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Sak 9.1 Fremtidig spesialitetsstruktur 
Supplerende informasjon om høringsinnspill til Helsedirektoratets rapportutkast  

 

Legeforeningen mottok 8. mai 2013 utkast til rapport om Helsedirektoratets utredning, 

«Fremtidens legespesialister – En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og -innhold». 

 

Parallelt med Legeforeningens utredningsarbeid om spesialitetsstruktur har Helsedirektoratet, 

på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomført et utredningsarbeid om 

spesialitetsstruktur og -innhold. 

 

Legeforeningen og andre sentrale aktører er gitt anledning til å komme med kommentarer og 

innspill før rapporten ferdigstilles for oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Legeforeningen har fått svarfrist 10. juni 2013. 

 

 

Høring 
På tross av svært kort høringsfrist, valgte sentralstyret å sende Helsedirektoratets 

rapportutkastet på bred høring i organisasjonen, med svarfrist 27. mai 2013. Det er avlevert 

59 høringssvar (se vedlegg). 

 

I det følgende gis det en oppsummering av sentrale punkter i høringsinstansenes 

tilbakemeldinger på det foreliggende rapportutkast. 

 

 

 Oppbygging av ny spesialitetsstruktur: 

 

Utdanningslengde 

Helsedirektoratet legger til grunn at normert utdanningslengde skal reduseres med 1-1½ år. 

 

Det er bred enighet om at utdanningslengden ikke må reduseres. Det fremheves som helt 

nødvendig med tilstrekkelig tjenestetid for å tilegne seg den erfaring og kompetanse i bredde 

og dybde som behøves for å kunne arbeide som spesialist. Kontinuerlig fagutvikling og 

teknologisk utvikling gir stadig flere behandlingsmuligheter, og stadig flere 

prosedyrer/behandlingsmetoder som skal læres. Minimumskravene må være realistiske, slik 

at kompetansen hos nyutdannede spesialister er på et tilfredsstillende europeisk nivå. 
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Reduksjon i utdanningslengden som foreslått i Helsedirektoratets rapportutkast vil redusere 

kompetansen til ferdige spesialister og gi en betydelig reduksjon i kvaliteten på 

helsetjenestene som tilbys befolkningen. 

  

Det påpekes at påstanden om at kvalitativt bedrede utdanningsløp vil føre til mer kompetente 

spesialister selv med kortere utdanningstid, ikke er underbygget. 

 

Tredelt utdanningsløp, der del 1 erstatter dagens turnustjeneste 

Høringsinstansene fremhever at integrering av turnustjenesten i spesialistutdanningen ikke 

må gå på bekostning av tjenestetid til fagspesifikk spesialisering. Det påpekes at den basale 

tjenesten (del 1, tidligere turnustjeneste) har et annet formål og innhold enn den fagspesifikke 

tjenesten, og ikke kan sidestilles med og erstatte fagspesifikk utdanning i den enkelte 

spesialitet. 

 

Det stilles spørsmålstegn ved at bare kirurgi, indremedisin og psykiatri skal være aktuelle fag 

i del 1 (turnus), og argumenteres for nytteverdien av å bevare muligheten til tjeneste i flere 

fag som ligger i dagens ordning (anestesiologi, barnesykdommer, fødselshjelp og 

kvinnesykdommer). 

 

Overgang fra gren- til hovedspesialiteter 

Det fremholdes at dersom systemet med grenspesialiteter avvikles, er det fare for at det vil 

tvinge seg frem oppsplitting av store spesialiteter gjennom etablering av nye 

hovedspesialiteter. 

 

På den annen side påpekes det at rask medisinsk utvikling og behov for smal og dyp 

kompetanse gir behov for å utvikle kompetansekrav for mer avgrensende nisjeområder i 

stedet for grenspesialiteter. 

 

Det fremholdes at et system basert på hovedspesialiteter vil gi mer tidseffektiv 

spesialistutdanning, og en mer hensiktsmessig tilnærming til faget med tanke på mulighet for 

tidligere «subspesialisering» og tilordning til internasjonale utdanningsmodeller. 

 

Det uttrykkes bekymring for rekrutteringen til de «tunge» breddekompetansespesialitetene 

(generell indremedisin og mottaksmedisin, generell- og gastroenterologisk kirurgi) dersom 

det etableres nye hovedspesialiteter med relativt korte utdanningsløp. Det uttrykkes også 

bekymring for at en utvikling mot hovedspesialiteter innenfor indremedisin og kirurgi vil 

resultere i en ytterligere spesialisering. 

 

Det påpekes at dersom man går inn for en slik modell, vil det kreves en tenkning rundt - og 

sannsynligvis en omorganisering av - omsorgen for de pasientene som har de mest komplekse 

behovene. 
 

