært bekymret for at forskning som tellende tjeneste i 

spesialistutdanningen fjernes. Dette har så langt vært en viktig motivator for å begynne med 

forskning før spesialisering, og slik rekruttere unge forskere. Muligheten for å få forskning 

som tellende tjeneste har for eksempel vært viktig for rekruttering av forskningslinjestudenter 

fordi disse studentene har fått det året de "mistet" på studiet "tilbake" under spesialiseringen. 

Rekrutteringen til forskning blant unge er kanskje god nå, men utvalget er bekymret for at 

man ved å fjerne forskning som tellende tjeneste svekker rekrutteringen. Utvalget mener på 

prinsipielt grunnlag at det bør være mulig å inkorporere minimum et halvt år som tellende 

tjeneste enten i del 1, 2, eller 3.  

 

Forskningsutvalget har forstått at fravær av forskning som tellende tjeneste i ny struktur skal 

kompenseres på andre måter. Dette må operasjonaliseres bedre i utredningen. Det er to 

områder Forskningsutvalget mener her er relevant.  

Dette ene er forslaget om å innarbeide såkalte ikke-medisinske kompetansemoduler i 

spesialistutdanningen (se punkt 9.3 i dokumentet). Det står her at: «Et sentralt område for en 

lege i spesialisering er å utvikle forskningsforståelse og kunnskapshåndtering. Det vil si å 

kunne finne kunnskapsbasert litteratur, lese forskningsartikler kritisk og kunne ta i bruk 

resultatene fra kunnskapsbasert forskning».  

 

Forskningsforståelse, forskningsevne og forskningsformidling er viktig for en fremtidig 

spesialist og da må også LiS kandidatene få opplæring i dette. Dette er nevnt i utredning, men 

det står ikke hvordan det skal løses rent praktisk. Utredningen sier ikke noe om omfanget av 

kompetansemoduler (f.eks. timer eller studiepoeng), og heller ikke noe om hvordan denne 

delen av utdanningen skal skje under samtidig full klinisk tjeneste. Forskningsutvalget 

anbefaler at Legeforeningen legger stor vekt på betydning av opplæring i 

forskningsmetodikk, litteratur-søk og andre relevant som nødvendige komponenter i et 

langsgående utdanningselement som går over alle tre deler av tenkt spesialiseringsløp. 

Legeforeningen bør gjennom relevante organisasjonsledd som LVS og Forskningsutvalget, 

være aktive i utarbeidelse og utvikling av kurspakkene for å ivareta nødvendig 

forskningskompetanse i spesialistutdanningen.  

 

En tenkt fordel med et mer strukturert og dermed kortere utdanningsforløp er at det skal bli 

lettere å kombinere PhD-utdanning og spesialistutdanning i såkalte «dobbeltløp». Hvordan 

denne muligheten skal realiseres kommer ikke tydelig frem i utredningen. Det gjøres her et 

det et poeng av at det: «(...) totalt sett blir færre leger under spesialisering. Pr 2012 var det 

950 turnuskandidater og 4780 LIS-leger. Med en nedkorting av spesialistutdanningen på to 

år, gir dette ca. 1000 leger færre i spesialisering (se side 97 i dokumentet)».  

 

Forskningsutvalget mener det derimot er viktig å øke antall LiS-stillinger som skal kunne 

kombineres med en PhD utdanning, evt. at det også angis hvor stor andel av LiS-stillingene 

dette gjelder. Det kan bidra til at den relative andelen forskerleger øker blant LiS kandidatene 

og forskerandelen blant spesialist-utdannede leger opprettholdes.  

 

Utvalget mener at utredningen på s. 80 der forskningens plass i spesialistutdanningen 

omtales, er svært utydelig om hvordan man skal oppnå at morgendagens spesialister har 

nødvendig forskningsforståelse og at mange av dem har god forskningskompetanse. Det er 

uheldig at Helsedirektoratet uttaler seg så kategorisk negativt om behovet for tellende 

forskningstjeneste. I det nye regelverket for spesialistutdanningen må det fremstå tydelig og 
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klart hvordan man sikrer tilgang på denne form for kompetanse. Det kan ikke bare være opp 

til arbeidsgiverne å «sikre at tilstrekkelig mange av de ansatte legene har god 

forskningskompetanse». Det må være et utdanningsløp som sikrer at noen har denne 

kompetansen. I denne sammenheng er det viktig å sørge for at helseforetakene oppfyller sine 

forpliktelser om å tilrettelegge for forskning. Helseforetakene bør også ta ansvar for å 

finansiere en del «dobbeltløp»-stillinger. 
 

Norsk medisinstudentforening 

Helsedirektoratets rapportutkast har blitt drøftet av nasjonalt styre i Norsk 

medisinstudentforening. Vi har følgende innspill til rapportutkastet.  

 

Innspill til punkt 9.4, spesialisering del 1 (turnustjeneste)  

Valgfrie fagområder  

Nmf ser positivt på at 3 måneder av spesialisering del 1 kan telle i spesialisering del 2. Vi vil 

imidlertid reise spørsmålet om det bør være mulig å velge andre spesialiteter enn 

indremedisin, kirurgi og psykiatri som en del av de 6 valgfrie måneder med sykehustjeneste. 

Det kunne for eksempel være krav om at halvparten av de valgfrie måneder benyttes innenfor 

indremedisin eller kirurgi, mens man i stedet for psykiatri kan velge for eksempel pediatri 

eller ortopedi. Dette kan bidra til større bredde i legenes kunnskapsbase, samtidig som det 

kan øke gjennomstrømningen ved å minske presset på indremedisin og kirurgi.  

 

Kapasitet i spesialisering del 1  

Det er nevnt flere steder i rapporten at det ønskes mer effektiv bruk av tiden fra 

grunnutdanning til spesialistgodkjenning. Dette skal blant annet gjøres ved å fjerne 

flaskehalser i dagens spesialiseringsløp. Norsk medisinstudentforening oppfatter at 

turnustjenesten i dag utgjør en betydelig flaskehals, og at behovet for nye leger i 

spesialisering (i og utenfor sykehus) er større enn antallet ferdige turnusleger. Dersom den 

forutsetningen er riktig, er det en rimelig konklusjon at antall stillinger per år for leger i 

spesialisering del 1 må være høyere dagens 950, for at vi skal få fult utbytte av å effektivisere 

del 2 og 3 av spesialiseringen.  

 

Spørsmålet om kapasitet i spesialisering henger tett sammen med det fremtidige behovet for 

leger i Norge. Dersom det trengs mer enn 950 nye leger per år er løsningen enkel: antallet 

plasser i spesialisering del 1 må økes. Dersom det er behov for færre enn 950 leger per år, er 

det ikke nødvendig å øke antallet plasser i spesialisering del 1, men vi sitter da med et annet 

interessant problem. Antallet norske statsborgere som studerer medisin øker hvert år, og 

tilsvarer i dag nær 950 ferdig utdannede leger per år. Det er allerede i dag kø for å komme seg 

igjennom turnustjenesten, og det er ingen grunn til å tro at det vil avta, uten at dett iverksettes 

tiltak. Hvis ikke antallet stillinger økes, må antallet medisinstudenter slutte å øke, eller 

eventuelt senkes.  
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Myndighetene må sørge for at det er samsvar mellom fremtidig legebehov, kapasitet for 

utdanning av leger i spesialisering, og antall norske statsborgere som får støtte av Lånekassen 

til å studere medisin.  

 

Helhetlig spesialisering fra del 1 til 3  

Nmf oppfatter rapportutkastet slik at spesialiseringen er tenkt å deles i minst to deler. Først 

del 1, som gjennomføres på lik linje med turnus i dag, før man må søke om en ny stilling, 

gjerne på et nytt sted, for å kunne begynne i spesialisering del 2/3. Nmf mener det bør være 

mulig å tegne kontrakt for hele spesialiseringsløpet, del 1-3, ved samme helseforetak. Tilbud 

om fast jobb for hele spesialiseringsløpet kan for eksempel brukes som virkemiddel, for å 

trekke nyutdannede leger til rekrutteringssvake geografiske områder eller spesialiteter. En 

slik ordning kan gagne leger som prioriterer forutsigbarhet høyere enn fleksibilitet, for 

eksempel fordi de allerede er etablerte med familie etter medisinstudiet, og ikke ønsker å 

flytte rundt. Hvordan dette skal gjennomføres i praksis, og hvor stor andel av 

spesialiseringsstillingene som kan utlyses samlet, må i tilfelle utredes nærmere.  

 

Innspill til punkt 10.5.2, universitetenes rolle  

Nmf stiller seg kritiske til direktoratets målsetning om at universitetene skal få flere 

arbeidsoppgaver og større ansvar i den nye spesialistutdannelsen. Erfaring tilsier at endringer 

i universitetssystemene tar svært lang tid, og at universitetene dessverre prioriterer sine 

undervisningsforpliktelser i andre rekke.  

Grunnutdanningen for leger har et stort potensiale, og Nmf oppfatter at universitetene 

mangler vilje til å forme grunnutdanningen etter fremtidens utfordringer, og til å satse på 

kvalitet i utdanningen. Kvaliteten på undervisning og eksamener er høyst varierende, og 

personlig veiledning underveis i medisinstudiet er nærmest fraværende. Nmf ser ingen grunn 

til å tro at universitetene vil levere varene i større grad dersom det er snakk om leger i 

spesialisering. Hvis universitetene får et større ansvar for spesialistutdanningen for leger, kan 

det dessuten trekke fokus og ressurser bort fra grunnutdanningen, som risikerer å bli 

skadelidende.  

 

Dagens situasjon i medisinsk grunnutdanning er et tydelig signal om at universitetene ikke 

bør få mer ansvar, men heller ta tak i de utfordringene de allerede har. Direktoratet bør se på 

alternative løsninger til å gi universitetene en mer fremtredende rolle.  

 

Innspill til punkt 11.2, konsekvenser av ny struktur for leger i spesialisering  

Det bemerkes at arbeidsoppgavene for LIS i større grad skal ha læringsverdi, og at de ikke 

lenger vil settes til å gjøre rene rutineoppgaver eller administrative oppgaver. Nmf stiller seg 

positive til dette, men vil bemerke at det ikke er nevnt noe om hvem som skal ta over denne 

typen oppgaver. En mulig løsning er å bygge opp en bedre administrativ støttefunksjon for 

leger i sykehus. Dette vil utvilsomt få positive virkninger ut over læringsutbytte for leger i 

spesialisering.  
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Innspill til punkt 11.9, konsekvensene for vaktarbeid og stillingsstruktur  

Nmf ser ikke hvordan endring av spesialiststruktur påkrever at det innføres en ny 

stillingskategori med vaktkompetanse. Vi er særlig interesserte i hvordan arbeidsdelingen er 

tiltenkt mellom ny stillingskategori og overleger. 

 

Spesialitetsrådet 
I brevet av 10.05.13 etterspør man kommentarer til spesielt 16 punkter. Når det gjelder 

kommentarer til de ulike spesialitetene, mener Spesialitetsrådet at dette best kommenteres av 

representanter for de enkelte spesialiteter. Spesialitetsrådet har derfor konsentrert vurderingen 

om de mer generelle punktene.  

 

Utdanningslengde:  

Spesialiseringsløpet kan variere betydelig ut fra den angitte modellen med en tredelt klinisk 

tjeneste. Derfor er det vanskelig å gi konkret svar på dette. Generelt angis kortere 

spesialiseringsløp i Helsedirektoratets utredning enn det som er vanlig i dag. Med et mer 

strømlinjeformet spesialiseringsløp enn i dag kan man sannsynligvis oppnå minst like god 

utdanning som nå. Dette forutsetter imidlertid at man faktisk får til et godt strukturert 

utdanningsløp. Det fremheves at det skal være tydelige læringsmål, og dette blir sentralt når 

man legger opp til et kortere utdanningstid. Et utdanningsløp for leger i spesialisering som 

fokuserer enda mer på utdanning enn i dag, tilsier at mange av de rutineoppgavene som LIS 

gjør, må overtas av spesialister. Dette vil ha betydning for drift og må tas hensyn til når dette 

evt implementeres. Selv med et svært godt planlagt utdanningsløp, er det viktig med modning 

i et fag. Dette må også tillegges tilstrekkelig vekt.  

 

Tredelt utdanningsløp.  

Et tredelt utdanningsløp hvor del 1 erstatter dagens turnustjeneste kan være et bra alternativ. 

Spesialitetsrådet stiller spørsmål om hvorfor det kun er medisin, psykiatri og kirurgi som er 

valgfrie fag. Man kan tenke seg at flere fag kunne være aktuelle; eks nevrologi, anestesi, 

gynekologi osv.  

Det er mye som taler for at det er effektivt med en mer fast rekkefølge av type tjeneste enn 

det som er i dag.  

 

Overgang fra gren – til hovedspesialiteter.  

I den nylige gjennomgangen av spesialitetsstrukturen i Legeforeningen kom det frem at det 

kirurgiske miljøet ønsker overgang til hovedspesialiteter, mens meningene er delte for 

indremedisin. Prinsipielt er vanskelig å se viktige forskjeller mellom disse to store fagene. 

Spesialitetsrådet støtter en overgang til hovedspesialiteter.  

 

Avvikling av valgfri sideutdanning.  

Fjerning av valgfri tjeneste foreslås. Ut fra ønsket om å effektivisere 

spesialistutdanningsløpet, kan punktet begrunnes godt for en rekke spesialiteter. For enkelte 

spesialiteter er det som i dag kalles ”valgfritt” mer spesifikt rettet inn mot kvalifikasjoner til 

hovedspesialiteten. At man får med seg viktig tjeneste i annen spesialitet kan sikres i en ny 

ordning ved klare læringsmål.  

 

Avvikling av gruppeføring.  

Grupperføring i seg selv har liten verdi. Så langt har man ansett at gruppeføring har sikret at 

kandidatene får med seg viktig aktivitet som er assosiert til type sykehus (gruppe 1/ gruppe 
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2). Hvis man formulerer tydelige læringsmål slik at man sikrer det man ønsker med dagens 

tjenestekrav på forskjellige type sykehus, er det ikke viktig med gruppeføring.  

 

Nye spesialiteter og kompetanseområder 

Det foreslås èn ny spesialitet innen mottaks og indremedisin. Denne skal være den tidligere 

generelle indremedisin forsterket med mottaksmedisin. Dette går noe på tvers av forslag fra 

flere fagmiljøer og vil utelukke andre enn indremedisinere fra å være akuttmottaksleger. For å 

kompensere for dette foreslås samtidig et nytt kompetanseområde mellom spesialiteter i 

Mottaksmedisin. Det skisseres ikke noe mer om innhold og forløp til denne. 

Radiologisk intervensjon og rettsmedisin nevnes som mulige kompetanseområder.  

 

Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur 

Det henvises til helseforetakenes betydelige aktivitet og bidrag til spesielt klinisk forskning, 

og at dette generelt vil gjenspeiles i avdelingene. Det foreslås å fjerne mulighetene til å la ett 

år forskning telle i spesialistutdanningen. Som kompensasjon beskrives nødvendigheten av å 

lage ”dobbeltløp” med både doktorgradsstudier og spesialistutdanning.  

Det er vanskelig ikke å oppfatte dette som at forskning generelt skal ha mindre plass i 

spesialiseringen og at hovedårsaken er effektiviseringen. Når spesialiseringstiden skal kortes, 

vil det for de fleste spesialiteter være vanskelig at læringsmålene oppnås hvis LIS har et år 

forskningstjeneste. For å stimulere til at leger forsker, blir det svært viktig at dobbeltløp 

stillinger faktisk opprettes. Videre er det viktig at de som ikke forsker ila 

spesialistutdannelsen får kjennskap til sentrale forskningsprinsipper, dvs det man ønsker 

kandidatene skal tilegne seg ved tjeneste på akademisk avdeling.  

 

Obligatorisk etterutdanning  

Opplegget for allmennmedisin foreslås i hovedsak videreført. Til tross for punktets tittel og 

premiss i første avsnitt foreslås ikke obligatorisk etterutdanning for spesialister, men det 

anbefales, og hver enkelt lege bør ha et eget etterutdanningsprogram. Forslaget er lite konkret 

og synes derfor mindre forpliktende for arbeidsgiver og vil slik det står neppe bli etterfulgt 

med mindre det følges opp av sentrale pålegg. 

 

Legeforeningens rolle og ansvar 

Legeforeningen, dets organisasjonsledd og medlemmer har vært og vil fortsatt være en 

sentral premissleverandør i spesialistutdanningen fordi fagenes innhold defineres av utøverne 

som er de som tidligst ser hvor faget utvikler seg. Legeforeningen bør derfor formelt også 

tilstås en mer sentral plass enn hva punkt 10.5.5 beskriver. 

 

Generelle kommentarer.  

I Helsedirektoratets utredning fremkommer at man ønsker at utdanningsløpet effektiviseres 

både innholds- og tidsmessig. Dette støttes fra Spesialitetsrådet. I vår kontakt med 

spesialitetskomiteer går det igjen at spesialitetskandidatenes tid spises opp av rutine- og 

driftsmessige oppgaver som gir lite læringsutbytte og heller fjerner kandidatene fra viktige 

læringssituasjoner. Kostnadene involvert synes klart underkommunisert i rapporten. Uten at 

dette finner en god og realistisk løsning vil ikke spesialistløpet kunne bli nevneverdig 

forbedret. 
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Turnusrådet 

Det vises til brev fra Legeforeningen av 10. mai 2013 vedr. Helsedirektoratets utredning om 

spesialitetsstruktur og – innhold. Turnusrådet vil i det følgende kun knytte kommentarer til de 

deler av rapporten som omhandler turnustjenesten.  

Turnusrådets uttalelse til høringsforslaget kan oppsummeres i følgende punkter  

Tredelt spesialisering – Spesialistutdanning del I - modul I skal erstatte dagens 

turnustjeneste- innhold  

Helsedirektoratet (Hdir) foreslår en tredelt spesialisering, modulbasert, der modul 1 foreslås å 

erstatte dagens turnustjeneste.  

Det ble innført en ny turnustjeneste 1. desember 2012. De viktigste kjennetegnene med denne 

tjenesten, er at det skal gis autorisasjon ved cand. med, at ordningen er søknadsbasert og det 

er et vilkår at tjenesten er gjennomført og godkjent dersom man ønsker å starte spesialisering.  

Det foreslås samme varighet av tjenesten som i dag, med 12 måneders tjeneste i sykehus og 6 

måneders tjeneste i kommunehelsetjenesten. Det foreslås at dette skal være en felles 

kompetanseplattform for alle spesialiteter. Turnusrådet støtter at modul 1 er en felles 

obligatorisk tjeneste som alle må gjennomføre før videre spesialisering, og at denne tjenesten 

kommer først.  

Turnusrådet mener at høyt faglig innhold, systematisk supervisjon og veiledning må sikres i 

turnustjenesten. Videre er indremedisinsk kompetanse og erfaring med akutte tilstander en 

viktig målsetting for sykehustjenesten.  

Direktoratet foreslår en begrensning i fagområder sammenlignet med dagens turnustjeneste. 

Det foreslås at tre måneder indremedisin og tre kirurgi gjøres obligatorisk. I tillegg må legen 

velge to av tre moduler i indremedisin, kirurgi eller psykiatri. Enkelte steder i rapporten blir 

også rus- og avhengighetsmedisin foreslått som et fjerde alternativ. Det er uklart om dette 

skal være en av modulene legen må velge. Ifm tidligere høringssvar til ny turnusordning har 

Legeforeningen ment at det må åpnes opp for flere kliniske fagområder med vaktfunksjon, 

gitt at tjenesten gir adekvat og tilstrekkelig innhold av akutt indremedisin og kirurgi, ikke 

minst av hensyn til kapasiteten i ordningen. En utvidelse av fagområder vil bidra til økt 

kapasitet og en større fleksibilitet også når det gjelder fremtidig dimensjonering av 

turnuslegestillinger. Turnusrådet ser ingen grunn til at dagens fagområder, dvs. anestesiologi, 

barnesykdommer og fødselshjelp og kvinnesykdommer skal ekskluderes, slik rapporten 

legger opp til.  

I dag kan turnuslegene gjennomføre turnustjenesten med 6 måneder indremedisin og kirurgi 

alternativt fire måneder ett av de nåværende fagene pediatri, psykiatri, anestesiologi eller 

fødselshjelp og kvinnesykdommer i tillegg til 4 måneder indremedisin og kirurgi.  

Turnusrådet støtter forslaget om tydelige læringsmål for tjenesten i sykehus. Legeforeningens 

turnusråd har utarbeidet forslag til faglig innhold i tjenesten, i form av loggbøker, som 

inneholder læringsmål for den nye turnustjenesten, både i sykehus og 

kommunehelsetjenesten. Loggbøkene er et tiltak for å sørge for god veiledning og 

kvalitetssikring av utdanningen. Disse er oversendt direktoratet.  
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Loggbøkene er utarbeidet med henblikk på at ordningen blir en første obligatorisk del av 

spesialistutdanningen.  

Turnusleger i akuttmottak / legevakt  

Det blir i forslaget anført at mange pasienter møter turnusleger og uerfarne leger i 

spesialisering når de ankommer legevakt eller akuttmottak, og at disse ikke har mottatt 

tilstrekkelig veiledning. For å øke kvaliteten og pasientsikkerheten foreslås det egne 

«mottaksleger» som har særlig kompetanse på diagnostisering og «triagering» av pasientene. 

Turnusrådet støtter ikke et slikt forslag om egne «mottaksleger».  

Det er i akuttmottaket / legevakten den største læringsarenaen/læringspotensialet for 

turnusleger er. Ved å foreslå at de ikke lenger skal kunne utføre legearbeid her, vil man frata 

dem muligheten fra å møte uselekterte pasienter. Det er viktig for turnusleger å se pasienter 

før de har fått en diagnose. Det bør heller sørges for at det er erfarne leger i akuttmottakene 

som kan gi turnuslegene supervisjon og veiledning. Erfarne leger bør ha en mer fremskutt 

rolle i mottak og akuttsituasjoner, og det bedrer pasientsikkerhet og gir mer effektive 

pasientløp. Rådet vil også påpeke at det er nødvendig at turnuslegene har fått den nødvendige 

tjenesten i akuttmottaket før de skal ut i kommunehelsetjenesten.  

Det fremgår imidlertid på side 54 i rapporten, under innholdet i spesialisering del 1, at 

deltagelse i akuttmottaket (inkludert vakt) skal være gjennomgående under hele året. 

Rapporten gir altså ingen klare signaler på om det menes at turnuslegens arbeid i 

akuttmottaket og/-eller vakt er vesentlig for tilegnelse av klinisk kompetanse.  

Turnusrådet mener at i løpet av tjenesten bør legen ha tatt hånd om akutte tilstander innen 

hovedfagsområdene, og arbeidet i akuttmottaket er svært viktig for å opparbeide de 

nødvendige ferdigheter, også for videre arbeid i kommunehelsetjenesten. 

 

1. SPESIALFORENINGER 
 

Norsk Forening for Intervensjonsradiologi 
Vi vil i hovedsak uttale oss om intervensjonsradiologi, men har også generelle bemerkninger. 

 

Det er viktig å huske på at det foregår mange prosesser samtidig; 

1. LIS stillinger ikke lenger skal være tidsbegrensede 

2. Helsedirektoratets forslag om opphør av grenspesialisering 

3. Helsedirektoratets forslag om opphør av gruppeføring av sykehusavdelinger 

4. Omstrukturering av spesialistutdanningen til et mer målstyrt og raskere forløp 

5. Innføring av nytt sjikt i legehierarkiet mellom LIS og overlege 

 

Summen av disse forslagene gjør prosessen svært komplisert og usikker. Det er ikke gjort 

forsøk på en konsekvensanalyse i rapporten, og hvordan en tenker seg gjennomført så 

omfattende endringer på en betryggende måte. 

 

For Radiologi (pkt 9.8.2) 

1. Felles basis for nye spesialiteter, for eksempel i kirurgi med omgjøring av 

grenspesialiteter til hovedspesialiteter. Dette passer dårlig for radiologi, det finnes 

ingen naturlige fag å søke seg mot. 
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2. Radiologi har i lang tid søkt om grenspesialisering, men avslått. Rapporten fastslår 

imidlertid at radiologi har gjennomgått store endringer, kanskje det burde være 

grunnlag for grenspesialisering? Dette vil på ingen måte splitte faget, som rapporten 

sier, tvert imot vil det holde det sammen, og vi mener dette er eneste vei å gå. 

3. Multimodale team. Vi er av motsatt mening, vi trenger radiologer med 

spisskompetanse, det er ikke mulig å holde seg oppdatert på flere radiologiske 

områder lenger. 

4. Utviklingen fører til at det blir økende forskjell på det faglige nivået pasientene møter 

på dagtid og det de møter på vakt. Dette vil føre til at det gjøres vurderinger på vakt 

som er feil sett fra subspesialistens synspunkt på dagtid. Pasienter og 

tilsynsmyndigheter vil ha liten forståelse for dette. Modellen med oppbygning av 

kompetanseområder vil ikke tilfredsstille lik kvalitet på det radiologiske tilbud på 

dagtid og på vakt.  

5. Oppbygning av kompetanseområder vil medføre ulike modeller rundt om i landet, og 

ikke fremme lik kvalitet.  

6. Grenspesialisering er eneste vei å gå skal en kunne yte den service ikke minst 

pasientene har krav på. Generalister trengs mer på de små sykehusene. 

7. Behovet og kravet om grenspesialisering har økt etter at spesialforeningene nå er 

besluttet nedlagt. 

 

 

For Intervensjonsradiologi (9.8.3) 

1. NFIR har søkt om grenspesialisering. Rapporten avslår dette på direkten. Dette dreier 

seg om minimal invasiv kirurgi, og er fullt mulig å samle i en spesialitet, som det 

allerede er ved en del sykehus.  

