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Hva er samfunnsmedisin?

u Sammenhengen mellom helse og 
samfunn i stort

u En del av helse- og omsorgs-tjenesten 
u Et sentral del av helseforvaltningen
u Et undervisningsfag på medisinstudiet og 

i andre studieretninger
u Et forskningsfelt
u En medisinsk spesialitet

http://michaeljournal.no/



Spesialistgodkjenninger i samfunnsmedisin

Pr 31.08.2022



Grunnutdanning – Cand. Med. (6 år)

Del 1 – felles plattform for alle (1 + ½ år)

Del 2: 
Felles plattform 

indremedisinske fag
(3 år)

Del 2: 
Felles plattform 
kirurgiske fag

(3 år) 

Del 3:
Unik for hver 

spesialitet
(5 år)  

Del 3: 
Unik for hver 

spesialitet
(2 til 3 år) 

Del 3: 
Unik for hver 

spesialitet
(2 til 3 år)
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Ny spesialistutdanning og -struktur



Målbeskrivelse spesialiteten samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin er et fag på systemnivå med fokus på hele 
befolkningens helse.
Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid for å:
u ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i en 

befolkning og de samfunnsfaktorer som påvirker 
befolkningens helsetilstand

u tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere 
målrettede helsefremmende tiltak 

u bidra til god planlegging og organisering av helsetjenester på 
alle nivåer

u anbefale prioriteringer og fordeling av helseressurser basert 
på konsekvensanalyser

u utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten i henhold til 
lover og forskrifter



Læringsmål – ny spesialistutdanning i 
samfunnsmedisin (fra 1.3.2019)

Læringsmålene er strukturert med utgangspunkt i 
samfunnsmedisinsk praksis: 
u Saksbehandling
u Råd og veiledning
u Kvalitetsarbeid og tilsyn
u Kartlegging og analyse
u Helseberedskap, smittevern, miljørettet helsevern
u Administrasjon og ledelse
u Plan- og prosjektarbeid
u Akademisk kompetanse 
u Internasjonal helse
u Klinisk tjeneste



Helsedirektoratets nettside for spesialiteten 
samfunnsmedisin:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-
spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-
leger/samfunnsmedisin

Oversikt over regelverk, planer, anbefalinger og 
dokumentasjonskrav

Kontaktinformasjon:

E-post: godkjenning@helsedir.no
Telefon: 21 52 97 00
Åpningstid: 09.30-11.30 mandag–fredag

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/samfunnsmedisin
mailto:godkjenning@helsedir.no


Kurs i samfunnsmedisin
u Det ble gjennomført 20 kurs i spesialistutdanningen i 2021
u Samtlige kurs gjennomføres i vår- og høstsemesteret
u Pandemisituasjonen medførte at kurs våren 2021 ble 

gjennomført digitalt, normal gjennomføring på høsten
u Høy aktivitet, stor pågang av påmeldinger, alle kurs blir 

fulltegnet. Til sammen 568 kursdeltakere. 
u Samme aktivitetsnivå videreføres i 2022, og planlegges i 2023



Kursgjennomføring

u Norsam står for planlegging og koordinering av 
kursprogrammet og er ansvarlig arrangør for de fleste 
kursene

u Samarbeid med FHI, UiO, Helsetilsynet, Nordland 
legeforening mfl. om faglig innhold og gjennomføring

u Vekt på 
deltakeraktiviserende 
læring

u Forberedende 
arbeid/oppgave 
(digitalt) med 
avsluttende 
kurssamling (fysisk)



Veiledningsgrupper i samfunnsmedisin

God aktivitet!
Oppsummert fra veiledningskoordinator Astrid Rutherford
u Pr i dag 23 aktive grupper med god geografisk spredning
u Med til sammen 249 deltakere
u Omtrent ikke ventelister
u God rekruttering av gruppeveiledere, men fortsatt 

mulighet å melde seg på
u Kurs for individuelle veiledere planlagt høsten 2022
u De fleste utdanningskandidater jobber i virksomheter 

som er registrert utdanningsvirksomhet



Ny eller tidligere spesialistordning?
u Et velkjent diskusjonstema i veiledningsgrupper og på kurs i 

spesialistutdanningen
u Flertallet av deltakerne på introduksjonskurs oppgir nå at 

de følger ny ordning.
u For ferdig godkjente spesialister er bildet annerledes:

u en ny spesialist godkjent etter ny ordning i 2021
u en ny spesialist godkjent etter ny ordning hittil i 2022



Huskeliste for spesialisering i samfunnsmedisin 

Spesialitetskomiteen har laget et huskeliste som anbefales at 
man går gjennom før man starter opp spesialiseringsløpet:
1. Har du gjennomført del1 av spesialiseringen (LIS1)?
2. Jobber du i en virksomhet som er registrert 

utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin?
3. Har du en samfunnsmedisinsk stilling?
4. Har du en individuell veileder, en leder og en 

utdanningsplan?
5. Har du meldt deg inn til veiledningsgruppe?
6. Hvordan melde seg på kurs?