 

 Spesialitetsstruktur i indremedisinske spesialiteter 

Det påpekes behov for en konsekvensutredning før en kan ta standpunkt til en endring fra 

grenspesialiteter til hovedspesialiteter i indremedisinske fag.  

 

Majoriteten av høringsinstansene mener en eventuell overgang til hovedspesialitet bør gjelde 

alle grenspesialiteter. 
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2 års utdanning i hovedfaget (del 3) som det foreslås, anses som for kort tid til at 

spesialiseringen kan omfatte alle sykdomsbilder og prosedyrer som en høy kompetent 

spesialist skal beherske. Det vil heller ikke gi rom for obligatorisk tjeneste i annen spesialitet, 

f.eks. mikrobiologitjeneste i spesialiteten infeksjonssykdommer.  

 

Synet er delt når det gjelder en kobling mellom generell indremedisin og mottaksmedisin i en 

ny hovedspesialitet. Det fremholdes at en slik spesialitet vil kunne bedre tilbudet til pasienter 

med mulitmorbiditet og/eller uavklarte tilstander. Stort oppgave- og kunnskapsspenn, lav 

attraktivitet fordi man ikke kan fordype og avgrense seg faglig, og mulighet for vedvarende 

stor vaktbelastning i hele yrkeskarriæren nevnes som negative forhold. 

 

Det påpekes at en slik spesialitet ikke vil dekke behovet for håndtering av akuttmedisinske 

problemstillinger i andre spesialiteter, som f.eks. kirurgiske fag og fødselshjelp og 

kvinnesykdommer. 

 

Som alternativ til en egen spesialitet i mottaksmedisin, nevnes opprettelse av mottaksmedisin 

som kompetanseområde, med ulike spesialiteter som grunnkompetanse.  

 

 

 Spesialitetsstruktur i kirurgiske spesialiteter 

Det fremheves at de kirurgiske fagmiljøene ønsker en overgang fra gren- til 

hovedspesialiteter. 

 

Det påpekes at en overgang til kirurgiske hovedspesialiteter vil kunne forsterke en 

sentraliseringstendens i sykehusstrukturen, og understrekes et behov for en nasjonal 

sykehusplan. Det påpekes at lokal vaktkompetanse må sikres, og det må være definerte krav 

til vaktkompetanse. 

 

Det uttrykkes bekymring for at den foreslåtte spesialiteten generell- og gastroenterologisk 

kirurgi kan bli for bred, og spesifikk utdanning i gastroenterologisk kirurgi for spinkel. 

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

posisjoner, ikke å håndtere den betydelige elektive pasientbehandlingen som tilligger 

spesialiteten. Det fryktes at dette kan svekke rekruttering til gastroenterologisk kirurgi. 

 

 

 Vaktordninger 

Det påpekes at det alltid må være en fullt kompetent spesialist i form av en overlege som har 

det endelige vaktansvar i hver enkelt spesialitet på alle akuttsykehus. 

 

Det reises tvil om at man kan inneha noen form for generell «bakvaktkompetanse» etter kun 

3 år innen generell indremedisin eller 2 år kirurgi, men dette vil være avhengig av hva man 

kompetansemessig mener med ”bakvakt”. Det påpekes at dette ikke er nærmere beskrevet i 

rapportutkastet, og at det fremstår som uklart hvem som skal ha det overordnete ansvar på 

vakt. 

 

 

 Valgfri «sideutdanning» (annen relevant tjeneste) 

Det bemerkes at begrepet «sideutdanning» forsvant ved omleggingen av regelverket i 2002.  

 

Høringsinstansene påpeker at muligheten for godkjenning av annen relevant tjeneste gir 

verdifullt innsyn i beslektede fagområder og styrker både bredde- og samarbeidskompetanse. 
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Det fremheves som en styrke for et arbeidsmiljø å ha leger med ulik bakgrunn og 

kompetanse. Fremtidens helsevesen vil i stor grad være avhengig av samhandling, noe 

tjeneste i relevante spesialiteter kan bidra til. Det fremheves samtidig at en forutsetning for å 

bevare ordningen, er at tilstrekkelig minimumstid for spesialistutdanningen opprettholdes. 

 

Det påpekes også at bortfall av muligheten til godkjenning av tjeneste i relevante spesialiteter 

vil gjøre det vanskeligere for leger å bytte spesialitet underveis, og at en slik fleksibilitet er 

viktig for leger tidlig i karrieren.  

 

 

 Gruppeføring 

Det er ikke et omforent syn på hvorvidt systemet med gruppeføring bør videreføres. 