2. Forslaget vil på ingen måte fremme intervensjonsradiologien. Dette vil føre til at faget 

oppsplittes, og at ingen vil ha et hovedansvar. NFIR har laget en omfattende liste over 

hva som kreves for spesialist i IR basert på 3 nivåer, på linje med de kirurgiske 

spesialitetene.  

3. Kvalitet og pasientsikkerhet. Hvor er tankegangen om dette? Dette er fremme i media 

hele tiden, og spesielt IR har vært representert med mange saker, 

aortaokklusjonsballong, blødningsbehandling etc. Tror man at kvaliteten styrkes ved å 

splitte det opp? Ønsker man flere mediaoppslag om feilslått behandling? 

4. Svekker radiologien. Forslaget vil svekke om oppsplitting av IR vil svekke radiologi 

som fag. Det er en bred oppfatning innen radiologi at IR bidrar til økt rekruttering til 

faget. Vi vet at det betydelige bemanningsproblemer på mange sykehus, hva blir da 

konsekvensene hvis rapportens forslag går gjennom? 

5. Lokale varianter. Og som det ikke var nok, det legges også opp til lokale varianter i 

rapporten. Vi har bred erfaring fra lokale prosesser som slår helt feil ut pga 

kunnskapsmangel om faget. 

6. Søknaden om IR som egen grenspesialitet støttes av andre spesialiteter, mange ser de 

positive konsekvensene og sier at de på ingen måte står klar til å ta biter av faget hvis 

de skulle få muligheten.  

 

Konklusjon 

1. 5 års radiologiutdannelse er nødvendig. Det eksisterer allerede et slikt system 

gjennom den europeiske foreningen (ESR). 
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2. Grenspesialisering på et generelt grunnlag er svært positivt for faget, det styrker 

kompetansen, noe som på sikt vil kreves ved at flere kirurgiske og medisinske 

grenspesialiteter blir hovedspesialiteter. 

3. Intervensjonsradiologi er radiologiens største fagområde, og står foran en fortsatt 

rivende utvikling. Det er et stort behov for å definere faget og styrke kompetansen, 

dette gjøres best gjennom en spesialisering etter bestemte krav. Dette vil bidra til økt 

kvalitet og pasientsikkerhet. En motsatt utvikling, en oppsplitting, som rapporten 

foreslår, vil bidra til det motsatte.  

 

Norsk nevroradiologisk forening 

Styret i Norsk Nevroradiologisk Forening har mottatt «Fremtidens legespesialister En 

gjennomgang av legers spesialiststruktur og –innhold» for kommentarer. 

Vår forening ble i 1987 godkjent som spesialforening av Den norske Lægeforening. Forslaget 

om egen spesialitet ble stoppet i 1988. Vi har senere mistet vår selvstendige status og har til 

nu vært lagt inn under Radiologforeningen. 

Foreningen består av radiologer som har interesse for nevroradiologi. Våre medlemmer er 

medlem av Nordisk forening for nevroradiologi, European Society of Neuroradiology 

(ESNR)og Word Federation of Neuroradiological Societies .   

Vår målsetning er «å fremme utviklingen av nevroradiologisk diagnostikk og behandling, og 

ivareta nevroradiolgers faglige interesser.» 

Selv om nevroradiologi ikke er en egen spesialitet i Norge, er vi i dag mange somhar fulgt 

utdanningsopplegget fra ESNR, og blitt godkjent som «Spesialister» i Europa.   

Når vi ser på forslaget til organisering og utvikling skissert i punkt 9.8.2 «Radiologi», kan vi 

ikke se at dette vil styrke faget vårt, og heller ikke styrker diagnostikk og behandling av 

pasienter med lidelser som trenger diagnostikk og behandling innen vårt fagfelt. Det som 

presenteres i dette punkt kan nok være gjeldende for små og mellomstore sykehus. Store 

sykehus, som universitetssykehus, med nevrologisk og eller nevrokirurgisk avdeling vil også 

i fremtiden trenge nevroradiologisk service for diagnostikk og behandling. De trenger 

spisskompetanse. Dette kan kun utvikles ved at noen påtar seg dette arbeidet noe man har tatt 

konsekvensene av i de fleste Europeiske land. Nevroradiologi som enhet er godkjent også 

innen EU, og det pågår et arbeid fra EU via UEMS for å få formaliserte krav til utdanning 

innen diagnostisk og intervensjonell  nevroradiolgi for å få EU godkjente nevroradiologer. 

Man antar at Helsedirektoratet er orientert om dette, og i lys av dette virker det fremsatte 

forslag som et steg 30-40 år tilbake i tid, da enhver radiolog skulle kunne beherske hele det 

radiologiske område. 

Vi mener at det er nødvendig med videreutvikling og at dette kun kan skje ved den 

oppdelingen av det store feltet «Radiologi» slik det i praksis er i dag. 

At vårt fagfelt skal defineres bort her i Norge er alvorlig for den videre utvikling. 

Vi anmoder Helsedirektoratet å endre sitt forslag slik at nevroradiolgi også i fremtiden blir en 

faglig enhet, noe annet vil vi anse som medisinsk svært betenkelig. 
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SPESIALITETSKOMITEER 

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin 
Høringsuttalelsen bygger på Helsedirektoratets forslag (utkast) og foreløpig notat fra SISAM-

prosjektet som omhandler Spesialitetsstruktur og innhold i Samfunnsmedisin og 

Allmennmedisin. 

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin kommenterer bare forslagene som gjelder 

allmennmedisin. 

 

1. Utdanningens lengde og tredelt utdanningsløp.  I møtene med Helsedirektoratet har vi 

understreket betydningen av at allmennmedisin er et modningsfag, og at det er nødvendig 

med nok tid i allmennmedisinsk praksis for å beherske breddekompetansen i faget. I 

rapporten skrives det at den normerte spesialiseringstiden i allmennmedisin foreslås til 6 år.  

Spesialistutdanningen foreslås oppbygget slik: 

Del 1: 1 år sykehustjeneste med noen obligatoriske og noen valgfrie moduler + 6 måneder 

allmennmedisin (dette likner på dagens turnustjeneste). 

Del 2: 6-12 måneder sykehustjeneste. (6 måneder obligatorisk, og 6 måneders valgfri 

tjeneste) 

Del 3: Hovedutdanningen i allmennmedisin. Det kommer ikke klart frem av teksten om det 

settes et minstekrav til varighet av hovedutdanningen. I dagens ordning er hovedregelen at 

det kreves 4 år allmennpraksis, og denne tjenesten kan foregå i forskjellige kombinasjoner 

med annet allmennmedisinsk arbeide (for eksempel i helsestasjon, skolehelsetjeneste , 

sykehjem med mer.) Det kan også kombineres med forskning.  

Kravet er minst 50% stilling i allmennpraksis i alle kombinasjoner. Helsedirektoratet foreslår 

å videreføre dette. Helsedirektoratet foreslår at halvparten av den kliniske tiden i 

allmennpraksis kan avtjenes som full tjeneste ved sykehjem eller ved kommunal legevakt. 

Dette er i samsvar med prinsippet  spesialitetsrådet og spesialitetskomiteen har hevdet,  at 

uansett kombinasjon av tjeneste må hovedutdanningen inneholde minst 2 årsverk 

allmennmedisin i åpen og uselektert allmennpraksis.  

Spesialitetskomiteen finner at forslaget om utdanningslengde og tredeling av utdanningen er 

god, men vi  vil argumentere mot ytterligere forkorting av utdanningen. 

 

2.Spesialitetsstruktur i allmennmedisin.  I SISAM-rapporten foreslås det at alle leger som 

starter i allmennmedisinsk arbeide samtidig skal starte i spesialistutdanning i allmennmedisin. 

Dette er i samsvar med legeforeningens krav om obligatorisk spesialistutdanning for alle 

leger som skal arbeide i allmennmedisin. Forslaget innebærer at man må ha fullført 

spesialistutdanningens del 1 (som tilsvarer dagens turnustjeneste) for å søke 

allmennmedisinsk stilling eller fastlegehjemmel.  Helsedirektoratet foreslår også at 

etterutdanning/resertifisering hvert 5. år fortsetter.  De foreslår også at spesialisttittelen 

beholdes selv om man ikke resertifiserer, men legens rett til bruk av spesialisttakster følger 

resertifiseringen.  Dette er i  samsvar med forslaget som Allmennlegeforeningen,  Norsk 

forening for allmennmedisin og spesialitetskomiteen har foreslått tidligere.  Helsedirektoratet 

foreslår at spesialist i allmennmedisin får tittel overlege etter første gangs resertifisering, og 

at tittelen faller bort ved manglende resertifisering.  

Helsedirektoratet foreslår at spesialist i allmennmedisin som vil resertifisere seg må arbeide 

minst halvparten avtiden i åpen og uselektert allmennpraksis eller i annet allmennmedisinsk 

arbeid.  I dagens regelverk er kravet minst 20% allmennpraksis. Forslaget kan medføre at 

leger som arbeider mindre enn 50% i allmennpraksis kan miste muligheten til resertifisering. 
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Spesialitetskomiteen er ikke enig i at kravet settes til 50% allmennpraksis/andre 

allmennmedisinske oppgaver, og vil foreslå at kravet om 20% beholdes.  

Kravet til sykehustjenesten i spesialistutdanningens del 1 og 2  synes å være godt, og det vil 

medføre  at Helseforetakene må  opprette utdanningsstillinger for allmennleger, og dette vil 

bli svært bra hvis det gjennomføres. Koblingen mellom sykehushusavdelinger og type 

allmennmedisinsk arbeide er  ny, og  sannsynligvis  vanskelig å gjennomføre  som et 

obligatorisk krav. 

 

I SISAM-prosjektet foreslås det  at samarbeidsmøter med kommune og sykehus  innføres 

som obligatorisk aktivitet . Det er uklart hvordan dette skal gjennomføres og kontrolleres, og 

det mangler beskrivelse av volum på dette. Det foreslås også at hospitering på sykehus gis 

mer poeng og settes i system sammen med foretakene.  Det  er utarbeidet gode strukturerte 

hospiteringsordninger mange steder som gir 10 poeng pr. dag, og spesialitetskomiteen ser 

ikke grunner for å endre på denne regelen.   

For øvrig foreslås det å videreføre kravet om 2-årig deltakelse i veiledningsgruppe, samt 

kravet om minst 40 legevakter.  

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har foreslått at det i tillegg til den toårige 

gruppeveiledningen innføres en ordning med at det oppnevnes en individuell veileder når 

man starter i spesialistutdanningen, som følger utdanningskandidaten gjennom hele 

spesialiseringen.  Rapporten fra Helsedirektoratet kommenterer ikke dette konkret, men det er 

formulert noe utydelig om at veiledningen i spesialistutdanningen generelt må bli bedre, og 

styrkes. Vi mener at allmennleger i spesialisering har samme behov for individuell veiledning 

som leger i spesialistutdanning på sykehus.  

 

Konklusjon:  Spesialitetskomiteen i allmennmedisin synes i hovedsak at forslagene fra 

Helsedirektoratet når det gjelder allmennmedisin er relativt bra.  Langt på vei er våre forslag 

om obligatorisk spesialistutdanning i allmennmedisin og bedre struktur på sykehustjenesten 

imøtekommet. Innholdet i spesialistreglene foreslås hovedsakelig videreført når det gjelder 

krav til kurs, veiledningsgruppe, praksisbesøk, hospitering, legevakt, samt valgfrie 

utdanningsaktiviteter. 

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin  har i hovedsak 2 innsigelser:   

Vi foreslår at det oppnevnes individuell veileder for utdanningskandidat i allmennmedisin.  

Vi foreslår at kravet til åpen og uselektert allmennpraksis i resertifiseringen settes til 20% 

stillling (og ikke 50% som foreslås av Helsedirektoratet). 

 

Spesialitetskomiteen i anestesiologi 
Generelt: 

Det er svært positivt at det settes fokus på spesialistutdanningen, spesialiseringsløp og –

struktur. 

 

De fleste sykehus og avdelinger lider i dag under et så sterkt produksjonspress at deler av 

utdanningsvirksomheten blir salderingspost, det gjelder særlig supervisjon og veiledning. 

Spesialistutdanning gir ingen DRG-poeng, og en ferdig utdannet spesialist meritterer ikke for 

en sykehusavdeling. Det er også slik at når en uerfaren lege ansettes vil det for mange fag 

være ensbetydende med en ren utgift, fordi faget er så spesialisert at legen i spesialisering den 

første tiden ikke vil kunne bidra selvstendig i produksjonen, men trenge massiv opplæring og 

supervisjon og veiledning, noe som krever spesialistenes tid – oftest i tillegg til avdelingens 

pågående produksjon. 
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Helsedirektoratets utredning bærer i våre øyne preg av en rekke påstander både om dagens 

situasjon og om fremtidige konsekvenser som er altfor lite nyansert. Det skrives lite om hva 

som fungerer godt med dagens system, og minimalt om mulige negative konsekvenser av 

Helsedirektoratets forslag. Svært få av påstendene synes å bygge på etterprøvbar kunnskap, 

og ensidig positive konsekvenser som følge av foreslåtte endringer er beskrevet uten 

referanser til konsekvensutredninger. Likeledes er mulige negative konsekvenser av det som 

skal fjernes fra dagens struktur knapt nok omtalt.  

 

Beslutningsgrunnlaget synes for enkelte av de foreslåtte endringene særdeles tynt, og basert 

på enkeltmenneskers/-avdelingers-/-sykehus sine utsagn (dette fremkommer i liten grad av 

høringsutkastet, men har blitt svært tydelig i H.P Aarseths prsentasjon av dette ved et par 

anledninger). 

 

Vi er også kritiske til at de store spesialitetene er viet svært mye mer oppmerksomhet enn de 

mindre spesialitetene, og at spørsmål som er aktuelle for de store spesialitetene regnes å være 

aktuelle for de fleste andre. Slik er det ikke. For flere spesialiteters vedkommende er sentrale 

spørsmål ikke reist, og viktige områder ikke omtalt.  

 

Hovedinntrykket av utredningen og arbeidet med den er at Helsedirektoratet på forhånd 

hadde skissert både struktur og innhold og arbeidsmetoder, og forsøkt å finne argumenter 

underveis, fremfor å stille åpne spørsmål. Seminarene har vært svært deltaljstyrt fra 

Helsedirektoratet, med lite rom for å gi plass til deltakeres forslag til tema. Bl.a. ble det flere 

ganger foreslått å vie oppmerksomhet til hva som faktisk fungerer godt i dagens struktur og 

utdanningssystem og som dermed er viktig å ta med videre. Helsedirektoratet takket for slike 

innspill, men valgte å ikke gjøre noe mer med dem.  

 

Flere deltakere i seminarene fryktet at man i utredningsrapporten ville bli tatt til inntekt for 

synspunkter man ikke har, og opplever nå til en viss grad at dette har skjedd.  

 

9.1-9.5 

Oppbygging av ny spesialitetsstruktur:  

Generelt: Vi er svært skeptiske til å innføre regler som tilsier at alle utdanninger skal få 

redusert utdanningstid. Dette harmonerer ikke med dagens virkelighet, der det innen flere 

spesialiteter blir stadig flere behandlingsmuligheter, og stadig flere 

prosedyrer/behandlingsmetoder som kal læres. Dersom pasientsikkerheten skal ivaretas må 

dette læres grundig og godt. Ikke alt kan læres ved hjelp av simulering. 

Befolkningsgrunnlaget er det samme, og i vårt langstrakte land vil det uansett ta tid å bli 

spesialist, fordi tilfanget av pasienter/ prosedyrer stort sett vil forbli det samme.  

 

Om anestesiologi spesielt: Anestesiologi er et meget spesialisert fag, der svært få elementer 

kan læres i løpet av turnustiden. ETTER turnustjenesten vil det være nødvendig med 

minimum 54 måneders utdanningstid i anestesiologi slik det er nå. Det er et fag som ikke er 

delt opp i grenspesialiteter, men har fire store søyler: Intensivmedisin, anestesi, 

smertebehandling og akuttmedisin. Innen hver av disse søylene er det et stort antall 

prosedyrer som skal læres, og det blir stadig flere (som et eksempel nevnes bruk av ultralyd i 

mange sammenhenger). Å kunne fungere som spesialist i anestesiologi innebærer å kunne 

håndtere det uforutsette både i sykehus og prehospitalt og å kunne yte akuttmedisinsk service 

og smertebehandling/intensivbehandling til alle sykehuset andre spesialiteter, samt å kunne 
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samarbeide med allmennleger prehospitalt. Det å ha vakter er derfor i seg selv en særdeles 

viktig læringsarena for leger i spesialisering i dette faget. 

 

Tredelt utdanningsløp:  

Spesialitetskomiteen mener at slik tredeling kan være hensiktsmessig for en del spesialiteter, 

forutsatt at dette ikke stjeler nødvendig utdanningstid i selve spesialiteten. Svært mange fag 

trenger tid til både klinisk trening og modning, og turnustiden kan ikke brukes til dette 

nettopp fordi den kommer som den første praktiske treningen i det å være lege, der svært mye 

skal læres for første gang. Senere utdanning bygger på, men kan ikke erstattes av, dette. 

 

For anestesifagets del er dette lite realistisk. Vi har til nå hatt obligatorisk sideutdanning i 

indremedisin eller pediatri. Dette har kunnet erstattes av forskning, og disse elementene 

ansees som svært nødvendige i vår spesialistutdanning og kan ikke uten videre erstattes av 1 

års modul i felles faglig kompetansebase med for eksempel indremedisin.  

 

Avvikling av valgfri sideutdanning støttes 

Dette støtter vi ikke på generell basis, men antar det finnes spesialiteter der det kanskje kan 

være klokt å avvikle. Fremtidens helsevesen vil i stor grad være avhengig av stor grad av 

samhandling, noe sideutdanning kan bidra til på en god måte, fordi den gir innsikt i og 

kjennskap til andres fagfelts perspektiver, oppgaver, utfordringer og arbeidsmåter.  

 

Gruppeføring 
 

Spesialitetskomiteen er sterkt imot å fjerne gruppeføringen og erstatte denne med 

kompetansemål og kortvarige oppphold på ulike avdelinger for å tilegne seg bestemte 

ferdigheter. Kontinuerlig tjeneste ved gruppe-I-avdeling over tid (nå 18 mnd) ansees som 

nødvendig for å tilegne seg både de ferdighetene man kun kan tilegne seg ved slike 

avdelinger, for erfaring med pasientgrupper man kun møter her, for å få opplæring i 

forskningsetikk, -metodikk og vitenskapsteori, slik som i dag er et krav til gruppe-I-

avdelinger, og over tid arbeid i et akademisk miljø.  

 

9.6.4 

Ny spesialitet  i mottaks- og indremedisin støttes forutsatt at det samtidig sikres at pasientene 

også får økt tilgjengelighet av kirurgisk kompetanse i akuttmottak. 

 

9.7  

Spesialitetsstruktur i kirurgiske spesialiteter:  

Hovedspesialitet i karkirurgi støttes fordi fagmiljøet selv går inn for dette, og fordi vi anser at 

de vet dette best. 

 

9.8.3 

Spesialitetsstruktur i billeddiagnostiske fag. 

 

Vi ber om at dette utredes i langt større grad enn det har vært gjort til nå. Dette har også 

fagmiljøet selv bedt om. Løsninger funnet for indremedisin og kirurgi kan ikke overføres til 

denne faggruppen. 

 

9.9 
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Her  må utdanningaen tilpasses den enkelte spesialitet for best mulig resultat – ikke 

spesialiteten til en fastlåst 3-deling. Dette må skje i nært samarbeid med den enkelte 

spesialitet. Høringsutkastet er i dag svært tynt for disse fagenes del, og mye arbeid gjenstår. 

 

9.12 

Vi støtter ikke Helsedirektoratets forslag om å fjerne forskningen fra spesialistutdanningen. 

Ikke alle skal bli forskere, men alle spesialister må lære seg å kritisk vurdere 

forskningsresultater og kunne ta dem i bruk i eget kliniske arbeid.  

 

10. 

Det er særdeles viktig å bevare den kompetansen som i dag befinner seg i 

Spesialitetskomiteer og i Legeforeningen når det gjelder både spesialitetsstrukturen , fagene, 

utdanningsvirksomheten med målbeskrivelse og sjekklister og aller mest kunnskapen om de 

ulike utdanningsavdelingene. 

 

Imidlertid er dagens system tungvint, fordi alle ledd bruker mye tid. Helsedirektoratets 

forlsag om et spesialitetsråd for hver spesialitet, direkte underlagt Helsedirektoratet og utpekt 

av Legeforeningen støttes under forutsetning av: 

1. De utpekes på samme måte som Spesialitetskomiteene i dag utpekes – dvs. etter 

forslag fra de fagmedisinske foreningene, OG Legeforeningen skal følge de 

fagmedisinske foreningenes forslag.  

2. De skal ha samme type rolle som Spesialitetskomiteene har i dag, særlig viktig er 

avdelingsbesøkene og årlig vurdering av utdanningsinstitusjonene. 

3. Rådenes medlemmer ansettes ( evt. på deltid) av Helsedirektoratet og skal ikke gå ned 

i lønn sammenlignet med det de i dag har i sykehus. Dette for å sikre kompetanse i 

rådene.  

4. Merkantil støtte er nødvendig. 

 

Dette er ikke godt nok utredet og beskrevet og mye arbeid gjenstår. 

 

Universitetets rolle er viktig. De har liten kompetanse i forhold til læring under klinisk 

virksomhet, den viktigste arenaen for leger i spesialisering. Universitetene må derfor ikke 

overta for kliniske avdelinger og Legeforeningen, men kun supplere disse. 

 

Om kursutdanning: Simulering og e-læring kan ikke erstatte kurs, men kun deler av disse, og 

komme som et supplement. 

 

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin 
Det vises til Legeforeningens brev datert 10.05.2013. 

Spesialitetskomiteen har drøftet saken pr mail og har følgende synspunkt  

 

Utdanningslengde 

Spesialistutdanning i arbeidsmedisin har i dag en utdanningslengde på 5 år hvorav minst 4 år 

skal være innenfor arbeidsmedisinske arbeidsområder, og både arbeid som bedriftslege og 

LIS ved arbeidsmedisinske sykehusavdelinger er obligatorisk del av tjenesten. Uten endringer 

blir den fremtidige spesialitetsutdanning i arbeidsmedisin på 6,5 år når den foreslåtte del 1 

legges til. Det er denne lengden som ønskes fremover. Hvis det blir aktuelt med endring i 

denne lengden bør det i så fall først skje etter en nærmere diskusjon i det arbeidsmedisinske 

miljøet.   
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I denne spesialistutdanningen er den faglige modningsprosessen viktig og det krever tid. 

Spesialiteten krever breddekompetanse i individuell medisinsk diagnostikk for 

yrkesårsaksvurdering og for råd om forebyggende tiltak. Arbeidsmedisinere arbeider også med 

grupperettet legearbeid som ledd i helserisikovurderinger og forebygging i arbeidslivet. 

Kunnskap om arbeidsmedisinske forskningsmetoder og epidemiologi, samt erfaring i 

kommunikasjon om helserisiko og forebyggende helsetiltak overfor enkeltindivider, grupper, 

bedrifter og samfunn er viktig i spesialiteten.  

 

Tredelt utdanningsløp der del 1 erstatter tidligere turnustjeneste 
Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin støtter forslaget om å integrere tidligere turnustjeneste 

som en obligatorisk del 1 i starten av alle spesialitetsutdanningene.  

På nåværende tidspunkt ser ikke spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin at deler av del 1 kan 

gå til fratrekk i den etterfølgende hovedspesialitet på 5 år. Sekundært kan en vurdere at 

tjeneste i indremedisin, psykiatri eller allmennmedisin med 3 måneder kan gå til fratrekk i 

hovedspesialiteten. Det er de spesialitetene fra del 1 som i dag godkjennes som valgfri 

sideutdanning for spesialiteten.  

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin ser det ikke naturlig å ha en del 2 med «common 

trunc» med andre spesialiteter. Hvis det likevel skulle bli aktuelt bør det først gjøres etter 

nærmere drøfting i det arbeidsmedisinske miljøet. Det kan i så fall bli aktuelt sammen med en 

av de spesialitetene som i dag er frivillig sideutdanning til spesialiteten i dag. Det gjelder 

flere av de kliniske sykehusspesialiteter, allmennmedisin eller samfunnsmedisin.   

 

Bedriftshelsetjenester arbeider innenfor Arbeidsmiljølovens rammer, men det er ikke krav til 

at en bedriftslege skal være eller skal bli spesialist i arbeidsmedisin slik som det er krav om 

for sykehusspesialister. Hvis nyordningen kan føre til at en kan få fast stilling som 

bedriftslege bare med studiet som bakgrunn uten at det samtidig settes krav til arbeidsgiver 

og bedriftslegen om å bli spesialist, mener vi det er uheldig. Vi mener at den klinisk 

medisinske erfaringen da vil være for mangelfull til å kunne praktisere som selvstendig lege i 

en bedriftshelsetjeneste. Bedriftsleger arbeider ofte som eneste lege i bedriftshelsetjenester. 

Vi vil derfor foreslå at det blir satt krav om at en må gjennomføre del 1 i 

spesialitetsutdanningen før en kan begynne i en stilling som bedriftslege eller LIS ved en 

arbeidsmedisinsk institusjon. Det vil i så fall være i tråd med Direktoratets forslag for 

spesialitetsutdanningene i allmennmedisin og samfunnsmedisin.  

 

Overgang fra gren til hovedspesialiteter 

Det er ikke grenspesialiteter i arbeidsmedisin og denne problemstillingen er derfor ikke 

aktuell. Vi anser det ikke er naturlig at vi uttaler oss om behovet innen andre spesialiteter.  

 

Avvikling av valgfri sideutdanning 

Som mange andre spesialiteter har arbeidsmedisin i dag en valgfri sideutdanning, og som 

tidligere nevnt er valget i dag blant flere kliniske sykehusspesialiteter, allmennmedisin og 

samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen har ikke sterke motforestillinger til at en slik 

valgmulighet  kan utgå, men mener at på nåværende tidspunkt bør ikke det føre til tilsvarende  

reduksjon av tid i hovedspesialiteten på 5 år. Se for øvrig tidligere vurderinger.   