 

Det fremheves som helt sentralt at leger i spesialisering har erfaring fra avdelinger med bred 

forskningsaktivitet. Det fremholdes også at erfaring fra mer enn ett sykehus er ønskelig. Det 

vil være behov for å gjennomføre deler av utdanningen på større sykehus med sentraliserte 

oppgaver, eventuelt også med universitetsfunksjoner, uavhengig av system. 

  

Tilhengere av dagens ordning påpeker at krav om gruppe I- tjeneste sikrer at alle i løpet av 

spesialiseringen har tjeneste ved større avdelinger med avansert utredning og behandling. Det 

gir mulighet for å følge pasientforløp til alvorlig syke pasienter over tid. Slik erfaring er 

vanskelig å oppnå ellers, den kan ikke erstattes av læringsmål og kurs. 

 

Andre høringsinstanser mener at akademisk utdanning, nødvendig spesialtjeneste og 

prosedyretrening kan sikres på annen måte enn gjennom gruppeføring av 

utdanningsinstitusjonene, dvs. gjennom spesifikke krav til prosedyrer og utdanningsinnhold. 

 

 

 Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur 

Høringsinstansene har ikke et omforent syn på om forskning skal kunne erstatte deler av den 

fagspesifikke spesialiseringen. Det er imidlertid bred enighet om at forskning må være en 

integrert del av spesialistutdanningen med definerte læringsmål. 

 

Det fremheves at en forutsetning for å bevare ordningen med at forskning kan telle som del 

av utdanningen, er at tilstrekkelig minimumstid for spesialistutdanningen opprettholdes. 

 

 

 Forslag til rolle og ansvarsfordeling, herunder spesielt Legeforeningens rolle og 

oppgaver 

Det er bred enighet om betydningen av at Legeforeningen må være en sentral 

premissleverandør i spesialistutdanningen. Det påpekes at forslaget representerer en svekking 

av Legeforeningens rolle i spesialiseringsspørsmål, og at foreningen formelt må tilstås en mer 

sentral plass enn beskrevet. 

 

Det fremholdes som viktig at det i fagspesifikke spørsmål og nasjonale råd brukes 

representanter foreslått av de fagmedisinske foreningene i Legeforeningen, og at den 

kompetansen Legeforeningen har bevares og brukes i videre arbeid med 

spesialistutdanningen. 

 

Betydningen av å bevare besøksordningen fremheves særskilt, da den kan belyse forhold det 

er vanskelig å avdekke gjennom selvrapportering. 
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Det uttrykkes frykt for mer tungrodde og byråkratiske prosesser, og for redusert ressursbruk i 

kvalitetssikringen av spesialistutdanningen. 

 
Det uttrykkes skepsis til at universitetenes skal overta ansvaret for veileropplæringen. Det 

påpekes at man i spesialisering er i klinisk arbeid og at spesialisering er praktisk rettet. Den 

viktigste delen av en spesialistutdanning vil fortsatt ligge i det daglige arbeidet i samarbeid med 

overleger på sykehusene. Veilederne må derfor forankres i klinikkene. Dette påpekes at en 

overføring av ansvaret for veiledningen til universitetene vil kreve betydelige ressurser, som 

universitetene ikke besitter i dag. 

 

 

 Andre punkter 

 

Kursutdanningen 

Det er enighet om at e-læring er en fleksibel og hensiktsmessig pedagogisk metode i mange 

tilfeller, og som vil kunne erstatte deler av det som tidligere har vært kurs med samlinger. 

 

E-læring egner seg til innlæring av definert kunnskap for den enkelte, men vil ikke være 

tilstrekkelig når det gjelder å avdekke kompleksiteten i medisinfaget og å f.eks. diskutere 

ulike muligheter for diagnostikk og behandling. Leger i spesialisering må ikke frarøves 

muligheten til å møtes, drøfte og reflektere i fellesskap utenfor arbeidsplassen.  

 

Det påpekes at læring alltid vil kreve fokus, konsentrasjon og bruk av tid, slik at det ikke er 

gitt at e-læring i de fleste tilfeller vil korte ned behovet for kurstimer.  E-læring må dessuten 

gi rett til permisjon på linje med annen kursdeltakelse. Gode e-læringskurs vil kunne redusere 

tidsbruken noe, men ikke i den grad som det skisseres. Mulige sparte utgifter i forbindelse 

med færre forelesningstimer, færre hotellovernattinger og noe mindre fravær fra jobb, må 

regnes inn i økte økonomiske kostnader ved utvikling, drift og oppdatering av nettkurs. 

 

Det fremholdes som urealistisk at «moderne pedagogiske prinsipper», e-læring og trening i 

ferdighetslaboratorier skal kunne erstatte og korte ned spesialistutdanning vesentlig. 
 