 

Avvikling av gruppeføring 

Arbeidsmedisin har ikke gruppeføring og dette vil ikke ha innvirkning på vår spesialitet.  

 

Spesialitetsstruktur for ulike spesialiteter 



  Vedlegg 2 

 

 

 

64 

 

De foreslåtte endringer i spesialitetsstruktur i de andre spesialitetene ser ikke ut til å få direkte 

innvirkning på spesialiteten arbeidsmedisin og vi har derfor ingen spesifikke kommentarer til 

dem.  

Spesialiteten arbeidsmedisin er plassert i gruppen andre sykehusspesialiteter i Direktoratets 

utredning. Siden arbeidsmedisinere både kan arbeide på arbeidsmedisinske 

sykehusavdelinger og som bedriftsleger i bedriftshelsetjenester kan dette for så vidt være 

naturlig plassering. Det kan imidlertid være vel så naturlig å bli plassert i gruppe med 

allmennmedisin og samfunnsmedisin. Bedriftsleger og allmennmedisinere forholder seg til 

mange av de samme personene i lokalsamfunnet og bedriftsleger og samfunnsmedisinere 

forholder seg ofte til de samme miljømedisinske problemer i lokalsamfunnet. For eksempel 

kan begge spesialiteter arbeide med inneklima på skoler, barnehager og institusjoner, men 

bedriftsleger har arbeidstakere som målgruppe, samfunnsmedisinerne har elevene, og de har 

ulike forskrifter å forholde seg til. Rent faglig ville de kunne dra veksler på hverandres 

kompetanser i det arbeidet.      

 

Nye spesialiteter og kompetanseområder 

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin synes det er naturlig at arbeidsmedisin er en av de 

spesialiteter som kommer inn under kompetanseområdet allergi. Yrkesallergi er en viktig del 

av arbeidsmedisinerens arbeidsområde og yrkesallergi er en viktig allergiårsak hos voksne. 

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin har ingen spesielle kommentarer til forslaget om de 

nye spesialiteter og de andre kompetanseområder. Vi mener at den nye spesialiteten i 

rusbehandling og avhengighet kan bli en nyttig samarbeidspartner for bedriftsleger som i dag 

har viktige oppgaver med oppfølging og forebygging av rusavhengighet på arbeidsplasser.   

 

Forskningens plass i ny spesialiststruktur 

Kunnskap om grunnleggende arbeidsmedisinske forskningsmetoder og epidemiologi er viktig 

i arbeidsmedisinerens arbeid enten han driver med egen forskning eller ikke. Dette er derfor 

også viktig i dagens spesialitetsutdanning. Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin mener det 

ikke er riktig å utelukke muligheten til å få godkjent mer systematisk arbeidsmedisinsk 

forskning gjerne med mål om en Phd grad, som en del av den arbeidsmedisinske 

spesialistutdanningen med inntil ett år slik det er i dag. Det vil som nevnt også være en 

naturlig del av vanlige arbeidsmedisinsk kompetansebygging siden risiko- og årsaksvurdering 

arbeidsmedisin i stor grad bygger på epidemiologisk forskning.   

 

Forslag til roller og ansvarsfordeling herunder Legeforeningens rolle og oppgaver 

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin har ikke spesielle kommentarer til innholdet i denne 

delen av Direktoratets utredning.  

LIS og overleger i arbeidsmedisin ved de arbeidsmedisinske sykehusavdelinger er underlagt 

det samme lovverk og ledelseslinjer som de andre spesialiteter ved sykehus. 

Samfunnsmedisinere og allmennmedisinere er underlagt Kommunehelseloven. Arbeidet som 

bedriftsleger i bedriftshelsetjenester er underlagt Arbeidsmiljøloven. For individuelt 

helsearbeid er bedriftslegen i tillegg underlagt Helsepersonelloven. Det er innført 

godkjenningsordninger for bedriftshelsetjenester administrert av Arbeidstilsynet, men det er 

ikke spesifikke kompetansekrav til bedriftsleger som skal arbeide der. Mulighetene for å 

drive faglig veiledning av bedriftsleger er begrenset. Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin 

erfarer at det ikke er anledning til å drive samme kontroll med den del av 

spesialitetsutdanningen  i arbeidsmedisin som gjelder bedriftslegearbeid som for LIS ved de 

arbeidsmedisinske institusjonene. Det er heller ingen ordning med kontroll av kvaliteten med 

spesialitetsutdanningen i arbeidsmedisin ved bedriftshelsetjenester slik det er ved de 
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arbeidsmedisinske sykehusavdelinger. I dag er det spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin som 

kontrollerer kvaliteten av utdanningen ved de arbeidsmedisinske avdelinger, dels ved å 

vurdere årsrapportene fra avdelingene, dels ved besøk ved avdelingene. Samtidig er det 

Helsedirektoratet som godkjenner spesialistsøknader i arbeidsmedisin evt med sakkyndig råd 

fra spesialistkomiteen.  Det er ønskelig at det gis samme muligheter til veiledning og kontroll 

med utdanningen for bedriftsleger som for LIS i arbeidsmedisin ved de arbeidsmedisinske 

avdelinger og slik det er for de andre medisinske spesialiteter.  

 

Andre punkter høringsinstansene ønsker å gi synpunkter på  

Spesialiteten arbeidsmedisin er ikke spesifikt omtalt i Helsedirektoratets utredning og 

spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin ønsker derfor å gi noen tilleggskommentarer som 

gjelder denne spesialiteten utover det som er nevnt tidligere. Målsettingen med spesialiteten 

arbeidsmedisin er å dekke samfunnets behov for legespesialister som skal arbeide med ulike 

aspekter vedrørende forebygging og håndtering av arbeidsrelaterte helseskader ved 

arbeidsmedisinske sykehusavdelinger/institusjoner, i bedriftshelsetjenesten og i forvaltningen, 

samt i miljømedisinske funksjoner.  
Spesialister i arbeidsmedisin arbeider bl.a. som overleger ved de arbeidsmedisinske/ 

yrkesmedisinske institusjoner/sykehus etter lover gjeldende for sykehusleger, som bedriftsleger 

etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser, og i Arbeidstilsynet. Arbeidsmedisin består dels av 

individuelt rettet legearbeid mer likt sykehusspesialister og allmennmedisin, dels som 

grupperettet legearbeid mer likt samfunnsmedisin. I det første tilfelle tar en utgangspunkt i 

enkeltpersoners helserisiko og vurderer om arbeidsmiljømessige faktorer kan vær årsak til 

personens helseplager og sykdom. I det andre tilfellet tar en utgangspunkt i kunnskap om 

arbeidsmiljø og vurderer helserisiko for en gruppe arbeidstakere. I begge tilfeller er 

epidemiologisk kompetanse viktig i vurderingene. Arbeidsmedisinere kommuniserer med og 

gir råd til enkeltpersoner, grupper, bedrifter og samfunn om forebygging av 

arbeidsmiljømessige helserisikofaktorer og evt andre miljømessige risikofaktorer. 

Tverrfaglige arbeid er vanlig for arbeidsmedisinere, bl.a. med annet helsepersonell, som 

sykepleiere og fysioterapeuter, og med andre faggrupper som yrkeshygienikere og 

psykologer.  

 

Som ledd i utdanningen i arbeidsmedisin er det både krav om arbeidserfaring som 

bedriftslege og som LIS ved arbeidsmedisinsk institusjon. Det er krav om individuell veileder 

for LIS ved institusjonene som for de andre spesialitetene. Til nå har det ikke vært samme 

krav til individuell veiledning for bedriftsleger, og det har vel heller ikke vært mulighet til å 

innføre slike krav. Det er obligatorisk toårig gruppeveiledning i arbeidsmedisin på lignede 

måte som for spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin. Hvis denne veiledningen 

gjennomføres i den perioden en arbeider som bedriftslege, kan dette delvis kompensere for 

manglende individuell veiledning.  

 

Oppsummering 

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin vil foreslå at dagens spesialitetsutdanning videreføres 

som nå, men at ordningen om frivillig tilleggsutdanning kan gå ut bortsett fra muligheten for 

at dagens ordning med at arbeidsmedisinsk forskning kan erstatte inntil ett år av utdanningen 

videreføres.  

Det foreslås at del 1 innføres som en obligatorisk del før hovedspesialiteten begynner, slik at 

den totale utdanningstid for spesialiteten arbeidsmedisin blir 6,5 år. Evt forslag om andre 

løsninger til innhold og lengde av spesialiteten bør først vurderes etter nærmere drøfting i det 

arbeidsmedisinske miljøet.  
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En bør ikke kunne begynne i en stilling som bedriftslege eller som LIS ved en 

arbeidsmedisinsk institusjon/sykehusavdeling før del 1 av spesialiteten er gjennomført.  

Det er ønskelig at det innføres samme veiledningsordning for bedriftslegedelen av 

spesialitetsutdanningen i arbeidsmedisin som for LIS-delen av spesialitetsutdanningen og for 

andre spesialiteter 

 

Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri 
Vi viser til høringsbrevet fra Dnlf 10.05.13. Spesialitetskomiteen i barne- og 

ungdomspsykiatri og styret i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF) ønsker 

å gi følgende kommentarer og innspill:  

 

 Oppbygning av ny spesialitetsstruktur  

                - Utdanningens lengde. ”Det legges opp til en total ramme for utdanningstiden i de enkelte 

spesialiteter på 5½- 6 ½ år”. Minimumstid fra norsk autorisasjon til oppnådd spesialitet i 

BUP er pr i dag 5,5 år. Vårt fag er et modningsfag, og det er helt nødvendig med tilstrekkelig 

tjenestetid for å tilegne seg den kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) i bredde 

og dybde som behøves for å kunne arbeide som spesialist. Vi mener det er klokt å ikke ta 

sikte på en reell forkortning av utdanningsløpet. Vi tenker at det vil være bra med et 

strukturert løp som sikrer at LIS får være i en god utdanningssituasjon med fokus på 

læringsutbytte. BUP er en spesialitet med stor knapphet på leger i forhold til behovet, og LIS 

er ofte i en situasjon der hensyn til den lokale driften veies opp mot deres krav til utdanning.   

   

- 3-delt utdanningsløp der del 1 erstatter turnustjeneste.   ”3 måneder av del 1 kan tidsmessig 

telle med i senere spesialistutdanning i det videre løpet”. For vårt fag vil det kunne være 

aktuelt å telle med 3 mnd av del 1, dersom legen i del 1 velger tjeneste i psykiatri. Dette vil 

kunne medføre en liten forkortning av det samlede utdanningsløpet 

  

- Overgang fra gren- til hovedspesialiteter.  BUP har ikke grenspesialiteter. Dette er derfor 

endring som ikke berører vårt fag.  

 

 - Avvikling av valgfri sideutdanning.  I vår utdanning kan man nå erstatte ett av de fire år av 

tjenesten i barne- og ungdomspsykiatri med tjeneste innen relevant spesialitet (menes alle 

medisinske spesialiteter og tjeneste innen habilitering, tjenesten må være tellende til 

hovedutdanningen i det aktuelle fagområdet), forskning, eller  

helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling, eller i allmennmedisin. Om man avvikler 

ordningen med valgfri sideutdanning, vil alle leger som utdannes til spesialist i BUP har 4 års 

tjeneste som LIS i BUP.  En del LIS i BUP i dag ønsker / ser behov for å fordype seg / få 

erfaring med andre fag som kan komme barnepsykiatrien til gode. Vi mener at fortsatt vil 

være viktig at det er mulig for LIS som ønsker det å få mulighet det. Slik vi forstår forslag om 

avvikling av sideutdanning, vil det fortsatt være mulig, men at spesialiseringsløpet da vil 

forlenges tilsvarende.  

 

 - Avvikling av gruppeføring. BUP har ikke gruppeføring. Dette er derfor endring som ikke 

umiddelbart berører vårt fag. Imidlertid er det en utfordring i vår spesialitet at 

spesialistutdanningen er svært desentralisert. Vi har ikke krav om tjeneste ved avdeling med 

aktiv pågående forskning, slik psykiaterne har. Det er mulig at det ville vært en styrke å få 

inn et tilsvarende krav for vår spesialitet.  
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 Spesialitetsstruktur i de psykiatriske fag og rus- og avhengighets medisin (heretter ”de tre 

fagene”)  

Del 2 i spesialistutdanningen omfatter felles kompetanseplattform for grupper av fag. Dette er 

etter vårt syn ikke ferdig utredet for vårt fag, og det er behov for et grundig arbeid før dette 

evt. innføres.  

Vi mener det er positivt at det foreslås at ”felles kompetanseplattform i de tre fagene ikke 

skal gå på bekostning av de spesifikke kravene i hver enkelt spesialistutdanning”.   

Vi er i utgangspunktet enige, med forbehold, i Helsedirektorates anbefaling av modell med 

”obligatorisk tjeneste i de andre fagområder, felles teoretiske kursmoduler og felles 

veiledningsmoduler”, med innplassering i del 3.  

Vi minner imidlertid om at BUP allerede pr i dag har obligatorisk tjeneste innen tre 

spesialiteter, dvs to tilstøtende fag til BUP: BUP (4 år, evt et av årene i annen tjeneste, se 

over), psykiatri (1 år) og pediatri (1/2 år). Om det innføres obligatorisk tjeneste innenfor enda 

en spesialitet, her rus- og avhengighets-medisin, mener vi at det er aktuelt å utrede om 

spesialistreglene for BUP bør endres. Det kan dreie seg om lenger tjenestetid totalt. Vi ser 

ikke at det er hensiktsmessig å korte ned tjenstetiden i BUP, vi ser klart behov for 

tjenestetiden i psykiatri, og vi mener at pasientene har nytte av at spesialist i BUP også har 

kompetanse innen pediatri. En mulighet kunne evt være å dele tjenesten i psykiatri mellom 

psykiatri og Rus- og avhengighetsmedisn. 

   

BUP sitt krav om obligatoriske tjeneste innen pediatri er ikke nevnt i utredningen.  Det kan 

være aktuelt å tenke felles kompetanseplattform innenfor noen områder for BUP og pediatri.  

Hvordan LIS i barnepsykiatri skal tilegne nødvendig kompetanse i pediatri, er et spørsmål 

som må arbeides mer med.  

 

Vi mener at det er flere emnekurs som kan være aktuelle for felles kompetanseplattform 

mellom de tre fagene. BUP kan ha en del til felles med psykiatri og rus- og 

avhengighetsmedisin i forhold til terapiutdanning, (som psykodynamisk og kognitiv terapi 

utdanning), men det er også helt nødvendig  med et spesielt fokus på barn og unge. Det 

samme gjelder psykofarmakologi og traumebehandling.  Det er allerede noe erfaring med 

felles kursmoduler BUP-psykiatri (for eksempel Psykisk helsevernloven) .   

 

Den andre modellen, med introduksjons stilling i del 2, vil måtte medføre total re-

organisering av spesialistutdaningen for de tre fagene. For vårt fag ser vi at denne modellen 

vil medføre en sterk økning i antall leger i spesialisering til BUPene. En  ordning med 

obligatorisk tjeneste i BUP for LIS som vil bli spesialist i psykiatri eller rus- og 

avhengighetsmedisn vil kunne føre til at utdanningskapsiteten blir ”brukt opp” på LIS innen 

de fagområdene.  

Det er i dag i BUP relativt få overleger ift LIS, 194 LIS stillinger og 237 overlegestillinger, 

(mens det i psykiatri er 555 LIS stillinger og 1059 overlegestillinger).  En dramatisk økning i 

antall LIS i BUP vil være vanskelig å håndtere på en god måte- det kan bli for få overleger ift 

LIS for å kunne tilby tilfredsstillende mester-svenn læring, og tilstrekkelig veiledning, for å 

sikre tilstrekkelig utvikling av basis- kunnskaper og -ferdigheter i sentrale emner.   

 

 Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur. 
Forskningstjeneste/ erfaring med forskning er noe som er diskutert mange ganger i BUP, og 

ikke funnet en god løsning på. Dette er en utfordring for spesialistutdanningen i BUP pr i dag.  

Det er ikke så mange avdelinger i BUP som har forskning på internasjonalt nivå. Det er mulig 
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at man kan se for seg en modell der det kan utarbeides en fellesmodul/seminar, med evt. 

praksisnær forskning / fagutvikling hvor LiS får noe innblikk i forskning.  
 

 Forslag til rolle- og ansvarsfordeling, særlig Legeforeningens rolle og oppgaver. Vi mener at 

det er positivt at det foreslås at ”universitetene får et økt ansvar for teoretisk opplæring”. Det 

er nevnt at ”universitetene bør ha som oppgave å utvikle veilederopplæring, utvikle veiledere, 

samt utvikle og administrere kompetansetesting”. For vårt fag betyr dette at universitetene må 

styrkes betydelig. Universitetsforankringen er pr i dag beskjeden. Det er ikke egne institutter 

for barne- og ungdomspsykiatri ved alle de medisinske fakultetene, og bare enkelte 

professorater.  Nåværende organisering med "Regionssenter for barn og unges psykiske helse 

/ Regionalt kunnskapsenter barn og unge” (R-BUP/ RKBU) er ulikt organisert i de ulike 

helseregioner. RKBU Nord, RKBU Midt og delvis RKBU Vest er tilknyttet 

universitetsmiljøene. RBUP Øst og Sør er en selvstendig organisasjon utenfor universitetet i 

Oslo. RBUP Øst og Sør sitt engasjement i BUP-spesialisthelsetjenesten varierer også i stor 

grad, da de har mange andre oppgaver knyttet til videreutdanning av andre yrkesgrupper enn 

leger innen BUP.  Dersom universitetene skal spille en større rolle i spesialist- utdanningen, 

er det etter vårt syn svært viktig at også spesialistutdanning i BUP og veilederutdanning 

knyttes direkte til universitetene uavhengig av RKBU/ RBUPene sin organisering.  

 

 Vi mener at det er viktig med en videreføring av Legeforeningens rolle ved at fagmiljøene er 

godt representert i råd og utvalg som skal legge føringene for spesialitetsstruktur og -innhold. 

 

 Andre punkter vi vil uttale oss om.  

Det står ikke noe i utredningen om omfanget av felles gruppeveiledning i forhold til annen 

veiledning, og om mulighet for gruppeveiledning for hver enkeltspesialitet.  Vi ser at felles 

gruppeveiledning for de tre fagene kan tilføre kvaliteter til utdanningen. Vi tenker at det er 

viktig med fortsatt individuell veiledning. Veiledningskravene for BUP bør jamføres med de 

krav som er for psykiatri.  

  
Det er understreket viktighet av obligatorisk veilederutdanning, men det står ikke mer om 

omfanget.  

 

Årsmøtet i 2013 i vår fagmedisinske forening, NBUPF, vedtok at spesialitetskomiteen og 

styret i NBUPF sammen skulle arbeide for å styrke den teoretiske utdanningen med flere 

obligatoriske kurs, og arbeide for en obligatorisk terapiutdanning med mer veiledning. Vi 

mener at dette er viktige forhold som vil gi pasientene bedre behandling.  
 

Spesialitetskomiteen i barnesykdommer 
Helsedirektoratet foreslår en omlegging av spesialistutdanningen for å få en høyere kvalitet i 

diagnostisering, behandling og oppfølging av og samhandling om pasientene. Bedre 

pasientsikkerhet står også sentralt. Dagens spesialistutdanning er god, men kan helt klart 

forbedres på flere områder. En del av de forslåtte endringene vil kunne bidra til dette, mens 

andre deler vil etter vår mening svekke utdanningen.  

 

 Utdanningslengde 

Spesialistutdanningen i barnesykdommer er i dag 5 år etter turnustjeneste. Ett av disse 

årene kan erstattes av forskning eller tjeneste i annen relevant spesialitet. 

Utdanningstiden bør ikke forkortes. Pediatrien er et stort fag som spenner fra det mest 
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akutte til kronikeromsorg og møysommelige og tidkrevende utredningsarbeid. Over 

tid er arbeidstiden for LIS redusert og turnusplaner med aktiv tjeneste hele døgnet gir 

lang mindre tjeneste på dagtid. Arbeid under veiledning og utredning skjer i hovedsak 

på dagtid.  

   

 Tredelt utdanningsløp 

Dagens turnustjeneste omfatter tjeneste på barneavdeling på mange sykehus. Barn er 

en del av pasientene for mange spesialiteter, ikke minst i allmennmedisin og på 

legevakt. Mange leger er utrygge og ukomfortable med å jobbe med barn. Vi mener 

derfor at pediatri også fortsatt må kunne være en del av basisutdanning (del 1). 3 

måneder er minimum, men vil da kunne telle som del av den videre spesialiseringen.  

Del 1 av spesialistutdanningen i forslaget bør være obligatorisk for alle. Vi merker 

allerede problemene med å få inn LIS som ikke har turnustjeneste og dermed i mange 

tilfeller mangler praktisk erfaring.  

For indremedisin og kirurgi virker det fornuftig med en felles del 2 av utdanningen, 

mens for vår spesialitet vil del 2 og 3 utgjøre en enhet.  

 

 Overgang fra gren- til hovedspesialiteter 

Utfordringen med dette blir å ivareta breddekompetanse slik at de mindre sykehusene 

fortsatt kan gi et godt helsetilbud til befolkningen i sitt område. Mange små sykehus 

sliter med vaktberedskap og må basere seg på dyr innleie. 

Når det foreslås omlegging av grenspesialiteter til hovedspesialiteter innen 

indremedisin og kirurgi, vil det også kunne få betydning for behandlingsområder som 

også andre spesialiteter er involvert i. Hovedspesialiteter får større faglig tyngde og vi 

er redd for at områder der barneleger i dag er sterkt inn i bildet blir overtatt av 

voksenmedisinere. Dette må man være obs på 

 

 Valgfri sideutdanning 

Vi mener fortsatt det skal kunne være en mulighet for alternativ tjeneste 1 år av 

utdanningen, så fremt ikke utdanningslengden totalt forkortes. Det er fagområder som 

er nyttig og relevant, og som kan utfylle og supplere spesialistutdanningen. Det bør 

defineres klarere innenfor hver spesialitet hva som skal være tellende. 

 

 Avvikling av gruppeføring 

Dagens ordning med krav om gruppe1 og gruppe 2 tjeneste sikrer at alle ila 

utdanningstiden er innom større avdelinger med avansert utredning og behandling. 

Det gir mulighet for å følge pasientløp til alvorlig syke pasienter over tid. Denne 

erfaringen er vanskelig å oppnå ellers, og kan ikke erstattes av læringsmål og kurs. 

Gruppe 1 tjenesten omfatter langt mer enn utføring av avanserte tekniske prosedyrer. 

Dersom gruppeføringen faller bort vil det fort kunne bli ”A og B sykehus” og en 

klassedeling mellom spesialistene avhengig av hvor de er utdannet. Det er gunstig 

med tjeneste fra flere avdelinger. Det utdannes flere og flere leger, og en bedre 

spredning av ferdige spesialister vil tvinge seg fram. 

I utredningen er det stor tro på utvikling av bedre pedagogiske verktøy og e-læring. 

Her er det nok noe å hente, men det å bli kjent i større miljøer og knytte kontakt med 

kolleger er svært viktig også for pasientbehandlingen 

 

 Spesialiststruktur psykiatriske fag 
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Barne- og ungdomspsykiatri har i dag ½ års obligatorisk tjeneste på somatiske 

barneavdeling. Dette er til felles forståelse og nytte, bedrer samarbeid og pasienttilbud 

Tjeneste på somatisk barneavdeling bør opprettholdes, men innholdet i tjenesten kan 

med fordel endres slik at utdanningskandidaten får arbeide innen sitt fagområde i en 

somatisk kontekst. Det er mange pasienter med tilstander i grenseland mellom 

psykiatri og pediatri, og pasienter som trenger tjenester fra begge spesialiteter. For 

Barnelegeforeningen er det faktisk et satsningsområde å samle de to spesialitetene i 

sykehusene. 

 

 Spesialiststruktur øvrige fag 

Pediatri er et av de fagene som vil ha en todelt spesialistutdanning. Faget er for lite for 

grenspesialisering, men på nyfødtsiden er det egne intensivavdelinger med egne 

vaktordninger. Det vil være behov for å definere kompetansekrav for fagområder i 

pediatrien. Slik forslaget fremstår vil det etter vår tolkning være det nasjonale 

spesialitetsråd for barnesykdommer som da må definere disse kravene og utforme 

utdanningsløpet i pediatri. 

 

 Forskning 

Vi mener forskning må være en integrert del av spesialistutdanningen, definert i 

læringsmål. Vitenskapelig kompetanse er generelt mer utbredt, også på mindre 

avdelinger. Hvis forskning skal telle som del av utdanningen forutsettes det at 

utdanningstiden ikke forkortes.  

 

 Veiledning 

I dag fungerer veiledningsordningen av utdanningskandidater dårlig. Det er derfor 

positivt at det kommer inn obligatorisk veilederopplæring og større satsning på dette 

området.  

 

 Etterutdanning 

Vi støtter forslaget om obligatorisk etterutdanning. Dette må gjelde for alle og være et 

felles ansvar for den enkelte og arbeidsgiver.  

 

 Rolle og ansvarsfordeling 

I forslaget skal myndighetene overta flere av de oppgavene som har vært delegert til 

legeforeningen. Vi frykter mer tungrodde og byråkratiske prosesser. Det er viktig at 

det i fagspesifikke spørsmål og nasjonale råd brukes representanter som foreslås fra 

de fagmedisinske foreningen i legeforeningen.  

 

 Generell betraktninger 

Erfarne leger skal ha en mer fremskutt rolle i mottak og akuttsituasjoner, og det 

bedrer pasientsikkerhet og gir mer effektive pasientløp. Dette står  for oss i 

motsetning til kortere utdanningsløp. Utdanningskandidatene vil stå i bakre rekke og 

bruke lengre tid på å bli trygge og oppfylle læringsmålene. Ferdighetstrening og kurs 

vil hjelpe noe, men kan ikke erstatte den kliniske erfaringen som er nødvendig.  

Tjeneste på flere steder gir et bredere erfaringsgrunnlag og anbefales. Individuelle 

utdanningsløp (blokkutdanning) kan være en vei å gå, men kan ikke være knyttet opp 

mot regioner. At universitetene kommer mer på banen ang kurs og pedagogiske 

redskaper er positivt.  
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Spesialitetskomiteen i blodsykdommer 
Overgang fra grenspesialitet til hovedspesialitet I blodsykdommer: 

 

Vi har ingen prinsipielle motforstillinger. 

Overgang til hovedspesialitet bør i så tilfelle gjøres for alle grenspesialiteter i faget 

indremedisin, endring bare for noen av grenspesialitetene anses som ikke hensiktsmessig.  

 

Hdir. foreslår for spesialitetene i faget indremedisin: 

Del 1:  (turnus) 1 ½ år 

Del 2:  (felles indremed. utdannelse) 3 år 

Del 3:  spesialisering minst 2 år 

Vi vurderer minste tid i del 3 for kort til å oppnå en anstendig spesialisering i grenen 

blodsykdommer. 

 

Vi foreslår følgende utdanningsløp for hovedspesialitet blodsykdommer: 

 

Del 1:  (turnus) 1 ½ år 

Del 2:  (felles indremed. utdannelse) 3 år hvorav 1 år kardiologi 

Del 3:  3 ½ år hvor av ½ år onkologi med hovedvekt på lymfomer, ½ år fagrelevant forskning 

kan gi tellende tid. 

 

EHA og EU anbefaler:  

2 år indremedisin, 3 år blodsykdommer til spesialitet blodsykdommer. 

 

H-net survey: median 62 mnd (48 – 90) til spesialitet blodsykdommer i Europa 

 

Dersom grenspesialitetene endres til hovedspesialiteter bør hovedspesialiteten indremedisin 

utredes mtp oppgaver og faglig innhold. 

 

Ny stillingsstruktur pkt 11/9: 

Innføring av en ny stiilingskategori mellom Lis og overlegen støttes ikke. 

 
Spesialitetskomiteen i endokrinologi 
Høringsuttalelse – Helsedirektoratets utredning om spesialitetsstruktur og -innhold  

Det vises til Legeforeningens invitasjonsbrev datert 10.5.13 der det utbes kommentarer til 

rapportutkastet til Helsedirektoratets rapport.  

 
Det er bedt omstrukturerte kommentarer etter mal som angitt i invitasjonsbrevet.  

Punkt 7.2: Side 41: ”Mange pasienter møter leger i turnus eller leger som er tidlig i 

spesialiseringsløpet når de ankommer legevakt eller akuttmottak, der disse ikke har mottatt 

tilstrekkelig veiledning. I mange år har dette vært et tema uten at man har klart å sette høy 

nok kompetanse fremst”.  

Det er viktig at det i akuttmottak er tilstrekkelig kompetanse for å ta hånd om pasientene på 

en trygg måte, men løsningen på dette er ikke å ta bort turnuskandidater eller ferske LIS fra 

akuttmottaket, men å sikre tilstrekkelig supervisjon av mer erfarne leger. Akuttmottak er det 

beste sted å lære. Den beste læring skjer når man selv må undersøke og innhente informasjon 

fra pasienten, og forsøke å omgjøre dette til god behandling for pasienten. Man lærer bedre 
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som aktiv deltaker enn som passiv observatør til eldre kollega. I de fleste tilfeller kan man få 

god støtte og veiledning fra mer erfaren kollega i de tilfeller junior er usikker. Utfordringen 

blir å ta vare på ”mester-svenn-relasjonen” i en tid med stram økonomi og barberte 

arbeidsplaner.  

1. Oppbygging av ny spesialitetsstruktur(punkt 9.1- 9.5) herunder  
 

 

 

Turnustjenesten slik den utformes for fremtiden er forutsatt å bli mer strukturert, og skal 

inngå som en del av den samlede spesialistutdanningen. Det er imidlertid usikkert om dette 

vil øke den reelle kompetansen hos utdanningskandidatene etter gjennomført turnustjeneste 

sammenlignet med dagens ordning, slik at deler av tjenesten i del 1 eventuelt kan erstatte 

tjenestetid i del 2.  

Slik rapporten fra Helsedirektoratet foreligger, foreslås det nå minimum 2 år i del 3 for 

indremedisinske fag. For endokrinologi er 2 år sannsynlig for knapt for å kunne 

gjennomføre utdanningen på en tilfredsstillende måte.  

 

I forslaget fra Helsedirektoratet er «common trunk» 3 år for å gi bredde-kompetanse og 

generell bakvaktskompetanse i indremedisinske fag. Dette synes velbegrunnet ut fra 

sykehusstruktur og behov for felles bakvaktsordninger, men kan ikke begrunne redusert 

kompetanse innenfor den enkelte indremedisinske spesialitet.  

Selv om de tidsrammer som er angitt i rapporten for del 2 og 3 av utdanningsløpene, er ment 

som minmumskrav, må disse være realistiske og slik at kompetansen hos nyutdannede 

spesialister er på et tilfredsstillende europeisk nivå. Tidsrammene må også gi rom for å utvide 

utdanningstiden der det er nødvendig for å oppfylle de læringsmål som kreves.  

 

 

Del 1: Felles plattform for alle / turnustjenesten- 1 ½ år  

Del 2. Felles plattform for grupper av fag- inntil 3 år  

Del 3 Unik for hver spesialitet – 2-4 år  

En omorganisering av spesialistutdanningen ut fra ønsket om mer effektiv spesialistutdanning 

er hensiktsmessig. Innholdet i del 2 er ikke definert ennå og her må læringsmål og krav til 

tjeneste defineres slik at utdanningskandidatene kan få tilstrekkelig breddekompetanse og 

være i stand til å dekke generell bakvaktsfunksjon etter gjennomført del 2. Organiseringen av 

tjenesten ved utdanningsinstitusjonene vil være kritisk for å kunne gjennomføre del 2 på en 

effektiv måte.  

- til hovedspesialiteter.  

 

Den foreslåtte overgangen fra gren- til hovedspesialiteter kan støttes ut fra den foreliggende 

argumentasjon i rapporten. Det er begrunnet i en mer tidseffektiv spesialistutdanning, men 

også i en mer hensiktsmessig tilnærming til faget med tanke på mulighet for tidligere 

”subspesialisering” og tilordning til internasjonale utdanningsmodeller.  

 

 

Forslaget om avvikling av valgfri sideutdanning støttes under forutsetning av at spesifiserte 

læringsmål i de omtalte kompetansemodulene gjennomføres.  
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Forslaget om å avvikle kravet om gruppe 1-tjensten og i stedet styre etter læringsmål støttes 

under den viktige forutsetning at læringsmålene holdes på et høyt og internasjonalt 

sammenlignbart nivå. Dette vil dermed medføre behov for tjeneste og prosedyretrening på 

større avdelinger, avdelinger som i dagens ordning er gruppeført under kategori I.  

 

2. Spesialitetsstruktur i indremedisinske spesialiteter(punkt 9.6)  
Spesialitetskomiteen i endokrinologi kan gå med på forslaget om at dagens indremedisinske 

grenspesialiteter gjøres til hovedspesialiteter.  

Endokrinologi er en liten spesialitet med mange komplekse tilstander. Det er særdeles viktig 

å ha en bred og god indremedisinsk utdannelse i bunnen.  

Når det gjelder dagens hovedspesialitet i generell indremedisin er det, som påpekt i 

rapporten, nødvendig med en faglig revisjon. Denne faglige revisjon må så langt råd er være 

initiert og båret frem av de aktuelle fagmiljøene. En sterk oppbygging av breddekompetanse i 

indremedisin må ligge til grunn for de nye spesialitetene, og det vil gjøre den særlig aktuell 

for pasienter med sammensatte problemstillinger og vil ha en viktig funksjon i tidlig 

vurdering av pasienter etter innleggelse i sykehus.  

Punkt 9.6.4: Side 62: ”Det er også et allment kjent fenomen at pasienter som henvises til 

sykehusets mottak ofte blir innlagt på sykehus uten at det er medisinsk grunnlag for det. 

Årsaken til disse problemene har vært diskutert i årevis, og det har vært stor enighet om at 

mye at problemet skyldes at mottaksenhetene ofte er  

 

 

bemannet med turnuskandidater og at det dermed ikke er tilstrekkelig diagnostiserings og 

«triageringskompetanse» i mottak.”  

 

Tjeneste i akuttmottak / legevakt til alle døgnets tider er lærerikt og utfordrende i en viss 

periode av et utdannelsesforløp, men for de fleste fysisk meget belastende og mindre 

attraktivt som arbeidssituasjon over tid etter hvert som man blir eldre. De fleste overleger er 

nå dagarbeidere med vakttjeneste, og det vil nok vekke betydelig motstand hvis man skulle 

gå over til å bli rene turnusarbeidere.  

Skal den nye spesialiteten i generell indremedisin/ mottaksmedisin være attraktiv på sikt, må 

den ikke medføre en uakseptabel vaktbelastning på kvelds- og nattetid. Dette skulle heller 

ikke være nødvendig da tilstrekkelig supervisjon i akuttmottak på vakttid kan sikres gjennom 

opprustning av eksisterende vaktordninger og ved at behandling av pasienter med definerte 

behandlingsløp som i dag fungerer godt (f.eks. akutt hjerteinfarkt, brystsmerter etc) fortsetter 

på samme måte. Den viktigste rollen for mottaksmedisinere bør derfor være et mer 

overordnet ansvar for håndtering av pasientstrømmen og vurdering av pasienter med mer 

uavklarte og sammensatte tilstander.  

 

3. Spesialitetsstruktur i kirurgiske spesialiteter  
 

Ingen kommentarer  

4. Spesialitetsstruktur i psykiatriske fag og rus- og avhengighetsmedisin (punkt 9.7.8)  
Ingen kommentarer  

 

5. Spesialitetsstruktur i billeddiagnostiske fag (punkt 9.8)  
Ingen kommentarer  

 

6. Spesialitetsstruktur i øvrige sykehusspesialiteter (punkt 9.9)  
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Ingen kommentarer  

 

7. Spesialitetsstruktur i allmenn- og samfunnsmedisin (punkt 9.10)  
Ingen kommentarer  

 

Punkt 9.11 Nye spesialiteter og kompetanseområder Helsedirektoratet går ikke inn for 

opprettelsen av nye spesialiteter på nåværende tidspunkt, med unntak av omgjøring av 

generell indremedisin til mottaks- og indremedisin og omgjøring av dagens grenspesialiteter 

til hovedspesialiteter  

 

Punkt 9.12 Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur  
Forskning er lite omtalt i kommentarutkastet. Forskning bør ha en klar og definert plass i 

spesialistutdanningen for å sikre at alle spesialister kan vurdere nye forskningsresultater og 

følge med i den faglige utviklingen.  

 

Punkt 9.13: Helsedirektoratet anbefaler at det etableres etterutdanningsprogrammer for den 

enkelte lege, todelt modell med en generell del som sikrer at den enkelte spesialist får god 

kjennskap til de siste årenes faglige og teknologisk utvikling og en spesiell del tilpasset den 

enkelte spesialists arbeid. Dette innebærer en betydelig opprustning av etterutdanningen og 

ønskes velkommen.  

Forslag til rolle- og ansvarsfordeling (punkt 10) herunder spesielt legeforeningen rolle 

og oppgaver (punkt 10.5.5)  
Legeforeningen og spesialitetskomiteene har ivaretatt spesialistutdanningen på en god måte 

og bør fortsatt være med og ta et stort ansvar i den forbindelse.  

 

Kapittel 11. Konsekvensvurdering av ny spesialiststruktur for leger  
De positive konsekvensene virker overdrevet. Hvis flere kompetente leger skal i mottaket og 

vurdere pasienter, vil det bli mindre tid til poliklinikk. Når legene i spesialisering skal ha 

mindre rutinearbeid må noen andre gjøre den jobben. Da får ferdige spesialister gjort mindre 

spesialisert arbeid.  

Vi er bekymret for vaktbelastningen for erfarne leger. Det er et kritisk punkt i utdanningen i 

dag. Det er på dette tidspunkt mange slutter fordi de finner vaktbelastningen for stor. De har i 

tillegg veldig stort ansvar.  

Det er usikkert om spesialistutdannelsen reelt vil ta kortere tid. Nå er det mange som ikke tar 

ut spesialiteten selv om de kunne pga stillingsstrukturen med få overlegestillinger. 

Stillingsstrukturen vil være meget avgjørende for å ta ut noen gevinst.  

 

Punkt 11.1  
Det er foreslått at e-læring skal erstatte eksisterende kurs for spesialiteten for bl.a. å spare tid 

til reiser og hotellopphold. Vi mener denne innsparingen er liten siden det uansett må avsettes 

tid til kurset, og kursdeltagerne går glipp av viktige faglige diskusjoner og erfaringsdeling. 

Det er også svært krevende å utarbeide slike kurs og holde de oppdatert etter hvert som den 

faglige utviklingen skjer 

 

Spesialitetskomiteen  i fysikalsk medisin og rehabilitering 
Oppbyggingen av ny spesialitetsstruktur (pkt 9.1 – 9.5) 

 Utdanningslengde:  
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I fysikalsk medisin og rehabilitering har LIS sin utdanningstid ikke vært en utfordring. 

Dagen spesialistregler med 4 år hovedutdanning og 1 års obligatorisk sideutdanning 

(etter turnustjeneste) har vært vurdert som en nødvendig og tilstrekkelig lengde på 

utdanningen. De fleste kandidater har i følge spesialistsøknadene komiteen har fått, 

fått den tjenesten de trenger i forhold til sjekklisten i løpet av disse 5 årene.  

Sideutdanningen ble bredt og omstendelig diskutert i fagmiljøet i 2008 

(spesialitetskomiteen, fellesmøter med Forening for fysikalsk medisin og 

rehabilitering, høringer hos foreningen medlemmer v/utdanningsutvalgene på alle 

godkjente utdanningsinstitusjoner og behandlet på årsmøte) og ble vurdert absolutt 

nødvendig i vårt fag.  

 

Tidligere hadde vi 2 års sideutdanning, men denne ble redusert til 1 år for ca 10 år 

siden. I vårt fag er det et utstrakt samarbeid med andre spesialiteter og mange 

sengeposter mottar de fleste pasientene til akutt rehabilitering fra nevrologiske, 

nevrokirurgiske og ortopediske avdelinger især, men også noe fra medisinske og 

øvrige kirurgiske avdelinger.  

 

Vi vil med tanke på våre pasienters behov sterkt anbefale at obligatorisk 

sideutdanning videreføres og ikke kan erstattes av del 1 (den tidligere 

turnustjenesten). God innsikt i og konkret erfaring fra andre spesialiteter vurderes 

nødvendig i vår spesialitet. Sideutdanningen er verdifull og en ny struktur bør 

videreføre den. Dersom sideutdanningen ikke blir obligatorisk, vil mange LIS ikke 

prioritere å sette av tid og ikke tilegne seg denne verdifulle kunnskapen, eller LIS som 

vil ta sideutdanning vil få større vansker med å få relevante stillinger. Med 

obligatorisk sideutdanning vil de ferdige spesialistene i en avdeling ha litt ulik profil 

som følge av hvilken sideutdanning de har valgt, og dermed ha komplementærende 

kompetanse som vil gi en god bredde i avdelingens pasienttilbud.  

 

Sammenfattet innebærer dette at vi ønsker en utdanningslengde som i dag, 5 år, 

inkludert obligatorisk sideutdanning, og at det da blir totalt 6,5 år i den nye modellen 

hvor tidligere turnustjeneste er inkludert i disse 6,5 årene.    

 

 Tredelt utdanningsløp der del 1 erstatter dagens turnustjeneste 

o Vi vurderer det hensiktsmessig og nyttig at ledelse, kvalitetsutvikling og fokus 

på samhandling trekkes inn i del 2.  

o Viktig for vår spesialitet at vi beholder 4 år hovedutdanning og 1 år 

obligatorisk sideutdanning/erfaring og tjeneste i annen spesialitet etter del 1. 

Sideutdanning kan eventuelt i den nye modellen gå inn i del 2 (?).  

 

 Overgang fra gren- til hovedspesialiteter 

o Ingen kommentarer vedr vår spesialitet 

 

 Avvikling av valgfri «sideutdanning» 

o Vi har obligatorisk sideutdanning som vi anser viktig og nødvendig å 

videreføre. I forhold til andre spesialiteter bygger deler av vår spesialitet i stor 

grad videre på kunnskap fra og om andre spesialiteter. Dette i tillegg til 

betydelig samhandling med andre spesialiteter gjør sideutdannning svært 

vesentlig og hensiktsmessig i vårt fag.  
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 Avvikling av gruppeføring 

o Vi har utarbeidet et nytt attestasjonsskjema som vil ivareta nødvendige 

læringsmål. Hvor disse læringsmålene er oppfylt, gr I eller II anser vi mindre 

vesentlig. Vi har ingen argumenter mot å fjerne gruppeføring.  

 

Spesialitetsstruktur i øvrige sykehusspesialiteter (pk 9.9) 

o Vår spesialitet er omtalt her. Modellen vurderes god forutsatt at vi beholder 1 

år obligatorisk sideutdanning og 4 års hovedutdanning. 

 

Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur (pkt 9.12) 

o Sterkere føringer i forhold til arbeidsgiveransvaret med tanke på å tilrettelegge 

for forskning vurderes viktig.  

 

Forslag til rolle og ansvarsfordeling (pkt 10), herunder spesielt  

o Legeforeningens rolle og oppgaver (okt 10.5.5) 

 Det er viktig å bruke den kompetansen legeforeningen, inklusive 

spesialitetskomiteene har i videre arbeid med og godkjenninger av LIS 

og utdanningsinstitusjoner.  

 

Spesialitetskomiteen i fødselshjelp og kvinnesykdommer 
Spesialitetskomiteen i fødselshjelp og kvinnesykdommer har gått gjennom Helsedirektoratets 

utredningsarbeid om spesialitetsstruktur og -innhold. Vi beklager at det er gitt svært kort 

høringsfrist til denne omfattende utredningen med en rapport på 120 sider.  

 

Spesifikke kommentarer 

 

Ad oppbygging av ny spesialitetsstruktur (rapportens punkt 9.1-9.5) 

Det finnes allerede et godt innarbeidet system for utdanning av legespesialister ved våre 

sykehus. Mye av innarbeidet praksis er verdt å videreføre med visse korreksjoner. Det kan 

selvsagt være positivt. Det kreves i rapporten mer struktur, forutsigbarhet og klargjøring av 

myndighet og ansvar. Spesialitetskomiteen imøteser mer fokus kvalitet og forutsetter at det 

tilføres midler til spesialistutdanningen slik at vi kan utdanne enda bedre spesialister i 

fremtiden. 

 

Utdanningslengde 

Minstetiden i vår spesialitet er 5 ½ år. Skeie-Jensen-utvalget viste at gjennomsnittlig 

utdanningstid er 8 år for å fylle alle krav til tjeneste og alle prosedyrekrav. Det er urealistisk å 

tro at man kan kutte ned på utdanningstiden uten å senke kvalitetskravene til norske 

spesialister. Sannsynligvis bør utdanningstiden økes til 6 år. 

 

Tredelt utdanningsløp der del 1 erstatter dagens turnustjeneste 

En 3-deling av spesialistutdanningen kan synes hensiktsmessig også for fødselshjelp og 

kvinnesykdommer. Det vil være avgjørende i den videre utarbeidelsen av modellen at man 

trekker inn de forskjellige fagmiljøene når man skal bestemme varigheten av de ulike delene. 

Vi mener at det er helt sentralt at fagmiljøene, herunder fagmedisinske foreninger og 

spesialitetskomiteer, må være premissleverandører for faglige endringer av 

spesialistutdanningen. 
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Vi mener at endringer som omhandler innretningen på helsetilbudet kan bidra til å løse 

problemene som er beskrevet i rapporten. Bedre legebemanning er helt essensielt i dette. 

Videre er det sentralt at det finnes nok hjelpepersonell, slik at leger i spesialisering kan lære 

legearbeid på spesialistnivå uten å bruke dyrebar tid på sekretær- og sykepleieoppgaver. 

Leger i spesialisering trenger mengdetrening på diagnostikk og behandling, men de trenger 

ikke mengdetrening innenfor arbeidsoppgaver som støttepersonell kan utføre.  

Bemanning er også et vesentlig element for å sikre god kvalitet i spesialistutdanningen. 

Dersom det er for få leger, vil ikke leger i spesialisering lære avanserte prosedyrer. 

Mye av det spesialitetskomiteen påpeker som mangler ved systemet slik det fungerer i dag vil 

neppe bli bedre selv i et nytt system uten at det settes av penger. Vi ser ved flere 

sykehusavdelinger i dag at produksjonspresset et stort og at dette går ut over fokus på 

utdanning og opplæring fordi det er for få ressurser. Spesielt er de store 

universitetsklinikkene underbemannet i forhold til oppgavene de skal utføre. 

 

Spesialitetskomiteen tror at blokkinndelingen av utdanning kan ha positive synergieffekter 

fordi man kan koordinere basale kurs som er sammenfallende på tvers av spesialitetene. Et 

eksempel er grunnleggende kirurgisk teknikk som vil ivareta et felles behov innenfor flere 

kirurgiske fag. 

 

Det er positivt at man skal systematisere veiledning og gi opplæring i dette. Det er viktig å 

trekke universitetsmiljøene mer inn i arrangering av kurs og teoridelen av utdanningen. Det er 

også viktig fortsatt å la leger i spesialisering få reise på kurs og knytte nettverk. Man kan 

utnytte ressursene bedre ved å ha læringslaboratorier. I et praktisk kirurgisk fag som 

fødselshjelp og kvinnesykdommer må man allikevel ikke se bort fra at læring ”in real life” er 

den beste læring, og denne er avhengig av gode forbilder og rollemodeller. Mester-svenn-

læring er fortsatt helt sentralt i vår spesialitet. Veiledning og supervisjon med eldre 

kolleger/seniorer bør brukes bevisst. Leger i siste del av karrieren med stor klinisk erfaring 

må benyttes til opplæring av nye spesialister.  

 

Det er positivt at man vil innføre obligatorisk etterutdanning. Spesialitetskomiteen diskuterer 

om obligatorisk eksamen vil styrke den teoretiske delen av spesialistutdanningen. Uansett må 

man ikke undervurdere betydningen av kontinuerlig vurdering og sertifisering for å sikre 

ferdighet og kunnskap. Det kan være litt vanskelig å se hvem som skal ha ansvaret for 

etterutdanningen for avtalespesialister. 

 

Overgang fra gren- til hovedspesialiteter 

Dette må samordnes med kravet til generell kirurgi i fødselshjelp og kvinnesykdommer. 

Spesialitetskomiteen mener at 12 mnd generell kirurgi bør opprettholdes. Det er nødvendig å 

ha erfaring med både urologi og gastrokirurgi. 

 

Spesialitetskomiteen støtter opprettelse av grenspesialitet i gynekologisk onkologi. 

 

Avvikling av gruppeføring 

Det er allerede nå et problem at de mindre gruppe 1-avdelingene innen vår spesialitet ikke 

fyller kravene til akademisk virksomhet. Spesialitetskomiteen mener at alle kandidater har 

nytte av å starte på et gruppe 2-sykehus og senere fortsette tjenesten ved et gruppe 1-sykehus. 

Vi tror spesialistutdanningen kan bli lidende ved avvikling av gruppeføring. Det er helt 

sentralt at kandidatene har erfaring fra store avdelinger med bred forskningsaktivitet, at de får 
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anledning til å lære overføring av vitenskap til klinisk praksis og at de ser verdien av 

forskning i den kliniske hverdagen. 

 

Spesialitetsstruktur i kirurgiske spesialiteter (rapportens punkt 9.7) 

Dette må samordnes med kravet til generell kirurgi i fødselshjelp og kvinnesykdommer. 

Spesialitetskomiteen mener at 12 mnd generell kirurgi bør opprettholdes. Det er nødvendig å 

ha erfaring med både urologi og gastrokirurgi. 

 

Nye spesialiteter og kompetanseområder (rapportens punkt 9.11) 

Hvem skal undersøke pasienten først på sykehuset? Spesialitetskomiteen går imot egen 

spesialitet i mottaksmedisin. Vi mener det er viktig for leger i spesialisering å se pasienter før 

de har fått en diagnose. Det bør opprettes team i akuttmottak bestående av turnuslege, lege i 

spesialisering og spesialist. De kritisk syke pasientene skal vurderes av erfaren lege ankomst 

(slik det er i dag - bakvakt er sammen med forvakt). På en del andre pasienter egner det seg 

for uerfaren lege å undersøke, skrive journal, og gjøre seg opp en mening. Når de har en 

tentativ diagnose diskuteres dette med erfaren lege og man justerer diagnose og planlagt 

behandling. 

 

Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur (rapportens punkt 9.12) 

Allerede er det et problem at de mindre gruppe 1-avdelingene innen vår spesialitet ikke fyller 

kravene til akademisk virksomhet. Spesialitetskomiteen mener at alle kandidater har nytte av 

å starte på et gruppe 2-sykehus og senere fortsette tjenesten ved et gruppe 1-sykehus. Vi tror 

spesialistutdanningen kan bli lidende ved avvikling av gruppeføring. Det er helt sentralt at 

kandidatene har erfaring fra store avdelinger med bred forskningsaktivitet, at de får anledning 

til å lære overføring av vitenskap til klinisk praksis og at de ser verdien av forskning i den 

kliniske hverdagen. 