Konsekvensvurderinger 

Det påpekes at konsekvensene av alle endringene ikke er analysert i rapporten, og det 

etterlyses bedre referanser til evidens samt risikoanalyse. Det etterspørres også ressurser og 

kompetanse for å gjennomføre så omfattende endringer på betryggende måte. 

 

Kostnadene involvert synes klart underkommunisert i rapporten. Bedre veiledning og tettere 

oppfølging av legene i spesialisering vil nødvendiggjøre tilførsel av ressurser til 

utdanningsavdelingene. Det samme vil kravet om at legene i spesialisering ikke lenger skal utføre 

like mye rutinearbeid. 

 

Avtalemessige forhold 
Det påpekes at det er flere henvisninger til avtalemessige forhold i rapporten, til tross for at 

Helsedirektoratet ikke har noen rolle i tema som er gjenstand for forhandling mellom partene. Det 

er blant annet inntatt henvisninger til ny stillingskategori, og foreslås at leger som er ferdig 

utdannede spesialister ikke nødvendigvis skal gå inn i overlegesjiktet. 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 fremholdes som uheldig at denne 

type standpunkter fremstilles, og påpekes at disse må tas ut av rapporten i sin helhet. 
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Sentralstyrets kommentarer: 

Det er en gjennomgående utfordring i Helsedirektoratets rapportutkast at flere av 

tilrådningene bærer preg av å ha andre motiver enn kvalitet i spesialiseringen.  

 

Helsedirektoratet går utover sitt mandat når det lager forslag til rammevilkår for 

Legeforeningen og legene. Forslaget innebærer en begrensning av Legeforeningens rolle, og 

en økning i det sentrale helsebyråkratiet gjennom etablering av et eget sekretariat i 

direktoratet. 

    

Helsedirektoratet forskutterer en ny stillingskategori i sykehus, «legespesialister». Det 

foreslås flere tiltak som griper direkte inn i avtaleforhold og rammevilkår. 

 

Sentralstyret mener at Helsedirektoratet ikke skal gi føringer om hvordan arbeidslivets parter 

innretter seg, og at direktoratet ikke skal ta en rolle ved å følge opp Spekters krav om en ny 

gruppe «overleger» for direkte konvertering fra LIS ved spesialistgodkjenning. Slike forhold 

må holdes utenfor dersom rapporten skal få den nødvendige faglige legitimitet. 

  

Sentralstyret anbefaler landsstyret å konsentrere diskusjonen om de faglige forhold i 

rapporten. Sentralstyret vil forsikre landsstyret om at det vil bli tatt initiativ for å ta ut av 

rapporten alle problemstillinger knyttet til rammevilkår og avtalemessige forhold. 
 

 

Sentralstyret anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Landsstyret gir sentralstyret fullmakt til å ferdigstille uttalelse til Helsedirektoratets 

rapportutkast. 

 

Landsstyret ber sentralstyret i sin uttalelse til Helsedirektoratet vektlegge følgende: 

- En forkorting av tidskravet i spesialistreglene vil måtte medføre en reduksjon av 

kravene til kompetanse ved spesialistgodkjenning. Dette er ikke akseptabelt. 

- Kompetansekravene for den enkelte spesialitet må ligge på minst samme nivå som i 

dag og følge internasjonal utvikling i innhold og standard. 

- Det bør åpnes for utredning av grenspesialisering i spesialiteter som tidligere ikke er 

gitt anledning til dette. 

- Muligheten til å inkludere forskningstjeneste i spesialistutdanningen må bevares. 

- Det må legges til rette for breddekompetente spesialister ved å beholde elementer i 

spesialiseringen som ivaretar et insentiv til å jobbe ved flere avdelinger og innen flere 

fagområder. 

- Nettkurs kan ikke erstatte alle læringsaspekter ved tradisjonelle kurs som 

gjennomføres i samlinger. Erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig diskusjon 

krever at leger møtes. 

- Rapporten inneholder mange påstander som ikke er tilstrekkelig underbygget. Det 

fremmes forslag som ikke er utredet og konsekvensvurdert. Også konsekvenser for 

økonomi og drift må utredes. 

- Problemstillinger knyttet til avtalemessige forhold og rammevilkår må tas ut av 

rapporten. 



 

 

Side 7 av 7 

- Rapporten inneholder mange gode intensjoner. Særlig gjelder dette forslagene som 

medfører større vektlegging av utdanningsaspektet under arbeid som lege i 

spesialisering. 

- Tilrettelegging for mer effektive spesialiseringsløp med større vekt på systematisk 

veiledning og god supervisjon støttes. 

- Større vektlegging av definerte læringsmål og kompetansekrav støttes. 

 

Den norske legeforeningens sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

 

   

 Geir Riise  Bjarne Riis Strøm 

 generalsekretær  fagdirektør 

 

 

 

Saksbehandler: Nina Evjen 