 

Oppsummering, konklusjon 

Spesialitetskomiteen i fødselshjelp og kvinnesykdommer ser flere styrker i rapportens 

forslag. Det gjelder først og fremst bedret struktur og klargjøring av hvem som har ansvar for 

at det utdannes gode nok spesialister i Norge. Videre ser vi muligheten for positive 

synergieffekter ved felles blokktjeneste for enkelte kirurgisk fag med tanke på felles kurs og 

felles basisferdigheter. Vi bekymrer oss for at det ikke klargjøres hvor mye midler som må 

tilføres og hvor de skal komme fra. Vi kan heller ikke se at den nye modellen er 

kostnadsberegnet. For egen spesialitet ønsker vi fortsatt minst 5 ½ års utdanning med 

gruppeføring som hittil. Vi støtter opprettelse av subspesialitet i gynekologisk onkologi. Vi 

støtter også styrking av etterutdanningen for legespesialister. 

 

Spesialitetskomiteen i geriatri 
1. Oppbygning av ny spesialitetsstruktur  

a. Utdanningslengde.  

Komiteen støtter strukturering av utdanningsløp, men kan ikke se at dette vil kompensere for 

en reduksjon i minimumstiden for utdanning av spesialister i indremedisinske fagområder 

med 1,5 år. Utover utilstrekkelig faglig fordypning tror vi Helsedirektoratet undervurderer 

den tiden som trengs for å modnes som menneske og fagperson. Under nylig gjennomført 

arbeid med omlegging av prosedyreliste for geriatri ble det tydelig at utdanningstiden for 

grenspesialisering i geriatri må økes til 3 år, det vil si samme lengde som øvrige 

grenspesialiteter i Indremedisin, for at læringsmålene skal nås. Videre minsker arbeidstiden 
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tilgjengelig for utdanning som følge av reduserte tjenesteplaner og økt fokus på økonomi og 

produksjon i helseforetakene. Komiteen frykter at en reduksjon i utdanningslengden som 

foreslått vil redusere kompetansen til ferdige spesialister og gi en betydelig reduksjon i 

kvaliteten på helsetjenestene som tilbys befolkningen.  

 

b. Tredelt utdanningsløp.  

Vi ser ingen andre problemer enn at det reduserer utdanningstiden som anført.  

 

c. Overgang fra gren til hovedspesialiteter.  

Som anført i høringsuttalelse 8.april i år frykter vi at det vil medføre en holdningsendring til å 

håndtere generelle og sammensatte problemstillinger. Økt henvisningspraksis vil gi et 

ineffektivt og dyrt helsevesen utover at færre føler ansvar for å samle ulike organhensyn og 

anbefalinger til en helhetlig behandling. Endringen fremstår lite tilpasset dagens 

sykehusstruktur og behovet for generell vaktkompetanse.  

 

d. Avvikling av valgfri sideutdanning.  

Geriatrisk miljø har særlig nytte av personer som har erfaring fra andre fagområder enn de 

som obligatorisk inngår i utdanningen. Ytterligere reduksjon i tiden spesialistkandidater 

eksponeres for sin fremtidige spesialitet kan imidlertid ikke aksepteres. Valgfri sideutdanning 

er fortsatt ønskelig, men forutsetter at minimumstiden i forslaget økes.  

 

e. Avvikling av gruppeføring.  

Vi støtter tanken om kunnskapskrav fremfor tid i enkelte avdelinger. Alle leger i 

spesialisering bør ha vært del av et større fagmiljø før de kan søke om spesialistgodkjenning. 

Krav om dette kan formuleres på ulike måter og forutsetter ikke gruppering av 

utdanningsinstitusjoner. 

 

 2. Spesialitetsstruktur i indremedisinske spesialiteter (punkt 9.6)  

Komiteen merker seg at rapporten har identifisert en hovedutfordring i at «De store 

pasientgruppene som ankommer norske akuttmottak viser seg å være eldre pasienter med 

multiorgansykdommer, gjerne med diffuse symptomer av indremedisinsk karakter (ca 70-80 

% av pasientene). I dag er det ved mange sykehus risiko for at pasienter med et komplisert 

sykdomsbilde eller sykdommer i flere organsystemer kan havne i spesialiserte avdelinger 

som konsentrerer seg om fliker av sykdomsbildet.»(s.62)  

Dette er en hovedmålgruppe for bred geriatrisk utredning. Selv om komiteen ikke kan gå god 

for tallet, utgjør dette en stor og økende utfordring for helsevesenet. Skal denne utfordringen 

løses må det utdannes flere geriatere samtidig som vi gjerne ser at geriatrisk kompetanse i 

indremedisinen styrkes. Det fremstår underlig at man i stedet velger å opprette en «ny» 

spesialitet som skal ta seg av komplekse multisyke eldre. 

Øvrige punkter kommenteres ikke spesielt.  

 

Den viktigste bemerkningen til rapporten er at en endring av spesialitetsstrukturen og 

spesialistutdanningen som skissert vil medføre store endringer i organiseringen av 

helsevesenet og helsetilbudet til befolkningen. Man setter spørsmålstegn ved at 

Helsedirektoratets rapport nesten utelukkende finner positive konsekvenser ved endringene 

og etterlyser en bredere konsekvensanalyse. 

 

Spesialitetskomiteen i hjertesykdommer 
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Det vises til Legeforeningens invitasjonsbrev datert 10.5.13 der det utbes kommentarer til 

rapportutkastet til Helsedirektoratets rapport.  

Det er bedt om strukturerte kommentarer etter mal som angitt i invitasjonsbrevet.  

  

12. Oppbygging av ny spesialitetsstruktur (punkt 9.1- 9.5) herunder 

 

 Utdanningslengde:  
Turnustjenesten slik den utformes for fremtiden er forutsatt å bli mer strukturert, 

og skal inngå som en del av den samlede spesialistutdanningen.  Det er imidlertid 

usikkert om dette vil øke den reelle kompetansen hos utdanningskandidatene etter 

gjennomført turnustjeneste sammenlignet med dagens ordning, slik at deler av 

tjenesten i del 1 eventuelt kan erstatte tjenestetid i del 2.  

 

Slik rapporten fra Helsedirektoratet foreligger, foreslås det nå minimum 2 år i del 

3 for indremedisinske fag.  For hjertesykdommer er 2 år for knapp ramme for 

å kunne gjennomføre utdanningen på en tilfredsstillende måte.  UEMS / ESC 

Core Curriculum definerer minimum tre år ren kardiologi for spesialiteten i 

kardiologi, bygd på 2 år «common trunk» og et siste år som er fleksibelt og kan 

enten vies til generell indremedisin, eller til en kardiovaskulær subspesialitet.  

 

I forslaget fra Helsedirektoratet er «common trunk» økt fra 2 til 3 år i forhold til 

UEMS/ ESC Core Curriculum for å styrke breddekompetansen og generell 

bakvaktskompetanse i indremedisinske fag.  Dette synes velbegrunnet ut fra 

sykehusstruktur og behov for felles bakvaktsordninger, men kan ikke begrunne 

redusert kompetanse innenfor den enkelte indremedisinske spesialitet. 

  

Selv om de tidsrammer som er angitt i rapporten for del 2 og 3 av 

utdanningsløpene, er ment som minmumskrav, må disse være realistiske og slik at 

kompetansen hos nyutdannede spesialister er på et tilfredsstillende europeisk nivå. 

Tidsrammene må også gi rom for å utvide utdanningstiden der det er nødvendig 

for å oppfylle de læringsmål som kreves. 

 

 Tredelt utdanningsløp:  
Del 1: Felles plattform for alle / turnustjenesten- 1 ½ år  

Del 2. Felles plattform for grupper av fag- inntil 3 år 

Del 3 Unik for hver spesialitet – 2-4 år  

En omorganisering av spesialistutdanningen ut fra ønsket om mer effektiv 

spesialistutdanning er hensiktsmessig. Innholdet i del 2 er ikke definert ennå og 

her må læringsmål og krav til tjeneste defineres slik at utdanningskandidatene kan 

få tilstrekkelig breddekompetanse og være i stand til å dekke generell 

bakvaktsfunksjon etter gjennomført del 2. Organiseringen av tjenesten ved 

utdanningsinstitusjonene vil være kritisk for å kunne gjennomføre del 2 på en 

effektiv måte.  

 

 Overgang fra gren- til hovedspesialiteter.  
Den foreslåtte overgangen fra gren- til hovedspesialiteter støttes ut fra den 

foreliggende grundige argumentasjon i rapporten.  Det er viktig å presisere at dette 

ikke bare er begrunnet i en mer tidseffektiv spesialistutdanning, men også i en mer 
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hensiktsmessig tilnærming til faget med tanke på mulighet for tidligere 

subspesialisering og tilordning til internasjonale utdanningsmodeller. 

 

 Avvikling av valgfri sideutdanning.  
Forslaget om  avvikling av valgfri sideutdanning støttes under forutsetning av at 

spesifiserte læringsmål i de omtalte kompetansemodulene gjennomføres.  

 

 Avvikling av gruppeføring.  
Forslaget om å avvikle kravet om gruppe 1-tjensten og i stedet styre etter 

læringsmål støttes under forutsetning av at læringsmålene holdes på et høyt og 

internasjonalt sammenlignbart nivå. Dette vil medføre behov for tjeneste og 

prosedyretrening på større avdelinger, avdelinger som i dagens ordning er 

gruppeført under kategori I.  

 

13. Spesialitetsstruktur i indremedisinske spesialiteter (punkt 9.6) 

 

Spesialitetskomiteen i hjertesykdommer støtter forslaget om at dagens indremedisinske 

grenspesialister gjøres til hovedspesialiteter.  

 

Hjertemedisinske problemstillinger står for omtrent halvparten av alle øyeblikkelig hjelp-

innleggelser på indremedisinske avdelinger og er derfor volummessig den største 

indremedisinske spesialiteten.  Kardiologi er også som fagfelt betraktet, stort og 

krevende, og omfatter i tillegg til kliniske diagnostikk og behandling, både avansert 

billeddiagnostikk og stor bruk av forskjellige invasive prosedyrer.   Skal 

utdanningskandidatene få tilstrekkelig kompetanse for spesialiteten i hjertesykdommer, 

må det en omfattende opplæring i bruk av ulike prosedyrer og med nok tjenestetid, slik at 

LIS får erfaring med å ta hånd om slike pasienter.  Det er utarbeidet detaljerte læringsmål 

for spesialiteten i hjertesykdommer basert på UEMS/ ESC Core Curriculum for generell 

kardiologi og disse må følges for å sikre kompetansen. Spesialitetskomiteen i 

hjertesykdommer mener at dette vil kreve minimum 3 års utdannelse ut over 

«common trunk». 

 

I tillegg til selve spesialiteten i hjertesykdommer, vil det for enkelte områder innenfor 

dette fagfeltet være et behov for subspesialisering eller definert påbygningskompetanse.  

Dette bør samordnes med europeiske krav til subspesialisering i kardiologi, og kan være 

definert gjennom myndighetskrav eller ivaretatt av fagmiljøene.   

 

Når det gjelder dagens hovedspesialitet i generell indremedisin er det, som påpekt i 

rapporten, nødvendig med en faglig revisjon.  Denne faglige revisjon må så langt råd er 

være initiert og båret frem av de aktuelle fagmiljøene.  En sterk oppbygging av 

breddekompetanse i indremedisin må ligge til grunn for den nye spesialiteten, og det vil 

gjøre den særlig aktuell for pasienter med sammensatte problemstillinger og kunne ha en 

viktig funksjon i tidlig vurdering av pasienter etter innleggelse i sykehus.   

 

14. Spesialitetsstruktur i kirurgiske spesialiteter 

Ingen kommentarer 

 

15. Spesialitetsstruktur i psykiatriske fag og rus- og avhengighetsmedisin (punkt 9.7.8) 

Ingen kommentarer 
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16. Spesialitetsstruktur i billeddiagnostiske fag (punkt 9.8) 

Ingen kommentarer 

 

17. Spesialitetsstruktur i øvrige sykehusspesialiteter (punkt 9.9)  

Ingen kommentarer 

   

18. Spesialitetsstruktur i allmenn- og samfunnsmedisin (punkt 9.10) 

Ingen kommentarer 

 

19. Nye spesialiteter og kompetanseområder (punkt 9.11) 

Helsedirektoratet går ikke inn for opprettelsen av nye spesialiteter på nåværende 

tidspunkt, med unntak av omgjøring av generell indremedisin til mottaks- og 

indremedisin og omgjøring av dagens grenspesialiteter til hovedspesialiteter. 

 

I tillegg til selve spesialiteten i hjertesykdommer, vil det for enkelte områder innenfor 

dette fagfeltet være et behov for subspesialisering eller definert påbygningskompetanse.  

Dette bør samordnes med europeiske krav til subspesialisering i kardiologi, og kan være 

definert gjennom myndighetskrav eller ivaretatt av fagmiljøene.  Dette vil bl.a. gjelde 

koronar intervensjon, arytmibehandling og bildediagnostikk.  

 

20. Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur (punkt 9.12)  

Forskning er lite omtalt i kommentarutkastet. Forskning bør ha en klar og definert plass i 

spesialistutdanningen for å sikre at alle spesialister kan vurdere nye forskningsresultater 

og følge med i den faglige utviklingen.  Deltagelse i et forskningsprosjekt under 

spesialistutdanningen bør være et krav. 

 

21. Forslag til rolle- og ansvarsfordeling (punkt 10) herunder spesielt legeforeningen 

rolle og oppgaver (punkt 10.5.5) 

Legeforeningen har ivaretatt dette på en god måte og må fortsatt være med og ta et stort 

ansvar i den forbindelse. 

 

22. Andre punkter høringsinstansene ønsker å gi synspunkter på  

 

 Punkt 9.13:Helsedirektoratet anbefaler at det etableres etterutdanningsprogrammer for 

den enkelte lege, todelt modell med en generell del som sikrer at den enkelte spesialist får 

god kjennskap til de siste årenes faglige og teknologisk utvikling og en spesiell del 

tilpasset den enkelte spesialists arbeid. Dette innebærer en betydelig opprustning av 

etterutdanningen og ønskes velkommen. 

 

 Punkt 7.2: Side 41: ”Mange pasienter møter leger i turnus eller leger som er tidlig i 

spesialiseringsløpet når de ankommer legevakt eller akuttmottak, der disse ikke har 

mottatt tilstrekkelig veiledning. I mange år har dette vært et tema uten at man har klart å 

sette høy nok kompetanse fremst”.  

 

Det er viktig at det i akuttmottak er tilstrekkelig kompetanse for å ta hånd om 

pasientene på en trygg måte, men løsningen på dette er ikke å ta bort 

turnuskandidater eller ferske LIS fra akuttmottaket, men å sikre tilstrekkelig 

supervisjon av mer erfarne leger. Akuttmottak er det beste sted å lære. Den beste 
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læring skjer når man selv må undersøke og innhente informasjon fra pasienten, og 

forsøke å omgjøre dette til god behandling for pasienten. Man lærer bedre som 

aktiv deltaker enn som passiv observatør til eldre kollega. I de fleste tilfeller kan 

man få god støtte og veiledning fra mer erfaren kollega i de tilfeller junior er 

usikker. Utfordringen blir å ta vare på ”mester-svenn-relasjonen” i en tid med 

stram økonomi og barberte arbeidsplaner. 

 

 punkt 9.64: Side 62: ”Det er også et allment kjent fenomen at pasienter som henvises til 

sykehusets mottak ofte blir innlagt på sykehus uten at det er medisinsk grunnlag for det. 

Årsaken til disse problemene har vært diskutert i årevis, og det har vært stor enighet om 

at mye at problemet skyldes at mottaksenhetene ofte er bemannet med turnuskandidater 

og at det dermed ikke er tilstrekkelig diagnostiserings og «triageringskompetanse» i 

mottak.” 

 

Tjeneste i akuttmottak / legevakt til alle døgnets tider er lærerikt og utfordrende i 

en viss periode av et utdannelsesforløp, men for de fleste fysisk meget belastende 

og mindre attraktivt som arbeidssituasjon over tid etter hvert som man blir eldre. 

De fleste overleger er nå dagarbeidere med vakttjeneste, og det vil nok vekke 

betydelig motstand hvis man skulle gå over til å bli rene turnusarbeidere.  

Skal den nye spesialiteten i generell indremedisin/ mottaksmedisin være attraktiv 

på sikt, må den ikke medføre en uakseptabel vaktbelastning på kvelds- og nattetid.  

Dette skulle heller ikke være nødvendig da tilstrekkelig supervisjon i akuttmottak 

på vakttid kan sikres gjennom opprustning av eksisterende vaktordninger og ved 

at behandling av pasienter med definerte behandlingsløp som i dag fungerer godt 

(f.eks. akutt hjerteinfarkt, brystsmerter etc) fortsetter på samme måte.  Den 

viktigste rollen for mottaksmedisinere bør derfor være et mer overordnet ansvar 

for håndtering av pasientstrømmen og vurdering av pasienter med mer uavklarte 

og sammensatte tilstander. 

 

 Punkt 11.1  

Det er foreslått at e-læring skal erstatte eksisterende kurs for spesialiteten for bl.a. 

å spare tid til reiser og hotellopphold.  Vi mener denne innsparingen er liten siden 

det uansett må avsettes tid til kurset, og kursdeltagerne går glipp av viktige faglige 

diskusjoner og erfaringsdeling.  Det er også svært krevende å utarbeide slike kurs 

og holde de oppdatert etter hvert som den faglige utviklingen skjer.   

 

Spesialitetskomiteen i karkirurgi 
Generelt:  

De siste årene har sykehuslegene opplevd et økende arbeidspress hvor svært mye dreier seg 

om økonomi, og hvor det er svært lite fokus på kvalitet i behandlingen og spesielt lite/ ikke 

tid til strukturert opplæring og kompetanseutvikling for legene. Den foreslåtte omleggingen 

kan bidra til ansvarliggjøring av  sykehuseier i viktigheten av  opplæring, spesialistutdanning 

og kompetanseutvikling. 

 

Men den foreslåtte endringen hvor LIS skal få mye mer tid til spesialisering og «fritas» for 

rutinearbeid innebærer også en logisk brist.. Hvem skal så gjøre disse rutineoppgavene? Skal  

spesialistene bidra ytterligere med rutinearbeid? Hvem skal dekke nattevakter, for at man skal 

ha tid til utdannelse? Det vil vel kreves mange flere stillinger om man skal få dette til. 
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Spesialitetskomiteene har i dag en betydelig oversikt og kompetanse over 

spesialistutdannelsen på de forskjellige utdanningsavdelingene rundt om i landet. Når denne 

funksjonen foreslås overtatt av HD er det viktig med overføring av denne kompetansen. 

 

Spesialistutdannelsen i karkirurgi skjer i henhold til oppdatert detaljert målbeskrivelse, kurs 

med kursprøver/eksamen, detaljerte operasjonslistekrav og attesteringsskjema skal 

iverksettes. 

Dessuten overvåkes spesialistutdannelsen gjennom årlige SERUS rapporter, jevnlige 

tilsynsbesøk ved alle utdanningsavdelingene. 

Den strukturerte opplæringen skjer også på modeller og simulatorer og ved operativ trening 

på dyr. Men all verdens slik modelltrening kan likevel aldri erstatte den opplæring som skjer 

ved operasjoner på pasienter. 

De foreslåtte endringene synes å ha en urealistisk tro på at e-læring og modell trening skal 

kunne erstatte og korte ned dagens spesialistutdanning vesentlig. Dette gjelder i alle fall for 

alle kirurgiske fag. 

 

9.1-9.5 

Oppbygging av ny spesialitetsstruktur:  

 

Utdanningens lengde: 

ETTER fullført  turnustjeneste, vil 2 år basis trening i kirurgiske ferdigheter og dernest 4 års 

tjeneste i hovedspesialiteten karkirurgi representere et minimum av tjeneste for å oppnå 

vaktkompetanse i faget karkirurgi.  

  

Tredelt utdanningsløp:  

Del 1: 1,5 års turnustjeneste 

Del 2:  2 års generell kirurgi (common trunk) 

Del 3: 4 år i hovedspesialitet, som for vår del er karkirurgi  

 

Spesialitetskomiteen mener at slik tredeling er hensiktsmessig men vil representere et 

minimum av tjeneste for å bli vaktkompetent i karkirurgi. Det virker urealistisk å kunne nå 

læringsmål ila normert ti . Modulene må komme i logisk rekkefølge og LIS må ha fullført del 

1, før del 2 og del 3 til slutt. Men å tro at man skal oppnå breddekompetanse til  

å ha generell kirurgisk kompetanse ila 1,5års turnustjeneste og 2 år med del  

2, er meget usannsynlig og urealistisk, og vil neppe føre til kvalitetsheving på diagnostikk og 

behandling av pasientene. 

 

Overgang fra gren til hovedspesialitet i karkirurgi støttes. 

 

Avvikling av valgfri sideutdanning støttes, slik det er skissert, men kunne med fordel ha vært 

opprettholdt med totalt 6 mnd tjeneste i tillegg til de 6 år som er foreslått. 

 

Gruppeføringen foreslås opprettholdt da vi tror det er viktig med gruppe I institusjoner for å 

bidra med arbeid i et aktivt forskningsmiljø. Dette får man ikke med seg gjennom kursing i 

løpet av 6 år.  

 

9.6.4 
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Ny spesialitet  i mottaks- og indremedisin støttes ikke da vi mener at en egen vaktberedskap i 

en mottaksavdeling i liten grad vil kunne avlaste kirurgiske vurderinger. Flertallet av akutte 

kirurgiske problemstillinger i sykehus krever kirurgisk erfaring. Begrunnet i økt kvalitet i 

møte med pasientene vil økt tilgjengelighet av kirurgisk kompetanse være en bedre løsning 

enn etablering av egen mottaksmedisin som ny spesialitet . 

 

9.7  

Spesialitetsstruktur i kirurgiske spesialiteter:  

Hovedspesialitet i karkirurgi som anført ovenfor støttes. 

 

9.8.3 

Spesialitetsstruktur i billeddiagnostiske fag  

Forslaget om struktur vedrørende radiologisk intervensjon som et kompetanseområde med 

bakgrunn i fler spesialiteter betinger et nært samarbeid innen de spesialiteter som behandler 

pasienten og gir mulighet for lokale tilpasninger, og kan representere en mulighet for bedre 

rekruttering til faget. 

 

11.4 
Kurskrav 

Den strukturerte kursopplæringen i dag  skjer også på modeller og simulatorer og ved 

operativ trening på dyr. Men all verdens slik modelltrening kan likevel aldri erstatte den 

opplæring som skjer ved operasjoner på pasienter. 

De foreslåtte endringene synes å ha en urealistisk tro på at»moderne pedagogiske 

prinsipper»,  e-læring og modell trening skal kunne erstatte og korte ned dagens 

spesialistutdanning vesentlig. Dette gjelder i alle fall for alle kirurgiske fag. At halvparten 

av dagens kurs skal kunne erstattes med e-lærings kurs er totalt urealistisk for faget 

karkirurgi. 

E-læring kan erstatte mer teoretiske orienterte kurs, men de er i mindretall. Den viktigste 

komponenten ved slike kurs er likevel diskusjonene rundt kasuistikker, valg av 

behandlingsstrategi osv. og det aller viktigste: når man IKKE skal operere. Slikt lærer 

man ikke på e-læringskurs men på kurs hvor man kan diskutere sammen med andre 

LIS’er og spesialister.  

Dessuten angis det at sykehusene skal spare mye på e-læringskursene, men disse skal jo 

skje på dagtid – og ikke på sene kvelds- og nattetimer. Kvaliteten vil bli svært dårlig 

dersom dette er noe LIS skal gjøre på kveldstid etter endt arbeidsdag. 

 

Spesialitetskomiteen i medisinsk mikrobiologi 
Vi viser til brev frå Legeforeningen av 10.05.2013. Spesialitetskomiteen i medisinsk 

mikrobiologi har drøfta saka pr mail og har følgjande synspunkt: 

 

Oppbygging av ny spesialitetsstruktur (punkt 9.1 – 9.5), herunder 

Utdanningslengd 

Den føreslåtte utdanningslengda er i orden for medisinsk mikrobiologi, då den passar med 

dagens ordning for vår spesialitet. Det er imidlertid viktig at ein ikkje legg opp til felles 

kompetanseplattform for grupper av fag for medisinsk mikrobiologi sitt vedkomande. 

Overgang fra grein- til hovudspesialiteter 

Ingen synspunkt, då det ikkje vedkjem vårt fag 

Avvikling av valgfri «sideutdanning» 
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Ein noko breiare kjennskap til andre deler av helsevesenet enn det trinn 1 (turnusteneste) gir, 

er ønskjeleg. Det er difor ønskjeleg at krav om 12 mnd klinisk teneste oppretthaldast for 

medisinsk mikrobiologi. 

Avvikling av gruppeføring 

Avvikling av gruppeføring føreset at det utarbeidast gode kompetansemål, der fagmiljøet må 

tungt inn.  

Spesialitetsstruktur  

Ingen kommentar 

Nye spesialiteter og kompetanseområder (9.11) 

Ingen kommentar 

Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur (9.12) 

Utgreiinga har her gode synspunkt, som støttast av komiteen. 

Forslag til rolle og ansvarsfordeling (pnkt 10), herunder spesielt: 

- Legeforeningens rolle og oppgaver (punkt 10.5.5) 

Forslaget representerer ei svekking av Dnlf’s makt i spesialiseringsspørsmål, slik vi forstår 

det er politisk ønske om, til kun å ha ei rådgjevande rolle.  Det då må etablerast alternative 

fullgode alternativ til det noverande omfattande arbeid som blir utført av Dnlf’s ulike organ 

og medlemmer. Ein kan frykte at spesielt helseføretaka og helsestyresmaktene vil «misbruke» 

si nyvunne makt i den nye rådsstrukturen til å overprøve faglege innspel, så vel som å 

redusere ressursbruken i kvalitetssikringa av spesialistutdanninga. 

Andre punkter høringsinstansene ønsker å gi synspunkt på. 

Ingen 

 

Spesialitetskomiteen i nyresykdommer 
 Svar fra Spesialitetskomiteen i Nyresykdommer på Helsedirektoratets rapport «Fremtidens 

legespesialister. En gjennomgang av legers  

spesialitetsstruktur og innhold».  

Viser til Helsedirektoratets rapport og velger å kommentere to hovedpunkter i utredningen.  

1. Rapporten foreslår en forkortning av spesialistutdanningstiden.  

Slik vi oppfatter forslaget er utdanningstiden forkortet til mininimumstid 6 ½ år inkludert 

basis tjeneste (turnus), dette gir 1 ½ år basis, 3 år common trunk (indremedisin) og 2 år 

«gren-spes». Vi mener dette klart er for kort tid for å tilegne seg nødvendige kunnskaper og 

ferdigheter. Etter vår oppfatning bør minimumstid være 1 ½ år basis, 3 år indremedisin inkl. 

1 år kardiologi og 3 år grein-utdanning. Sentralt i utdanningsløpet er å å oppnå læringsmål og 

gjennomføre prosedyreliste. Spesialitetskomiteen har levert forslag til ny prosedyreliste.  

2 En har i utgangspunktet vært skeptisk til at grensspesialiteten skal omgjøres til 

hovedspesialitet vesentlig pga bekymring knyttet til videreføringen av hovedspesialiteten 

generell indremedisin. Det er vanskelig å tenke seg fornuftig indremedisinsk drift av 

medisinske avdelinger/akuttmottak uten leger med vesentlig kunnskap i generell 

indremedisin. En forutsetter en konsekvensutredning av endringene for grenspesialitetene og 

hovedspesialitetet indremedin (+mottaksmedisin) før en endelig kan ta standpunkt til at 

indremedisinsk grensspelialitet omgjøres til hovedspesialitet.  

 

Spesialitetskomiteen i onkologi 
Det var med spenning Spesialitetskomiteen i onkologi leste gjennom Helsedirektoratets 

utredning om spesialitetsstruktur og –innhold. Leder i komiteen har sammen med mange 

andre deltatt i møter med HDir vedr dette temaet. Det har der til dels vært stor frustrasjon 
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over manglende forståelse for den medisinske hverdag og HOD´s og HDir´s ønske om til dels 

store forandringer uten tilstrekkelig konsekvensanalyse. 

 

Vi slår  fast at noe av kritikken og innspillene i prossessen er tatt til etterretning i denne 

rapporten og vi håper på dette i enda større grad i det videre arbeidet. 

 

Det er pekt på svakheter ved dagens spesialistutdanning, og HDir sier at et overordnet mål er 

høyere kvalitet. Rapporten beskriver forbedringsbehovet uten å lete etter årsakene til 

problemene, vi tror derfor dessverre ikke at løsningsforslagene vil holde mål. 

Komiteen vil sende en egen rapport direkte til HDir, slik vi er oppfordret til. 

 

Legeforeningen har bedt oss kommentere utredningen. Vi har sett på dette med onkologens 

øyne og kommenterer de punktene vi finner mest relevant for oss.  

 

9.1-9.5 

Oppbygging av ny spesialitetsstruktur:  

 

Utdanningslengde: 

For onkologi har vi de siste årene arbeidet med forslag til nytt oppdatert innhold i 

spesialistutdanningen. Vi mener at med den utviklingen faget har i dag, og det faktum at vi 

har to likeverdige søyler (medikamentell onkologi og stråleterapi), bør tjenestetiden utvides 

til 5 år i hovedfaget, i tillegg turnustjeneste og et år indremedisin, dvs en total utdanningstid 

etter embedseksamen på  7 ½ år. 

HDir poengterer flere ganger behovet for å redusere utdanningstiden, noe vi anser som 

umulig / svært uheldig for vår spesialitet. 

 

Tredelt utdanningsløp:  

Turnustiden danner viktig basis for videre legearbeid, men denne tiden kan ikke erstatte deler 

av spesialistutdanningen. Vi er enige i at forskning ikke kan erstatte denne delen av tjenesten. 

For onkologiens vedkommende kan muligens obligatorisk indremedisinsk tjeneste ivaretas i 

del 2, men det er, som også nevnt i pkt.9.9,  del 3 som utgjør hoveddelen av utdanningen, og 

denne mener vi altså må være på 5 år, 1 år mer enn forslagets maksimumtid. 

 

Avvikling av valgfri sideutdanning  

Vi antar det finnes spesialiteter hvor det kan være klokt å avvikle valgfri sideutdanning, men 

ønsker å fremheve det positive ved å ha leger med ulik bakgrunn og kompetanse. Fremtidens 

helsevesen vil i stor grad være avhengig av samhandling, noe sideutdanning kan bidra til på 

en god måte. 

 

Gruppeføring 
Spesialitetskomiteen i onkologi er opptatt av å i større grad kunne bruke mindre 

utdanningssteder for en lengre periode av utdanningen. Vi støtter tanken om i større grad 

fokusere på læringsmål enn læretid. Hvorvidt gruppeføringen oppheves er ikke så viktig, men 

en må tilse at læring som til nå først og fremst har skjedd på gruppe I-institusjoner, så som 

forskning og erfaring med mindre pasientgrupper, sjeldnere behandlingsmetoder m.m. blir 

ivaretatt.  

 

9.9 

Onkologi  havner i kategorien øvrige spesialiteter, utkastet er svært tynt her. 
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9.12 

Vi støtter ikke Helsedirektoratets forslag om å fjerne forskningen fra spesialistutdanningen. 

Ikke alle skal bli forskere, men alle spesialister må lære seg å kritisk vurdere 

forskningsresultater og kunne ta dem i bruk i eget kliniske arbeid.  

Vi er heller ikke enige i rapportens beskrivelse av hvordan HFéne i dag prioriterer forskning. 

I vårt fag har svært mange leger problemer med å kunne / få lov til å avsette tid i klinikken til 

ønsket forskning. 

Vi forstår heller ikke logikken under dette punktet om at utdanningstiden blir så mye kortere 

og behovet for ”å la forskning telle” uteblir. Dette oppfordrer ikke til forskningsaktivitet. 

 

9.13 

Etterutdanning bør opprioriteres og arbeidsgiver ansvarliggjøres. 

 

10. 

Det er særdeles viktig å bevare den kompetansen som i dag befinner seg i Legeforeningen og 

i spesialitetskomiteene. Vi tror det er viktig å bevare tilsynsordningen, i det ting avdekkes og 

kan tas tak i på en helt annen måte ved disse besøkene enn ved selvrapportering. Tilsyn må 

foretas av noen som kjenner faget, ikke byråkrater. 

Om kursutdanning:  
Noen kurs kan digitaliseres, men vi tror ikke e-læring kan erstatte mye av nødvendig 

kursvirksomhet, og det vil overhodet ikke ha den inntjeningen det er lagt opp til. 

Det er også underlig at en tror at det ikke vil medgå særlig tid til e-kurs. En må heller ikke 

glemme verdien av at LIS fra forskjellige sykehus møtes i en læringsfase. 

 

Vi synes den avsluttende konsekvensanalysen i for liten grad viser forståelse for at 

sykehushverdagen i dag, både for LIS og ferdige spesialister, preges av driftshensyn, og at 

utdanningsperspektivet mange ganger kommer i bakgrunnen. For at målene om økt kvalitet i 

helsetjenesten skal nås, trengs mer ressurser enn det som her antydes. 

 

Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi 
Leder av vår spesialitetskomite har deltatt på de samlingene HD har holdt på Gardermoen. 

Det er nedlagt et stort arbeid fra HD, men det synes for oss som utredningen ikke er et 

resultat av innspill fra samlingene på Gardermoen, men et utspill for å forsvare at HOD 

gjennom HD vil overta den rolle som legeforeningen hittil har innehatt. Begrunnelsen for 

dette kan være god, men vi synes det blir feil å benytte dårlige utdanningsplaner for LIS og 

mange pasientskader som argumenter.  

 

Utdanning av LIS (og turnuskandidater) har alltid kunnet bli bedre. Mulighetene for bedring 

har blitt betydelig verre etter innføring av foretaksmodellen med sterk vekt på lønnsomhet 

(produksjon). Gjennom arbeid med nye målbeskrivelser, kurs med vekt på egenaktivitet, e-

læring som middel i den ukentlige undervisningen, utvikling av retningslinjer og 

metodebøker har utdanningen av LIS blitt stadig bedre. Spesialitetskomiteenes besøk på 

utdanningsinstitusjonene og gjennomgang av Serus rapporter med tilbakemeldinger har alt 

bidratt til en gradvis bedring av utdanningen og fått arbeidsgiverne til å forstå at de er 

medansvarlige for et godt opplegg. Utfordringen i vårt fag er mangel på variert operativ 
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trening på et økende antall utdanningsinstitusjoner. Betydningen.av et godt faglig miljø med 

avdelingsledere som er sterkt opptatt av fagets utvikling er også en forutsetning for et godt 

læringsmiljø. 

 

HD har nå overtatt kontrollen av spesialistgodkjenningen og vil overta kontrollen av 

utdanningsinstitusjonene. De angir at det skal legges større vekt på at turnusleger og LIS er i 

en læresituasjon og at disse leger må følges bedre opp. Det er en god tanke, men da må det 

gis mulighet for dette med lavere produksjon eller flere legestillinger. I utredningen er det 

anført at legespesialistene skal utdannes rasker og dette vil gi flere produktive leger som 

resultat. 

 

Et viktig moment for de som har laget utredningen er at hver spesialitet må ha klare 

læringsmål og definert måloppnåelse (utbytte av læringen). Det er for oss uklart hvordan 

dette skal dokumenteres og kontrolleres. Vi har i dag obligatoriske kurser med kursprøver, 

praktiske øvelser under kursene, krav om egne foredrag i internundervisning og på 

kongresser og veiledning som naturligvis kan bli bedre. Vi har også meste-svenn læring. HD 

angir at det også må gis mulighet for simulatortrening og det er vi helt enig i. Dette er 

absolutt et spørsmål om muligheter og kostnader. 

 

Når det gjelder påstanden om mange feildiagnoser er dette sikkert riktig, men erfaring tilsier 

at dette var mye verre tidligere. Dette skal ikke hindre at vi skal søke å bli bedre, men ikke 

gjennom den byråkratiske kontroll som HD vil innføre. Vi tror at et godt, stimulerende 

arbeidsmiljø er det viktigste for et godt og trygt helsevesen. Dette kontrolleres best gjennom 

de besøk som spesialitetskomiteene gjennomfører og vår interesse for stadig å forbedre 

kandidatenes muligheter for økt læring.. HD vil opprette et råd for hver spesialitet etter råd 

fra legeforeningen, men det har vi jo allerede. Leder skal oppnevnes av HD. 

 

HD vil fjerne gruppeføringen og regjeringen vil gjøre LIS stillingene faste. Vi tror det er 

viktig med gruppe I institusjoner for å bidra med arbeid i et aktivt forskningsmiljø. Dette får 

man ikke med seg gjennom kursing i løpet av 6,5 år. Vi mener dessuten at utdanningen bør 

starte på en gruppe II avdeling og at alle vil ha nytte av å tjenestegjøre på minst 2 avdelinger. 

Forbedringer kan skje gjennom gradvise forandringer av det systemet som har fungert 

tilfredsstillende og det kan ikke være nødvendig med en total nyskapning. Helsereformen har 

etter vårt syn vært den viktigste årsak til at det nå settes spørsmålstegn ved kvaliteten på 

utdanningen. 

 

Utredningens forslag til plan for utdanning av spesialister i ortopedisk kirurgi.  

Ortopedisk kirurgi var egen spesialitet fra 1932 til 1977 og igjen fra 1997. Det er feilaktig 

angitt i utredningen at det er krav om 2 år kirurgi. Kravet er 6 års ortopedisk kirurgi hvor et år 

kan erstattes med annen (definert) tjeneste eller forskning. Utredningen angir en tredelt 

utdanning for de fleste spesialister. Del 1 er den nåværende turnustjeneste som ønskes 

inkorporert i spesialist utdanningen. De kirurgiske fagene (tidligere grenspesialister) skal ha 

en felles del på 2 år og en del 3 (den egentlige spesialiseringen) på 2,5-3 år. Andre kirurgiske 

spesialisutdanninger (inkludert ortopedi) er omtalt på 7 linjer og det er helt uklart hvordan vår 

del 2 utdanning skal være (p.9.7.6) Del 3 utdanningen er like uklar og omtalt med 6 linjer 

(p.9.7.7). Vi har tidligere anført at ortopedisk spesialist utdanning bør skje på to avdelinger, 

at gruppe I kravet bør beholdes og at innholdet hele tiden må revideres etter utvikling i faget 

og krav fra myndigheter og pasienter. Vaktberedskapen må opprettholdes ved at det er egne 

ortopediske vaktteam. Sykehus med ortopediske vaktteam må være av en slik størrelse at 
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dette forsvares. Mindre sykehus kan ha ortopedisk virksomhet på dagtid og må benytte seg av 

nærmeste vaktbærende (for ortopedi) sykehus på ubekvem tid. Dette vil kunne gjennomføres 

med elektronisk kommunikasjon. De få tilstander som krever direkte tiltak må enten sendes 

eller det må skje opplæring av vakthavende kirurger (det gjelder kun få tiltak). 

 

Konklusjon:  

Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi ser ikke behov for og nytte av den store omlegging 

som HD planlegger. Vi ser heller ikke at den er kostnadsberegnet. For egen spesialitet ønsker 

vi fortsatt 6 års utdanning med gruppeføring som hittil. Vi har nylig laget en ny 

målbeskrivelse og en ny operasjonsliste. Et nytt kursprogram er nylig godkjent av HD.  
 

Spesialitetskomiteen i radiologi 
Vi vil i hovedsak uttale oss om det som omhandler radiologi, men har innledningsvis også 

noen generelle bemerkninger. 

 

Det er svært viktig å ha i mente at de endringer som her foreslås skjer samtidig med at LIS 

stillinger ikke lenger skal være tidsbegrensede.  Dette sammen med Helsedirektoratets forslag 

om opphør av både grenspesialisering og gruppeføring av sykehusavdelinger samtidig med 

omstrukturering av spesialistutdanningen til et mer målstyrt og raskere forløp gjør prosessen 

svært komplisert og resultatet usikkert. I tillegg ønsker direktoratet å innføre et nytt sjikt i 

legehierarkiet mellom LIS og overlege. Hvordan direktoratet kan tro at slike stillinger der 

mye av tiden vil gå med til vakt og hvor en mister LIS-stillingenes rettigheter uten oppnår 

overlegenes arbeidsbetingelser og lønn er for oss en gåte. 

 

Samlet konsekvensene av alle disse endringene er overhode ikke forsøkt analysert i 

rapporten, og den vurderer heller ikke om vi har de ressurser og  den kompetanse som skal til 

for å gjennomføre så omfattende endringer på betryggende måte. Hvordan en så omfattende 

prosess kan legges frem uten langt bedre referanser til evidens samt risikoanalyse er 

uforståelig. Avsnittene mot slutten av rapporten med + og – for de ulike tiltakene i relasjon til 

de berørte aktørene tilfredsstiller på ingen måte kravet til en slik analyse. 

Rapporten poengterer betydningen av felles basis for flere av de nye spesialitetene. Det kan 

sikkert være hensiktsmessig i fag med fellestrekk, som for eksempel om kirurgiske 

grenspesialiteter omgjøres til selvstendige fag. For radiologi er det derimot ingen spesialitet 

som det vil være naturlig å ha en flerårlig felles basis med.  

 

Punkt 9.8.2 Radiologi 

I punkt 9.8.1 står det at radiologi og nukleærmedisin kanskje i større grad enn andre har 

gjennomgått store endringer og at det er grunn til å tro at dette vil fortsette.  

Dette er grunnen til at det radiologiske miljøet helt fra 1980-tallet har arbeidet for å innføre 

grenspesialisering i faget. Rapporten fra Helsedirektoratet avviser dette ønsket av prinsipielle 

grunner samt hevder at det vil splitte faget. Spesialitetskomiteen i radiologi har stikk motsatt 

mening. Vi mener at så stort faget nå er blitt er det kun grenspesialisering som vil holde det 

sammen. Om ikke vil det være stor fare for at det tvinger seg fram egnes spesialiteter 

sprunget ut fra radiologi, jfr. debatten om intervensjonsradiologi som egen spesialitet. 

Rapporten hevder at ”utviklingen trekker i den retning at den enkelte lege trenger kompetanse 

hentet fra ulike spesialiteter for å kunne arbeide i mer multimodale team”. Dette er etter vår 

mening en misforståelse. Det de ulike spesialitetene trenger er leger med spisskompetanse 

innen sitt eget felt om den aktuelle sykdomsgruppen teamet konsentrerer seg om. Det er ikke 
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slik at den samme radiologen vil kunne fungere tilfredsstillende i for eksempel både en 

nevrokirurgisk og en lungemedisinsk sammenheng. 

Spesialitetskomiteen i radiologi mener en norsk modell som i det alt vesentligste bygger på 

det den europeiske radiologiforeningen (ESR) går inn for vil være svært egnet for norske 

forhold. (ref) Det går i korte trekk ut på en relativt bred grunnutdanning (nivå 1)på tre år 

etterfulgt av to år (nivå 2) med ytterligere fordypning i de 8-10 mest sentrale deler av 

radiologien. Begge disse nivåene har sin egne vel definerte målbeskrivelser der kandidatene 

vurderes både etter kunnskap, ferdigheter og egnethet. I de siste to årene er det mulighet for å 

bruke 50 % av tiden på fordypning i opptil to fagfelt innen radiologi. Dette vil gi en formell 

økt kompetanse som kan etterspørres ved ansettelser, men er ikke det samme som 

grenspesialitet (eng: Subspesiality). Etter 5 år vil man være spesialist i generell radiologi, 

også om man har hatt fordypning i de to siste årene. En eventuell grenspesialisering kommer 

på toppen av dette. Vi vil knapt ha grunnlag for å gi utdannelse til fullstendig 

grenspesialisering i Norge, og også ESR legger opp til at denne utdanningen må defineres og 

til dels organiseres av de ulike europeiske spesialforeningene. Om vi skal ha håp om å følge 

med i internasjonal utvikling og yte pasienter og klinikere den radiologiske servise de har 

krav på er det etter spesialitetskomiteens mening helt nødvendig med grenspesialisering. 

Radiologer med denne kompetansen vil naturlig være knyttet til universitetssykehusmiljøene. 

De generelle spesialistene, derav noen med spesialkompetanse som skissert over, vil både 

være gode generalister og kunne bemanne avdelinger på de mellomstore sykehusene der mer 

eller mindre formell faglig seksjonering vil være naturlig. 

Behovet for grenspesialisering har ytterligere økt etter at Legeforeningen har besluttet å 

nedlegge spesialforeningene. Disse har vært et viktig forum for å tilføre radiologien 

spisskompetanse som møter de kravene dagens medisin krever. 

Vi ser det som helt essensielt at utdanningen til generell spesialist går over 5 år, selv med vel 

definerte mål og mer strømlinjeformet teoretisk undervisning.  

 

9.8.4  

Nukleærmedisin 

Vi overlater til nukleærmedisinerne å definere sine egne krav til spesialistutdannelse, men 

reagerer på det som står i rapporten om hybriddiagnostisk spesialitet. Det er ikke riktig som 

det hevdes i rapporten at den felles uttalelsen fra de europeiske foreningene i henholdsvis 

radiologi og nukleærmedisin går inn for en blandet spesialitet. Tvert i mot definerer den hva 

som trengs av påbygging på hver av de to spesialitetene for selvstendig å kunne diagnostisere 

hybridmodaliteten PET-CT, og den nevner eksplisitt at det ikke er grunnlag for en felles 

basisutdanning (trunk) i de to fagene. Dette ble svært tydelig dokumentert for 

Helsedirektoratets representanter fra både radiologisk og nukleærmedisinsk side på et 

fellesmøte på Gardermoen 26. april. 

 

Konklusjon: 

Etter spesialitetskomiteens mening er det helt nødvendig med 5 års radiologiutdannelse for å 

bli generell spesialist i faget, og at curriculumet utarbeidet av ESR er et svært godt 

utgangspunkt for et norsk system. 

I tillegg mener vi at opprettelse av grenspesialisering er helt nødvendig for å ha tilstrekkelig 

kompetanse i de mest avanserte medisinske miljøene. Dette forsterkes av at det sannsynligvis 

vil bli opprettet flere hovedspesialitet i medisinske og kirurgiske fag på bekostning av de 

nåværende grenspesialitetene, og det er all grunn til å tro at dette vil øke kravet til 

spesialisering også i radiologi ytterligere. 
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Vi er videre kritiske til at Helsedirektoratet ønsker å innføre såpass mange endringer uten at 

det er gjort en gjennomgående analyse av hvordan de ulike tiltakene vil påvirke hverandre og 

dermed hva den totale effekten vil bli 

 

Spesialitetskomiteen i revmatologi 
Fra spesialitetskomiteen i revmatologi ser vi for oss noen konsekvenser av omleggingen av 

spesialitetsstrukturen og vi vil komme med følgende kommentarer: 

 

 Indremedisinsk tjeneste kan bli forkortet med 3 mndr. fordi 3 mndr. av 

indremedisinsk turnustjeneste kan bli tellende for spesialiteten: 

2 år indremedisin er en viktig del at den kliniske erfaringen en revmatolog trenger, og 

den bør ikke forkortes. 

 

 1 år valgfri sideutdanning faller bort:  

Dette betyr f.eks. at forskningsaktivitet ikke lenger vil være tellende i utdanningen, 

noe vi beklager sterkt. På samme måte vil tjeneste innen andre relevante spesialiteter, 

også innen allmennmedisin og samfunnsmedisin, ikke telle med. Dette kan bidra til å 

redusere bredden og må anses uheldig i relasjon til at vi i stor grad behandler pasienter 

med kroniske sykdommer. 

 

 Forslaget til ny spesialitetsstruktur og innhold legger til grunn økt innslag av 

læringsmål i tjenesten:  

Vårt fag har fyldig målbeskrivelse og sjekkliste som bygger på UEMS curriculum. 

Det vil være en stor utfordring å lage et system for å dokumentere læringsmål for den 

enkelte ut over det som gjøres i dag.  

 

 Bortfall av gruppe I tjeneste:  

For mange kandidater er gruppe-I tjeneste det stedet man får kontakt med akademisk 

miljø og hvor en selv kan få delta i forskningsprosjekter. Samtidig er det for enkelte 

vanskelig å gjennomføre pga stor avstand til Universitetsklinikk. Praktiske 

utfordringer oppstår særlig for barnefamilier. Det vil bli en utfordring å etablere et 

system som ivaretar det akademiske aspektet for kandidater som har sin tjeneste ved 

enkelte mindre avdelinger rundt i landet. 

 

 LIS-legene skal i mindre grad være avdelingens arbeidere og i større grad være under 

utdanning:  

Dette vil kreve mange nye overleger/spesialister. Det vil, etter vår erfaring, gå mange 

år før et nødvendig antall spesialister er tilgjengelig. Ved mange avdelinger har man 

mangel på spesialister allerede under dagens utdanningsstruktur. Det synes heller ikke 

å være økonomi i foretakene som kan ta høyde for den store kostnadsøkningen man 

må vente seg. Vi håper det ikke blir iverksatt et utdanningssystem som i praksis ikke 

lar seg gjennomføre pga brist i forutsetninger (tilgang på spesialister, lønn til økt 

antall spesialister).  

 

Vi ser det som positivt at det er så stort fokus på spesialistutdanningen og håper på at 

resultatet fører til god kvalitet i utdanningen. Vi håper og at det faglige innholdet står i fokus 

også i den videre planlegging av godkjenningsordninger relevant for spesialistutdanningen. 
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Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin 
Her kommer tilbakemelding fra spesialitetskomitèen  i samfunnsmedisin på 

Helsedirektoratets forslag til endret spesialitetsstruktur og spesialitetsutdanning. 

Spesialitetskomitèen ved leder har også deltatt på samlinger i regi av Helsedirektoratet samt i 

møter i legeforeningen med samme tema til drøfting. Forslaget er sendt ut med kort frist, men 

det har vært mulig å sikre at en samlet spesialitetskomitè står bak denne tilbakemeldingg. 

  

Generelle kommentarer: 

Kommentarutkastet er omfattende, men problemstillinger, målsettinger og forslag er tydelig 

og ryddig beskrevet. Grunnstrukturen i spesialistutdanningen med oppdeling i tre deler der 

turnus inngår som en felles første del for alle spesialiteter synes som en god løsning. En felles 

plattform for grupper av fag i del to gis det også tilslutning til. Det argumenteres også godt 

for at alle grenspesialiteter gjøres om til hovedspesialiteter og dette støttes.  

 

Et hovedgrep er å foreslå en effektivisering av hele spesialiseringsløpet gjennom en 

tydeliggjøring og forsterkning av utdanningsformålet i utdanningsstillingene. Veiledning må 

skje systematisk og jevnlig og arbeidet i utdanningsstillingene må skje i henhold til en 

utdanningsplan og konkret i forhold til definerte læringsmål. Spesialitetskomitèen i 

samfunnsmedisin støtter at en slik rendyrking av utdanningsformålet kan forsvare en 

vesentlig forkorting av det totale utdanningsløp. 

  

Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin ser positivt på forslaget om Felles ikke-medisinske 

kompetansemoduler (9.3) Slik spesialiltetskomitèen  forstår det kan denne kompetansen 

oppnås på mange måter, men spesialitetskomitèen vil foreslå at dette kan være kurs/seminarer 

der utdanningskandidater fra ulike spesialiteter kan gjennomføre dette i fellesskap, noe som 

kan bidra til å skape viktige nettverk på tvers av spesialiteter og nivåer i helsetjenesten. Flere 

av temaene i denne modulen er allerede del av de obligoriske kurs i samfunnsmedisin, og det 

kan vurderes om utdanningskandidater fra de fleste spesialistudanninger kan ta del i noen av 

disse samfunnsmedisinske kurs. Viktigst er at denne ikke-medisinske kompetansen gis alle 

leger, noe som vil styrke muligheten for å lykkes som leger i fremtiden. 

  

Det støttes at spesialistutdanningen styrer mot reell kompetanseoppnåelse og sikrer tydelige 

læringsmål og er mindre opptatt av typer tjeneste eller varighet på tjeneste. Om eksamen eller 

annen kunnskapstesting er en garanti for varig kunnskap og sikker kompetanse er etter mitt 

skjønn svært usikkert, men bør vurderes i forhold til noen sentrale temaer. 

  

En styrking av akuttmedisin/generell indremedisin som et svar på endret demografi og 

endrede problemstilinger er et godt forslag i tillegg til å fortsette en satsing på spesialiteten i 

geriatri. 

 

Om samfunnsmedisin spesielt: 

Når det gjelder forslaget om spesialistutdanningen i samfunnsmedisin har 

spesialitetskomitèen følgende innspill: Fortsatt har samfunnsmedisin i stor grad sin 

forankring i kommunehelsetjenesten til tross for at mange leger både i den statlige 

helseforvaltningen og ikke minst i lederposisjoner i helseforetak/regionale helseforetak 

utøver samfunnsmedisinsk tjeneste. Siden det ikke er et krav om spesialitet i 

samfunnsmedisin for å ha disse stillingene frykter vi at mange av disse ikke vil starte på en 

spesialistutdanning i samfunnsmedisin. I denne utdanningen ville de fått mye verdifull 

kunnskap om helsetjenesten generelt, kommunehelsetjenesten spesielt gjennom de 
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obligatoriske kurs og ikke minst i veiledningsgrupper med mange kommunale 

samfunnsmedisinere. Av denne grunn vil spesialitetskomitèen gå inn for at det ikke stilles 

krav om kommunal samfunnsmedisink tjeneste, kun krav om samfunnsmedisinsk tjeneste på 

kommunalt eller statlig nivå. Dette vil bidra til å styrke kompetansen til samfunnsmedisinere i 

helseforvaltningen og i spesialisthelsetjenesten og ikke minst styrke deres kompetanse på 

kommunehelsetjenesten. Vi er også usikre på om det skal stilles krav til allmennmedisinsk 

tjeneste utover del en av samme grunn som over, men kun stilles krav til klinisk tjeneste. 

  

Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin støtter at spesialistkandidater i samfunnsmedisin 

sikres en tettere veilederfunksjon fra kolleger eller samfunnsmedinere i nærheten. 

 

Spesialitetskomitèen ser også fram til en utredning av forholdet mellom arbeidsmedisin og 

samfunnsmedisin. En mulighet vil  være å vurdere om det kan være behov for en felles faglig 

plattform i starten av del to. 

 
 

YRKESFORENINGER 
 

Allmennlegeforeningen 
 

Helsedirektoratets utkast til ny spesialitetsstruktur inneholder forslag til flere gode , noen 

tvilsomme og noen dårlige grep for en omfattende fornyelse av spesialitetsstruktur og 

utdanning av leger.  

  

Allmennlegeforeningen mener at : 

 Det er for dårlig logistikk i mange spesialiseringsløp 

 En tredeling av spesialistutdanning, med andre del felles for beslektede fag støttes. En 

klarere definering av læringsmål og utvikling av gode pedagogiske metoder ønskes 

velkommen 

 Turnustjenesten bør inngå som første element i all spesialistutdanning, men ikke telle 

som tjenestetid i neste trinn. 

 Det er nødvendig å sikre god breddekompetanse, spesielt i indremedisinske fag 

 Avvikling av grenspesialiteter med overgang til kun hovedspesialiteter, 

kompetanseområder og definert nisjekompetanse kan vurderes, men hensynet til 

pasientenes behov for kompetanse og sammenheng må legges til grunn. 

 Spesialistutdanning i allmennmedisin må gjennomføres av alle allmennleger, i tråd 

med forslaget 

 Resertifisering skal være nødvendig for å beholde refusjonsrett, men ikke for å 

beholde spesialisttittelen. Kravene til tjenesteinnhold i resertifiseringsperioden bør 

ikke innskjerpes. 

 

Allmennlegeforeningen ser behovet for å gjøre spesialiseringsløpene bedre, både med 

henhold til innhold, framdrift, kobling til stillingsstruktur og smidig avvikling av gruppe-1-

tjeneste. Endringer i spesialiseringsløpene i sykehus må bidra til at problemet med 

midlertidige stillinger blir mindre.  

 

Høringsnotatet fra Hdir inneholder mange gode analyser og forslag til nye grep. AF savner en 

dypere forståelse av samvirket mellom fastlegetjenesten og spesialhelsetjenesten, spesielt 
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fastlegene viktige rolle som primærutreder og behandler av ca 90 prosent av alle 

henvendelser. Befolkningen er som kjent godt fornøyd med fastlegenes faglige tilbud. 

Analysene i kapittel 6 og 7 er skuffende svake. Vi deler ikke oppfatningen av at langt flere 

pasienter vil ønske å få en nisjespesialists vurdering av stadig mindre problemer. Det er like 

sannsynlig at det kan bli stadig lettere å få en sikker diagnose og mer avansert behandling 

uten at pasienten trenger å vurderes av andre enn fastlegen.    

 

En hovedutfordring i dagens helsevesen er å håndtere sammensatte medisinske 

problemstillinger, hos pasienter som har flere sykdommer (”eldre multisyke”). Dette krever 

breddekompetanse. Medisinsk utvikling gjør at man som nisjekompetent spesialist blir i stand 

til å håndtere stadig mer avgrensede problemstillinger. Disse to kompetansebehovene står i 

motsetning til  hverandre. Tradisjoner og faginteresser sikrer som regel at behovet for 

nisjekompetanse blir ivaretatt, det er sikring av breddekompetanse som mest trenger nye 

grep.  

Med økende grad av nisjekompetanse i sykehus lider utredning av sammensatte problemer av 

manglende koordinering. 

 

Hdirs problemoppfattelse av hovedutfordringene synes å være god, men AF er mer i tvil når 

det gjelder noen av løsningsforslagene.  

 

Utdanningslengde 

 Utdanningslengden må vurderes ut fra legenes behov for å oppnå en tilstrekkelig 

basisferdighet i spesialiteten. Der man i tillegg skal oppnå breddekompetanse og 

generell vaktkompetanse må utdanningstiden være lang nok til nødvendig 

mengdetrening.  

 Overgang til tydeligere målstyring og definering av læringsmål kan gi en sterkere 

teoretisk utdanning og bedre trening i praktiske ferdigheter. Tjenestetid sikrer den 

praktiske forankringen og treningen i reell håndtering av en stor bredde i faglige 

utfordringer.  

 AF ser ikke at det er grunnlag for en gjennomgående kortere utdanningstid. Legene 

bruker i dag mer enn normert tid for fullføring av spesialistutdanningen. Det bør være 

en målsetting å ha så god logistikk i utdanningen at flest mulig oppnår 

spesialistkompetanse på normert tid. 

 Når spesialistutdanningen er ferdig må legene gå inn i overlegestillinger, det er 

uakseptabelt å opprette en ny stillingskategori, som gamle dagers ”reservelege”. 

 

Tredelt utdanningsløp 

 En struktur med tredelt utdanningsløp kan gi grunnlag for utvikling av en  generell 

vaktkompetanse i indremedisin og dels kirurgi. Mulighet for deltakelse i generell vakt 

for leger fra alle indremedisinske spesialiteter kan gi grunnlag for store nok vaktlag. 

Tredelingen gir gevinst først og fremst i disse fagene. AF tror ikke at 2 års utdanning 

er tilstrekkelig til at man kan være bakvakt. Det er urovekkende at man i Hdir tenker 

at dette er tilstrekkelig. 

 Tjeneste i del 1 bør ikke telle som del av seinere spesialisering. Det vanskeliggjør god 

struktur på læringsdelene i utdanningsløpet og reduserer fleksibiliteten i del 1. I stedet 

bør det være mulig å fortsette dagens ordninger med tredelt tjeneste i del 1, også med 

pediatri som tjenestegrein 
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Overgang fra gren til hovedspesialitet 

 Innen kirurgi vil en overgang fra grenspesialiteter til hovedspesialiteter gjøre det 

nødvendig å definere en vaktkompetanse. Lokale forhold knyttet til risiko og 

sårbarhet må legges til grunn når man skal ta stilling til nødvendig kompetanse. Det er 

avgjørende å se hele helsetjenesten under ett. Det å sikre lokal vaktkompetanse og 

unngå svært lange transportavstander av ustabile, alvorlig syke og skadde kirurgiske 

pasienter er avgjørende forutsetninger for at Allmennlegeforeningen skal kunne støtte 

at kirurgiske grenspesialiteter omgjøres til hovedspesialiteter  

 Allmennlegeforeningen ser en fare i at en overgang til kirurgiske hovedspesialiteter 

vil forsterke en sentraliseringstendens i sykehusstrukturen. Problemstillingen 

understreker behovet for en nasjonal sykehusplan. Egne vaktordninger for alle 

hovedspesialiteter er ikke konsekvensutredet med henhold til økonomiske følger.  

 For indremedisin mangler en god løsning på å sikre breddekompetanse. (se seinere om 

ny spesialitet i mottaksmedisin). AF er i tvil om avvikling av hovedspesialitet i 

indremedisin er en løsning, eller vil bidra til å forsterke problemet. Høringsnotatet 

understreker at mer kompetente leger skal ivareta vaktlinjen. Det er helt nødvendig å 

gjennomtenke hvilken forankring i sykehusenes øvrige tjenester disse legene skal ha. 

Dette er først og fremst en utfordring som de respektive fagmedisinske foreningene er 

nærmest til å avklare. Etter AF sin mening må en styrking av breddekompetansen 

være en del av løsningen.     

 Rask medisinsk utvikling og varierende behov for smal og dyp kompetanse gir behov 

for å utvikle kompetansekrav for avgrensende nisjeområder i stedet for 

grenspesialiteter.  

 

Avvikling av valgfri sideutdanning 

 Det er ønskelig at leger har en bred erfaring, også fra tilgrensende fag til egen 

spesialitet. AF støtter likevel at dette ikke sikres gjennom obligatorisk sideutdanning 

for spesialiteter der det ikke er faglig godt begrunnet.  

 Leger må kunne bruke noe tid på å finne ut av eget karrierevalg, inkludert mulighet 

for å bytte spesialiseringsløp 

 

Avvikling av gruppeføring 

 AF er enig i at gruppeføringssystemet kan avløses av mer fagspesifikke krav til 

læring. 

 Erfaring fra mer enn ett sykehus er ønskelig.  Dersom regulær ansettelse og tjenestetid 

avvikles, må dette vurderes å bli kompensert av kortere, mer fokuserte 

læringsopphold ved store sykehus 

 

Spesialitetsstruktur i allmennmedisin 

 Det foreslås få, men viktige endringer i den allmennmedisinske spesialiteten, men det 

vises til et pågående, mer omfattende arbeid 

 AF er tilfreds med at Helsedirektoratet ønsker at den norske spesialiteten i 

allmennmedisin skal videreutvikles og styrkes faglig, at Norge må arbeide aktivt for 

at EU godkjenner spesialiteten i allmennmedisin og at dagens system med EØS-

godkjenning avvikles når dette er på plass.  

 AF er svært fornøyd med at man foreslår at tiltredelse i stilling som fastlege skal 

innebære at spesialisering startes, og fullføres. Det er også riktig at spesialister i 
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allmennmedisin bør beholde tittelen sin, men mister refusjonsrett om spesialiteten 

ikke resertifiseres. 

 AF er sterkt uenig i en omfattende nedkorting i klinisk tjenestetid i åpen, uselektert 

allmennpraksis, som grunnlag for spesialistgodkjenning. Tjenestetiden kan ikke være 

kortere enn dagens ordning. 

 Spesialistutdanning og resertifisering må ha en faglig begrunnelse, og ikke brukes 

som virkemiddel til å nå andre mål. Bred deltakelse i legevakt er ønskelig, men det 

må være mulig å opprettholde refusjonsrett som spesialist (resertifisering) uten 

deltakelse i legevakt. Krav om 50 % tjenestetid i åpen uselektert praksis for 

resertifisering er for høyt, og vil ramme leger i store akademiske og 

samfunnsmedisinske stillinger.  

 Legers engasjement i allmennmedisinske oppgaver må sikres på annen måte enn å 

gjøre slik tjeneste til en obligatorisk del av spesialistutdanningen.  God kompetanse i 

smalere områder, som sykehjemsmedisin og helsestasjons- og skolelegearbeid, sikres 

best gjennom utvikling av egne program for disse arbeidsområdene. 

 Det foreslås innført en overlegetittel, for så lage en karrierevei for fastleger. Dette 

virker kunstig. Det vil være mer naturlig å vurdere bedre ordninger for å dra veksler 

på erfarne leger som veiledere, deltakere i utviklingsprosjekter, i ledelsesoppgaver og 

liknende. Vilkårene som tilbys fra norske kommuner, gjør at legene for ofte ønsker 

seg bort fra slike oppgaver. Man avanserer til drastisk redusert inntekt. 

 

Nye spesialiteter 

 Allmennlegeforeningen støtter Legeforeningens generelle innstilling om å holde antall 

spesialiteter og grenspesialiteter på en relativt lavt nivå.  

 Etablering av ny spesialitet i generell indremedisin med fokus på mottak fremstår i 

teorien som et godt grep. AF tror at sannsynligheten for at dette ikke vil fungere i 

praksis er stor. Stort oppgave- og kunnskapsspenn, lav attraktivitet fordi man ikke kan 

fordype og avgrense seg faglig, og mulighet for vedvarende stor vaktbelastning i hele 

yrkeskarriæren er sterke negative forhold. Det er sannsynlig at man flest mulig steder 

vil organisere spesialiserte bakvaktordninger, som  i realiteten vil undergrave 

forutsetningene for at behovet for breddekompetanse vil bli ivaretatt med dette grepet.  

 Et alternativ til en egen spesialitet i mottaksmedisin vil være å opprette dette som eget 

kompetanseområde, som kan erverves som et tillegg, med ulike spesialiteter som 

grunnkompetanse. Spesialistkompetanse i allmennmedisin vil være en relevant 

bakgrunn for å kunne erverve en slik kompetanse.  

 Det er åpenbart at teknisk vanskelige områder som intervensjonskardiologi, rytmefeil 

og hjerteavbildning krever spesiell og omfattende trening. Hvorvidt det er 

hensiktsmessig å etablere grenspesialiteter må vurderes i lys av en generell 

gjennomtenkning av hensikten med denne formen for avgrensning. Fokusert 

etterutdanning må vurderes nøye som alternativ.  

 AF støtter man vurderer å etablere andre godkjenningsordninger som ikke knytter seg 

til etablerte spesialiteter. Begrepet ”kompetanseområde” har allerede fått en god 

definisjon, man må finne andre begrep for å beskrive nisjekompetanse innenfor en 

spesialitet. 

 

Forskningens plass 

 Forskning er langt bedre forankret i sykehus enn for få år siden. 
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 AF er enige i at forskning tas ut av de fleste spesialiteter, under forutsetning av at 

forskning fortsatt får en solid, lokal forankring i helseforetakene 

 

Rollefordeling og ansvar 

 Legeforeningens rolle som faglig premissgiver og kanal for faglig engasjement og god 

forankring av løsninger har vært av stor betydning for utviklingen av norsk 

helsetjeneste. 

 Det vil være av meget stor betydning at Legeforeningen fortsatt har en klar rolle, selv 

om den blir mer uformell enn til nå. 

 Legers deltakelse i faglig råd må skje gjennom oppnevning fra Legeforeningen. 

 Det er viktig å se til at alle sentrale elementer i utvikling og drift av 

spesialiseringssystemene er godt nok ivaretatt.  

 Helsedirektoratets overtakelse av spesialistgodkjenning og resertifisering av 

allmennleger har til nå medført mer unødvendig byråkrati og sendrektighet enn 

tidligere.  

 

Felles innhold i spesialiteter 

 

En rekke temaer som i dag er mangelfullt ivaretatt vil være relevante i all spesialistutdanning. 

AF mener at : 

 gruppebaserte opplegg som samler leger fra både primær- og spesialhelsetjenesten  vil 

være spesielt nyttig for utvikling av  samhandlingskompetanse, og bør brukes der det 

passer 

 temaer som kommunikasjon, etikk, systemforståelse, kvalitetsarbeid, lover, 

forskningsforståelse og kunnskapshåndtering, organisasjonsutvikling og ledelse vil 

være felles for mange spesialiteter, og kan gi grunnlag for utdanningsopplegg på tvers 

av spesialiteter 

 grunnleggende innføring i ledelse og hva ledelse innebærer i helsesektoren bør også 

vurderes å foregå på felles læringsarenaer. All ledelsesopplæring bør inngå i et 

kompetansegivende, påbyggbart modulsystem som er mest mulig felles for alle typer 

spesialistutdanning. 

 

Leger i vitenskapelige stillinger 
 LVS mener at utredningen i for liten grad tar vare på forskningskompetente leger (leger med 

PhD grad) i utdanningsløpene. Dette vil i det lange løp være uheldig for det norske helsevesen. 

LVS mener at akademisk skolering på nivå over grunnutdanningen bør få en langt større og mer 

tydelig plass i spesialistutdanningen og foregå parallelt med den kliniske utdanningen.  

 

Rapporten inneholder et kapittel om konsekvensene av de foreslåtte endringene. Det er påfallende 

at det ikke er trukket fram noen negative konsekvenser. LVS vil spesielt peke på den risikoen 

man løper for å forverre situasjonen for rekruttering til medisinsk forskning i Norge.  

 

Et av de viktigste forslagene i rapporten er en strukturering av all spesialistutdanning i tre deler. 

Dette avkorter utdanningstiden med minst 1 – 2 år ut fra de krav som gjelder i dag. Det er 

redegjort for dette i rapporten og tiltaket virker klart fornuftig. Imidlertid er det klart at det som 

faller bort er alle former for sideutdanning. Dvs at utdanningstiden er forkortet gjennom bortfall 

av krav til sideutdanning. Dermed vil bredde erfaringen hos kommende spesialister bli mer 

begrenset enn hva som er tilfelle i dag. Med dette faller også muligheten til å kvalifisere seg med 

tellende tjeneste gjennom arbeid som medisinsk forsker bort. LVS mener det er spesielt uheldig at 
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dette faller bort for leger som gjennomfører forskerutdanning. Medisinsk praksis i Norge er basert 

på medisinsk forskning og forskningskompetanse bør være tilstede i kliniske miljøer. Dersom den 

foreslåtte ordningen blir gjennomført vil det være viktig å sikre forskningsutdanning av leger på 

annen måte enn gjennom bruk av forskningstjeneste som telende tjeneste. Forskningsutdanning 

av leger skal ha to formål. Det ene er å sikre at kommende spesialister har innsikt i hvordan 

medisinsk kunnskap er generert, at de har mulighet til å vurdere internasjonal faglitteratur 

innenfor eget felt. Det andre er å sikre utdanning og rekruttering av akademisk kompetente leger 

på professor nivå i Norge.  

 

1) LVS ønsker mulighet for godkjenning av egne løp for forskningskompetente leger (leger med 

PhD grad) slik at deler av tjenesten i spesialistutdanningen kan foregå innenfor et 

forskningsaktivt miljø.  

 

2) Omleggingen av spesialistutdanningen og utformingen av nye turnus/nybegynner og 

utdanningsstillinger for leger (LIS) byr på en unik mulighet til å få på plass et regelverk for 

dobbelt-løp stillinger (forskning på PhD eller post doc nivå og klinisk spesialisering) som er 

aksepterbar for alle parter. Dette mangler i utredningen.  

 

3) LVS foreslår også at det legges inn obligatorisk krav til gjennomføring av grunnleggende 

forskerutdanningskurs for alle for godkjenning som spesialist. For eksempel kan et slikt kurs som 

faget klinisk biokjemi i dag gjennomfører brukes som utgangspunkt. En kurspakke med vekt på 

forskning kan også inneholde grunnleggende krav til kvalitetssikring og monitorering, 

forskningsetikk, regelverk, bruk av registre i medisinsk forskning osv.  

 

4) LVS foreslår at alle spesialistkandidater gjennomfører en begrenset vitenskapelig undersøkelse 

med relasjon til sitt arbeid og utarbeider og leverer en skriftlig oppgave. Oppgaven bør veiledes 

av akademisk kompetent veilede, den bør utformes basert på vitenskapelige prinsipper og som 

evaluerer av to eksterne referee. Flere av studieløpene i Norge har eller planlegger i dag krav om 

at studentene skal levere en mastergradsoppgave (normert til 30 studiepoeng). Det teoretiske 

arbeidet i forbindelse med spesialistutdanningen bør være en videreføring av grunnutdanningen.  

 

5) Studenter som følger forskerlinjen er blitt forespeilet at de vil spare ett år i sin 

spesialistutdanning. Hvis denne muligheten bortfaller, vil det undergrave den viktige rollen 

forskerlinjen har spilt for å rekruttere studenter til forskning. Det vil også innebære et løftebrudd i 

forhold til disse studentene som allerede er i utdanningsløpet. Forskerlinje forlenger studieløpet 

med ett år. LVS foreslår at den kompetansen studentene opparbeider seg i forhold til forskning, 

må fortsatt krediteres med ett års kortere tid fram til ferdig spesialist.  

 

Spesialistutdanning bygger på en grunnutdanning som skal være forskningsbasert og som er 

universitetsutdanning (mastergradsnivå). Det videre spesialistløpet må bygget på dette, det 

forskningsbaserte fundamentet i spesialistutdanningen må synliggjøres for den enkelte kandidat. 

Dette kommer ikke så klart fram i utredningen. Utredningen peker på en tydeligere rolle for 

universitetene i spesialistutdanningen i framtiden. Dette er positivt og burde i større grad vært 

konkretisert. 

 

Norsk arbeidsmedisinsk forening 
Det vises brev fra Legeforeningen datert 10. mai 2013.  

 

Styrene i Namf og Nfam slutter seg til den uttalelse som er avgitt av spesialitetskomiteen i 

arbeidsmedisin. 
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Norsk overlegeforening 

 
Det vises til brev fra Legeforeningen datert 10.5.2013.Saken har tidligere vært behandlet i Of, 

med svarbrev datert 16.4.2013. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på møte 22.5.2013. 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Innledningsvis ønsker Of å poengtere at rapporten inneholder flere feil og mangler. Som ett 

eksempel vises det til oversikten på side 25 der dagens spesialiteter er nevnt. Her er 

spesialitetene bryst- og endokrinkirurgi, immunologi og transfusjonsmedisin, nukleærmedisin 

og klinisk farmakologi utelatt. En slik oversikt må være komplett og gi en korrekt 

fremstilling av spesialiststrukturen. Noen av de oppdagede feil og mangler vil bli behandlet 

under de enkelte punktene.  

Oppbygging av utdanningen punkt 9.1-9.5 

 

Utdanningslengde 

EU minimumskrav må følges, og minimumskravene baserer seg på tjeneste utført etter 

turnustjeneste som nåværende LIS utdanning. Den foreslåtte del 2 + 3 i utdanningsforløpet 

foreslås å vare i 4-6 år.  HD mener kvalitative endringer i utdanningen vil føre til mer 

kompetente spesialister selv med kortere utdanningstid. Vi kan imidlertid ikke se hvordan 

HDs konklusjon er underbygget og om dette er tilstrekkelig risikoanalysert. Of synes det er 

vanskelig å støtte påstanden om at kortere utdanningstid gir bedre breddekompetanse slik det 

er angitt. Tvert imot tror vi at spesialistene vil bli mindre kompetente når de er ferdig med 

utdanningen sin fordi de ikke har hatt tilstrekkelig tid til å skaffe seg kompetanse og erfaring 

innenfor alle pasientgrupper og prosedyrer. Etter denne modellen vil det etter vår mening 

fortsatt være et stort behov for de ferdige spesialistene å skaffe seg ytterligere kompetanse 

innenfor eget fagområde. HD forutsetter endret organisering av legetjenesten innen 

spesialisthelsetjenesten, og legger denne mulige omorganiseringen som premiss for å få til 

kortere utdanningsløp. Of vil ikke korte ned utdanningstiden for spesialister, men er enig i at 

utdanningen kan forbedres innenfor den tidsrammen som er planlagt. En omlegging av 

utdannelsen fra gren til hovedspesialitet er etter Ofs syn et godt effektiviseringstiltak. 

Forskning bør fortsatt kunne telle med. Det legges opp til et stort omfang av E- læring i 

utdannelsen. E-læring kan ikke erstatte alle former for teoretisk læring, men kan være et 

nyttig tilleggsverktøy på enkelte områder. 

 

Tredelt utdanningsløp 

Tredelt utdanningsløp skiller seg ikke vesentlig fra dagens modell. Del 1 i utdanning erstatter 

turnustjenesten og er positivt. Det er foreslått at LIS kan få valgmuligheter og få 3 mnd som 

tellende tjeneste i videre utdanningsløp. Del 1 vil for mange fortsatt være den første praktiske 

utøvelse av legeyrket, og Of mener at 3 mnd av denne ikke kan komme til fratrekk i del 2. 

 

Overgang fra gren- til hovedspesialitet 

Det vises til tidligere høringsuttalelse fra Of. Det er foreslått en ny spesialitet i indremedisin, 

en utvidelse av generell indremedisin som inkluderer mottaksmedisin. Of støtter prinsipielt 

overgangen fra grenspesialiteter til hovedspesialiteter, men mener myndighetene bør legge 

opp til en prosess der det vektlegges hva de fagmedisinske foreninger mener. Of støtter ikke 
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avkortning av hovedspesialiteter (2 år) og ser heller behov for lengre periode i 

hovedspesialitet (3-4 år) for å sikre nok tid til oppbygging av den ønskete breddekompetanse. 

 

Avvikling av sideutdannelse 

Det er foreslått at sideutdanning skal erstattes med spesifiserte læringsmål uten at dette er 

utdypet nærmere. Sideutdanningen slik den er i dag, gir etter vårt syn kandidatene verdifullt 

innsyn i ofte beslektede fagområder til egen spesialitet og styrker både bredde- og 

samarbeidskompetanse. Dette er forhold av betydelig verdi for både kandidatene og 

arbeidsgiver. Bortfall av sideutdanning vil gjøre det vanskeligere for LIS å bytte spesialitet 

underveis, for eksempel fra gynekologi til kirurgi eller fra kirurgi til ortopedi. En slik 

fleksibilitet er viktig for kandidatene tidlig i karrieren. Videre fremstår det som uklart hva de 

spesifiserte læringsmål innebærer og hvem skal utvikle disse. Er det tenkt at 

spesialitetskomiteene skal ta seg av dette? 

 

Avvikling av gruppeføring 

Det er foreslått at dette også skal erstattes med spesifiserte læringsmål. Det legges da opp til 

at hvert sykehus/avdeling skal vurdere om sin egen utdanning er fullverdig. Of mener det er 

viktig å sikre at de som skal bli spesialister må innom flere sykehus. På de fleste gruppe I 

sykehus er det forskningsbaserte miljø, og tilsetting på gruppe I sykehus og 

universitetssykehus vil gi forskningserfaring. Of mener det vil være behov for å gjennomføre 

en del av utdanningen på større sykehus med sentraliserte oppgaver, eventuelt også med 

universitetsfunksjoner. Det kan bety ventetid for en del LIS for å komme seg gjennom denne 

obligatoriske delen av utdanningen og forsinkelse i utdanningsprosessen som i dagens 

situasjon. Derfor må antall LIS-stillinger balanseres mellom sykehusnivåene slik at 

utdanningen kan foregå kontinuerlig uten avbrudd og forsinkelser.  

 

Indremedisin 9.6 

Of tror det å innføre hovedspesialiteter også innen de indremedisinske fagene er riktig vei å 

gå. Dette vil gi en harmonisering av utdanningsløpene i de store spesialitetene. Of mener 

imidlertid at man skal lytte til de som er faget nærmest og tillegge de fagmedisinske 

foreningers uttalelser og innspill vekt. Ett alternativ kan derfor være å unnlate å gjøre alle 

grenspesialiteter i indremedisin til hovedspesialitet, og i første omgang satse på kardiologi, 

eventuelt også lungemedisin og generell indremedisin (gastroenterologi) slik som dette 

praktiseres i andre EU land. Der har de et utdanningsløp med 2 år generell indremedisin og 

deretter 4 år innenfor kardiologi, lungemedisin og gastroenterologi. De andre 

grenspesialitetene (nefrologi, hematologi, onkologi, infeksjonsmedisin, geriatri) har 4 år i 

generell indremedisin og deretter 2 år grenspesialitet. 2 år som det foreslås her, er etter Ofs 

mening for kort tid til fordypning. Of stiller spørsmål ved om det er mulig å omfatte alle 

sykdomsbilder og prosedyrer som en høy kompetent spesialist skal beherske innen de angitte 

to årene. 

 

Både behovet for vaktkompetente leger og kravene til deres kompetanse vil variere mye fra 

sykehus til sykehus på bakgrunn av forskjeller i sykehusenes oppgaver. Det synes derfor 

vanskelig å lage en mal som kan dekke alle behov. Of er enig i at de som er i del 1 (”turnus”) 

skal ha tett veiledning og oppfølging på vakt, og at det må være en ferdig, fullt kompetent 

spesialist i form av en overlege som har det endelige vaktansvar i hver enkelt spesialitet på 

alle akuttsykehus. 
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Hvordan mellomliggende vaktsjikt skal organiseres, og hvem som er kompetente til å gå i 

disse mener vi må vurderes lokalt. Vi stiller oss imidlertid tvilende til at man kan inneha noen 

form for generell «bakvaktkompetanse» etter kun 3 år innen generell indremedisin, men dette 

vil igjen være helt avhengig av hva man her kompetansemessig mener med ”bakvakt”. Vi kan 

ikke se at dette er nærmere beskrevet. 

 

For fagene med prosedyrekrav tilknyttet spesialistgodkjenning synes det urealistisk å forvente 

at en forkortet utdanningstid skal være tilstrekkelig til å oppnå nødvendig erfaring og praktisk 

kompetanse. 

 

Senere i rapporten (11.9 side 101) belyser man at det er behov for et nytt sjikt med 

vaktkompetente, ferdige spesialister som ikke skal bli overleger med det samme. Hvilke 

konsekvenser denne endringen vil føre til og hvilke ansvarsområder/oppgaver disse 

spesialister skal ha, kommer ikke tydelig frem.  

 

Kirurgi 9.7 

Of støtter omgjøring av gren- til hovedspesialitet som også fagmiljøet selv ønsker. Imidlertid 

synes den nye foreslåtte spesialiteten; generell- og gastrokirurgi å bli for bred og utdanning i 

gastrokirurgi å bli for spinkel i et slikt forslag. Det samme gjelder for LIS som skal være 

«bakvaktkompetent» etter 2 år. Dette må vel bety et mellomsjikt mellom LIS i del 2 av 

utdanningen og overlegen? Se tidligere argumenter. 

 

Psykiatri 9.7.8 

Dette må inn i eget kapittel og ikke som nå der det er plassert som et underpunkt i kirurgi 

kapittelet. 

 

Billeddiagnostikk 9.8 

Radiologimiljøet ønsker grenspesialisering og en bred spesialisering, men HD vil ikke tilrå 

dette. Of mener at vi må la fagene få utvikle seg og at det er viktig med tilstrekkelig rom for 

de store spesialitetene til å utvikle seg. Å utelukke grenspesialiteter gir ikke rom for en slik 

viktig utvikling. På side 72 er spesialitet medisinsk biokjemi omtalt som klinisk kjemi og gir 

inntrykk av unøyaktighet fra dokumenteier (HD).  

 

Øvrige sykehusspesialiteter 9.9 

Anestesi er i ferd med å dele seg i anestesi, akuttmedisin, intensiv og smertebehandling og 

det er ikke diskutert i dokumentet om dette går i retning av hovedspesialiteter, nye 

grenspesialiteter eller kompetanseområder. Her må det innhentes synspunkter fra de 

fagmedisinske foreningene og spesialforeningene som berøres av dette. 

 

Kompetanseområde 9.11 

Of er positiv til opprettelse av kompetanseområder. For mottaksmedisin bør det enten være 

eget kompetanseområde eller egen spesialitet med Anestesi. Slik det står nå vannes begrepet 

ut. 

 

Forskning 9.12 

Om man tar bort forskning som tellende sideutdanning bør det komme enda tydelig frem at 

forskning skal prioriteres, også under utdanningen. Forskning er plattformen for utviklingen 

av de medisinske fagene og også den viktigste måten utviklingen innen medisin 

videreformidles og implementeres. Opplæring og forskning er en lovpålagt oppgave, og 
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viktigheten av dette kan ikke overdrives. Når man tar bort forskning som tellende 

sideutdanning er det enda viktigere at det lages spesifiserte utdanningsmål. Det kan være 

vikarierende motiv for å ta vekk forskning som en del av utdanningsløpet. Den enkelte 

avdeling må legge til rette for forskning i tillegg til diagnostikk og behandling.  Universitetet 

har et spesielt ansvar for å støtte sykehusene med veiledningskompetanse og andre 

støttefunksjoner ved forskning, blant annet statistikk. 

 

Obligatorisk Etterutdanning 9.13 

Of støtter at det skal legges opp til en obligatorisk etterutdanning for spesialister uten at 

konsekvensen er å miste sin spesialitet. Vi mener det skal være sanksjonsmulighet mot 

arbeidsgivere (sykehus/avdeling) dersom ferdige spesialister ikke får tid og økonomisk støtte 

til adekvat etterutdanning. Arbeidsgiver skal kunne komme med forslag til krav om økt 

veiledning eller kompetanseutvikling dersom man ikke oppnår sine mål. Det vil her være 

naturlig å ta de fagmedisinske foreningene med for å avklare slike mål. 

 

Oppgavefordeling – Legeforeningen 10.5.5 

Legeforeningens rolle minimeres og blir en tilsidesatt funksjon. Det er viktig at 

Legeforeningen fremdeles har hovedtyngde som rådgivende organ for HD med tanke på 

fagmedisinsk forankring i spesialistutdanningen. Spesialitetskomiteene har bidratt med meget 

viktig frivillig arbeid som har sikret norske spesialister en god utdanning. Det er uklart 

hvordan man ser for seg at kvaliteten av utdanning skal sikres i framtiden; skal det gjøres av 

avdelingene/sykehusene selv? Skal spesialitetskomiteene fortsatt arbeide på frivillig basis? 

Skal de fortsatt ha et ansvar for å sikre god utdanning, men ikke myndighet? 

Spesialistkomiteenes arbeid er i rapporten undervurdert hva gjelder spesialistutdanning som 

sådan, og vurdering av utdanningsinstitusjonene og den enkelte kandidat. Veiledning legges 

under oppgavene til Universitetene; vi regner med at HD mener veiledning i forhold til 

forskning og gjennomføring av dr. grad. Den viktigste delen av en spesialistutdanning vil 

fortsatt ligge i det daglige arbeidet i samarbeid med overleger på sykehusene. Slik vi ser det 

må avdelingene bli satt i enda bedre stand til å støtte spesialistkandidatene i deres utdanning.  

Bedre veiledning og tettere oppfølging av kandidatene vil nødvendiggjøre tilførsel av 

ressurser til utdanningsavdelingene. Det samme vil kravet om at kandidatene ikke lenger skal 

gjøre like mye rutinearbeid gjøre. 

 

Legeforeningen utvikler nå kurs for å øke overlegenes kompetanse ved veiledningen av LIS. 

Of mener Legeforeningen fremdeles skal beholde ansvaret for denne type veiledning. 

 

Overlegene får opplagt et økt ansvar for at kandidatene skal nå sine mål på ønsket tid. Det er 

ikke mulig å se for seg at det nye utdanningssystemet skal kunne fungere som forventet uten 

at overlegene får frigjort mer tid til dette, samt at det blir rom for oppbygging av 

veiledningskompetanse hos overlegene. 

 

Vi kan ikke se at det er planlagt noen slik ressurstilførsel. 

 

Konsekvenser 11.1- 11.9 

 Det er med undring at Of konstaterer at utkastet mangler omtale av overlegegruppen 

og konsekvensene for denne gruppen, som også er gitt en vesentlig rolle i forbindelse 

med de foreslåtte endringer/omlegginger. På side 95 i tabellen er ikke overlegene 

nevnt. Ettersom overlegene kan betegnes som spesialisthelsetjenestens motor, må 
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konsekvensene for denne gruppen vurderes i større grad enn det dokumentet gir 

inntrykk av har vært gjort så langt.   

 Det virker som HD bare ser positive konsekvenser til de foreslåtte endringene. Of 

synes dette fremstår som litt naivt og lurer av den grunn på hvordan 

konsekvensutredningen har foregått. Senere i rapporten kommer det frem noe få 

negative konsekvenser som nesten bagatelliseres. 

 Spesialistutdanningen blir mer sammensatt av forskjellige valgmuligheter for LIS som 

vil by på logistiske utfordringer for sykehuset/avdelingen som trenger en forutsigbar 

bemanningssituasjon ved fordeling av oppgavene og vakter. Når LIS i tillegg skal ha 

faste stillinger, er det ennå viktigere med en grundig og god ansettelsesprosess. Som 

Of har fremhevet tidligere hjelper det lite med 6 urologer i samme avdeling dersom 

det ikke også er tilgang til gastrokirurger eller karkirurger. Det nevnes i rapporten at 

LIS må søke på nytt til del 3 av utdanningen, og det stilles spørsmål ved hvordan dette 

samsvarer med faste stillinger for LIS. 

 Vedrørende kvalitetssikring av «bakvaktkompetanse» etter 3 år indremedisin eller 2 år 

kirurgi, mener Of det bør presiseres at disse LIS ikke er ferdig spesialist og at det 

uansett trengs overlege i vakt i tillegg. Slik dette nå er beskrevet fremstår det som 

uklart hvem som skal ha det overordnete ansvar på vakt. 

 Det fremkommer i rapporten at LIS ikke skal brukes som arbeidshester og at de bør ha 

færre vakter for å ha mest mulig tilstedetid på dagtid. I tillegg blir tjenestetid i del 2 

mye kortere for Indremedisin (3 år) og Kirurgi (2 år), som betyr at det fremstår som 

usikkert om det vil være tilstrekkelig antall LIS for å opprettholde et robust vaktsjikt. 

Rapporten viser til at ”andre leger” da skal få flere vakter. Dette må bety at enten LIS 

i siste delen av utdanningen, som egentlig trenger mest tid på dagtid for å øve på mer 

spesialiserte prosedyrer/oppgaver, må gå flere vakter, eller overleger som også bør 

være mest mulig tilstede på dagtid for å dekke sine oppgaver ift. 

veiledning/forskning/undervisning/vurdering henvisninger/arbeide med prosedyrer 

osv. Forholdene rundt «de andre legene» fremstår som uklart.  

 Rapporten presiserer at utdanningskandidaten skal ha mest mulig læringsutbytte av 

alle aktiviteter. Dette innebærer implisitt at de ikke skal bruke mye tid på 

journalskriving eller annet ”rutinearbeid”.  Det er uklart om HD mener det ikke ligger 

utdanningsverdi i utførelsen av slike oppgaver, samt at det er uklart hvem som skal ta 

seg av dette arbeidet. Dersom HD mener disse oppgavene skal utføres av overlegene 

stilles det spørsmålstegn ved om hvordan HD ser for seg at overlegenes kompetanse 

brukes mest mulig verdifullt og fornuftig. 

 HDs konklusjon er at disse foreslåtte endringene fører til flere spesialister med økt 

breddekompetanse sammenlignet med dagens situasjon. Hvordan har man tenkt dette 

når det blir flere hovedspesialiteter? Breddekompetanse ligger i fagene generell 

indremedisin, generell gastrokirurgi og mottaksmedisin. Hvis de ønsker flere leger 

med denne typen kompetanse bør de ha fokus på rekruttering til disse spesialitetene. 

Det er fremdeles opp til hver enkel LIS å velge sin spesialitet. Når utdanningsløpet til 

flere hovedspesialiteter blir kortere, kan dette føre til at flere LIS velger noe annet enn 

disse ’tunge’ spesialitetene. 

 Det blir foreslått en diskusjon om endring av stillingsstruktur for ferdig spesialister 

med vaktkompetanse. Det foreslås at leger som er ferdig spesialist ikke nødvendigvis 

skal gå inn i overlegesjiktet. Hvis man tror at skissen til et nytt utdanningssystem vil 

gi godkjente spesialister med både bedre bredde- og spisskompetanse enn dagens 
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spesialister, er de i så fall fullt kompetente til å gå inn som fullverdige overleger, både 

på dagtid og i vaktsammenheng.  

 

 

Praktiserende spesialisters landsforening 
PSL tar utredningen til etterretning og støtter forslagene i all hovedsak.  

PSL mener at avtalespesialister vil være nødvendige og effektive aktører i den desentraliserte 

spesialisthelsetjenesten, der breddekompetanse er en viktig del av gjennomføringen. PSL mener 

også at DMS og DPS bør utbygges og helst integreres slik at man bidrar til å redusere det mer 

eller mindre kunstige skillet mellom somatisk og psykiatrisk medisin, som har sine årsaker i 

historisk tradisjon men som i minkende grad hører hjemme i fremtidsrettet medisin. 

 

Yngre legers forening 
Det vises til brev fra Dnlf datert 10. mai 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om Ylfs 

innspill. Saken ble behandlet på Ylfs styremøte 28. mai 2013 og det ble fattet følgende vedtak:  

 

Innledning  

Det er positivt at Helsedirektoratet tar tak i det fremtidige behovet for spesialisering og de faglige 

vilkårene for dette. Det er videre positivt at Hdir ønsker en nasjonalt forankret spesialistutdanning 

basert på internasjonale kriterier. Effektive utdanningsløp vil være i alle parters interesse. 

Imidlertid er det flere forhold Ylf finner grunn til å bemerke, som bør rettes opp i utredningen. Av 

hensyn til den korte fristen vil Ylfs innspill hovedsaklig være av overordnet karakter.  

 

Konsekvensanalysen  

Konsekvensanalysen er etter Ylfs mening svært utilstrekkelig. Den bygger på uklare premisser og 

gir ikke et tilstrekkelig bilde. Flere av momentene fremstår som unyansert og dårlig begrunnet. 

Blant annet kjenner ikke Ylf seg igjen i den ensidige positive fremstillingen som angår 

endringene av Legeforeningens rolle i spesialiseringen. Slik Ylf oppfatter det er det åpenbart at en 

snevrere rolle for Legeforeningen vil kunne bidra til en dårligere spesialisering, hvor andre 

hensyn enn faglige kriterier kan bli mer tungtveiende.  

 

Avtalemessige forhold  

Det er inntatt flere henvisninger til avtalemessige i rapporten. Det er blant annet på side 101 

inntatt henvisninger til ny stillingskategori. Det bemerkes at det ikke foreligger enighet mellom 

partene i arbeidslivet om en mellomkategori som grunnlag for modellene som følge av 

implementering av faste stillinger. Det er således uheldig at denne type standpunkter fremstilles, 

og disse må tas ut av rapporten i sin helhet. Særlig gjelder dette da Helsedirektoratet ikke har 

noen rolle i tema som er forhandlingsgjenstand mellom partene.  

I det følgende vil Ylf konsentrere seg om å kommentere faglige forhold.  
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Dagens turnustjeneste  

Dagens turnustjeneste har vært gjenstand for store diskusjoner internt i Legeforeningen. Det vises 

til landsstyrets vedtak i 2009 hvor landsstyret gir uttrykk for at lengden i indremedisin bør være 6 

måneder. Ylf reagerer på at indremedisin i rapporten er angitt til å kunne ha en minimumslengde 

på 3 måneder. Etter Ylfs mening er dette ikke tilstrekkelig. Selv om man kan oppnå alle 

sjekkpunkter i læringsmålene, vil det også være snakk om en modningstid i fagområdet. Etter 

Ylfs mening vil dette ikke kunne la seg gjennomføre med den faglige plattformen som må 

forventes innenfor indremedisin. Slik Ylf oppfatter dette, er forslaget mer et administrativt grep 

og ikke noen fordel i seg selv ift innholdet i spesialiteten og det faglige innholdet.  

Forslagene i rapporten fører videre til at det kan fremtvinges et valg om spesialitet mye tidligere. 

Ylf mener at dette ikke er heldig. En del leger trenger tid til å finne riktig fagområde. Det er 

derfor uheldig at man må ta et valg allerede når man søker seg til en turnusstilling. Dette er neppe 

i pasientenes interesse.  

 

Utdanningslengde  

Ylf mener det er bra at fokus dreies mer mot læringsmål, og at det isolert sett kan tenkes å korte 

ned på tiden det tar å bli ferdig spesialist i forhold til dagens system. Det reises imidlertid 

spørsmål ved om de angitte minimumstidene for spesialisering er tilstrekkelige. Dette er 

modningsfag som ikke bare forutsetter at man har gjennomført alle sjekkpunkter. Videre vil det 

være et spørsmål om hvor mye tid man faktisk kan klare å spare inn, i og med at dette krever en 

betydelig omlegging av systemene, og forutsetter god tilrettelegging, logistikk og veiledning. Det 

må understrekes at fagmiljøene klart taler for at det er viktig å utvide tiden som brukes innen 

grenspesialisering/ev ny hovedspesialitet.  

 

Overgang fra gren til hovedspesialiteter  

Ylf støtter forslaget om å gjøre om de kirurgiske grener til hovedspesialiteter. Når det gjelder de 

indremedisinske spesialiteter må dette vurderes annerledes. Samvirket og integrasjonen av de 

indremedisinske fagene oppleves å være sterkere enn for de kirurgiske. Tiden er derfor enda ikke 

moden for å gjøre de indremedisinske fagene om til egne hovedspesialiteter og om dette skal 

gjøres på sikt må dette forankres sterkt i fagmiljøene. Det må således være en prosess i 

fagmiljøene som sikrer integrasjon og kvalitet i spesialitetene dersom det skal være egne 

spesialiteter i stedet for grener i indremedisin. I tillegg bør generell indremedisin beholdes og 

styrkes. Ylf vil videre understreke at en slik omlegging forutsetter at det også må ansettes flere 

generelle indremedisinere i norske sykehus.  

 

Avvikling av valgfri sideutdanning  

Avvikling av sideutdanning er slik Helsedirektoratet foreslår samtidig med å redusere 

spesialiseringslenden vil føre til en reduksjon i tjenestetid innen for del 3, i den tiden hvor man 

skal tilegne seg særskilt kompetanse innenfor faget. Ylf viser til det som er nevnt ovenfor om at 

spesialiseringslengden blir for kort. Man kan ikke sette likhetstegn mellom å ta bort det spesielle 

innenfor sideutdanning med redusert tjeneste i gren.  

Et annet perspektiv er at utdanning, slik forslaget lyder, blir for smal. Ylf mener det er en fordel 

at det også er erfaring fra andre fagområder i hovedutdanningen. Dette gir både bredde- og 

dybdekompetanse, som vil gjøre spesialiseringen bedre.  

 

Gruppeføring  
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Sykehusutviklingen gjør at den gjeldende gruppeføringen (gruppe I og II institusjoner) bør 

vurderes fortløpende og tilpasses fremtidig spesialisering. Til enhver tid jobber 3 av 5 leger i 

spesialisering på det som i dag er et gruppe 1-sykehus. Flere spesialiteter har kun stillinger ved 

gruppe 1-sykehus og enkelte spesialiteter har ikke gruppeføring. Sykehusstruktur og 

organiseringen av spesialiseringen av leger er knyttet til hverandre og må vurderes samlet. 

Akademisk utdanning skal integreres i spesialisering i alle fag.  

Gruppeføringen av sykehus i eksisterende form kan endres eller opphøre dersom akademisk 

utdanning, nødvendig spesialtjeneste og prosedyretrening sikres på annen måte. Kravet til 

akademisk utdanning bør hjemles i de generelle spesialistbestemmelsene. Spesialistkomiteene bør 

avgjøre varighet, omfang og innhold i tjeneste som ikke kan gjennomføres ved eget sykehus. 

Dette kan også innebære at leger i spesialisering ved større sykehus må ha tjeneste ved mindre 

sykehus dersom krav om kompetanse innen visse prosedyrer eller på visse pasientgrupper krever 

det.  

 

Spesialitetsstruktur  

Generelle medisinske avdelinger finnes ikke i sykehusene i dag. Det er derfor noe underlig at 

dette anføres som ordninger fremover i tid. Det er selvmotsigende at det hevdes at man blir mer 

spesialisert og at man samtidig skal bygge opp store indremedisinske avdelinger. Det virker tynt 

faglig fundert. Det er flere påstander som ikke er underbygget. Ylf reiser spørsmål ved hvor 

gjennomførbart dette er.  

Ylf mener at det er en uheldig sammenkobling av mottaksmedisin og generell indremedisin i 

notatet. Ylf støtter ikke at mottaksmedisin gjøres til en egen spesialitet eller legges inn i en 

generell indremedisinsk spesialitet. Dette bør være et kompetanseområde, slik legeforeningen 

tidligere har foreslått.  

Vaktordningene må vurderes ut fra behovet lokalt. Det er vanskelig å se at den foreslåtte ordning 

vil kunne la seg gjennomføre. Det er videre ulogisk at leger i spesialisering skal inn som 

vaktansvarlige mot slutten av sin spesialisttid dersom de ikke har nødvendig vaktkompetanse fra 

tiden som lege i spesialisering. Man mister en del av det faglige grunnlaget som dagens 

vaktordninger ivaretar i spesialiseringen, ved opplæring av leger i akuttmedisin. Spørsmålet er 

om det er et riktig og dokumenterbart premiss at uerfarne leger står bak de pasientskader og 

utbetalinger som er meldt NPE.  

Ylf mener videre at rapporten bygger på et urealistisk premiss i forhold til hvor mye som kan 

snus i akuttmottak.  

 

Forskning  

Ylf mener det må være mulig med tellende tjeneste innenfor forskning til de ulike spesialitetene, 

slik det er i dag. Dette vil for noen fagområder kunne være vanskelig å gjennomføre med de 

tidene som Helsedirektoratet legger til grunn. Også dette moment taler for at den foreslåtte 

lengden på spesialiseringen er for kort.  

 

Veiledning  

Ylf vil bemerke at spesialisering er praktisk rettet, og ikke en teoretisk utdanning. Veilederne må 

derfor forankres i klinikkene. Når man er i spesialisering er man i klinisk arbeid. Da må det 

bygges pedagogiske systemer for dette. Ylf er derfor skeptiske til at universitetenes skal overta 

ansvaret for veiledningsopplæringen, da rammevilkårene for dette ikke er beskrevet. Ylf ser at 

dette vil kreve masse ressurser, som universitetene ikke besitter i dag.  
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E-læringskurs  

Ylf tror ikke den foreslåtte overgangen til E-læringskurs vil gi faglig godt nok læringsutbytte. 

Fordelene med kursene som gjennomføres i dag er at de virker utviklende for legene fordi de 

bidrar til diskusjon og refleksjon om faglige problemstillinger, som E-læring ikke vil gi på 

samme måte. Det er videre en fordel at fagmiljøene på denne måten møtes, og det skapes nettverk 

og faglig utvikling. Ylf mener videre at det ikke kan forutsettes at det skal spares tid på kursene. 

Det vil gi fravær fra avdelingens kliniske virksomhet uansett om man reiser på kurs eller om dette 

gjennomføres på arbeidsplassen. E-læringskurs kan ikke overta for de praktisk rettede kursene. 
 


