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Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og 

tannleger (spesialistforskriften) 

 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til en ny forskrift om 

spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). 

Forskriften skal erstatte spesialistgodkjenningsforskriften, turnusforskriften og generelle 

bestemmelser for spesialistutdanningen av leger. 

 

Forskriften skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning. Forskriften har regler 

blant annet om aktørenes roller og ansvar i spesialistutdanningen, herunder Legeforeningens 

rådgivende rolle, om utdanningens innretning, om stillinger for leger i spesialisering, om krav 

til utdanningsvirksomheter, om spesialistgodkjenning, om klage på vedtak og om 

overgangsordninger. 

  

Departementet tar sikte på at den nye spesialistforskriften skal tre i kraft 1. mars 2017, slik at 

de første legene kan starte opp i utdanningsstillinger i utdanningens første del fra september 

2017. Spesialistforskriften skal deretter tre i kraft for utdanningens andre og tredje del 1. mars 

2019.  

 

HOD fremmer ikke forslag om nye regler for spesialiseringene i allmennmedisin, arbeids-

medisin og samfunnsmedisin i dette høringsnotatet. Det fremmes heller ikke forslag om 

læringsmål i dette høringsnotatet. Forslag om dette vil sendes på egne høringer.  
 
Departementet ber særlig om høringsinstansenes synspunkter på følgende forslag:  

1. Læringsmålene skal forskriftsfestes (se punkt 9.9.2).  

2. Kravene til utdanningsvirksomheter med plan for den enkelte spesialitet, individuelle 

utdanningsplaner, vurdering av oppnådde læringsmål mv. (se punkt 10.3 og forslag til 

forskrift § 19, § 20 og § 21).  

3. Vurderingen av oppnådde læringsmålet og muligheten til å få en ny vurdering dersom legen 

ikke får vurdert og dokumentert at et eller flere av læringsmålene er oppnådd (se punkt 10.3.8 

og forslag til forskrift § 20).  

4. Spesialistutdanning i andre land skal kunne godkjennes eller være tellende inn mot den 

norske utdanningen (se punkt 12.5.1 og forslag til forskrift § 25 siste ledd og § 26). 



 

 
5. Overgangsordninger for leger som har påbegynt spesialiseringen og som er ansatt i en 

utdanningsstilling når forskriften trer i kraft for LIS 2 og 3 (se punkt 13.2 og forslaget til 

forskrift § 31 andre og tredje ledd).  

6. Overgangsordning i tilknytning til at turnusordningen skal avvikles (se punkt 14.1 og 

forslaget til forskrift § 30 andre og tredje ledd, og endringer i 

spesialistgodkjenningsforskriften § 19 bokstav a og lisensforskriften kapittel 1a). 

 

I tillegg til ovennevnte ber Legeforeningen særlig om innspill på følgende punkter: 

1. Det foreslås en minste utdanningstid på seks og et halvt år for alle spesialiteter, inkludert 

utdanningens første del (se punkt 9.10) 

2. Departementet foreslår at det ikke skal fastsettes obligatoriske krav til læringsaktiviteter, 

som f.eks. kurs (se punkt 9.9.4) 

3. Forslaget om at "en vesentlig del" av spesialistutdanningen skal gjennomføres på 

godkjent utdanningsinstitusjon (se punkt 9.2 og forslaget til forskrift § 2 tredje ledd). 

4. Det foreslås ikke å videreføre som et absolutt krav at LIS skal ha fortløpende supervisjon 

av overlege som er spesialist i faget (se punkt 10.3.7).  

5. Det åpnes for at LIS kan ha veileder som er ansatt i en annen utdanningsvirksomhet (se 

punkt 10.3.7).  

6. Godkjenning av utdanningsvirksomheter (se punkt 10 og forslaget til forskrift § 18-22). 

Forslaget innebærer fjerning av en rekke strukturelle krav som stilles til godkjente 

utdanningsinstitusjoner i dagens ordning. Det bes spesielt om innspill til følgende 

punkter: 

 Det foreslås at det er utdanningvirksomheten, f.eks. et helseforetak, som godkjennes, 

ikke den enkelte sykehusavdeling, enhet eller seksjon, slik systemet er i dag (se punkt 

10.2.1 og forslaget til forskrift § 18). 

 Forslaget viderefører ikke dagens krav om etablering utdanningsutvalg ved 

utdanningsstedene (se punkt 10.3.2 og forlaget til forskrift § 19 bokstav b) 

 Forslaget viderefører ikke dagens krav om minimum en fast ansatt overlege med 

spesialistgodkjenning i full tids stilling og kravet om maksimalt to leger i 

spesialisering per overlege med spesialistgodkjenning (se punkt 10.3.3 og forlaget til 

forskrift § 19 bokstav a og e) 

 Forslaget viderefører ikke minimumskrav til omfanget av internundervisning, som per 

i dag er to undervisningstimer per uke (se punkt 10.3.4 og forlaget til forskrift § 19 

bokstav c) 

7. Beregning av tjenestetid, herunder fravær: Det foreslås like fraværsregler for hele 

utdanningsløpet, i dag er det forskjellige fraværsregler for turnus og spesialistutdanning 

(se punkt 12.3.4 og forslaget til forskrift § 25). Forslaget viderefører ikke kravet om at 

tellende tjeneste for spesialisering må være av minimum tre måneders varighet (se punkt 

12.3.4). 



 

 

8. Godkjenning av tjeneste fra andre land, se punkt 12.5.1 og 14 og forslaget til forskrift § 

26. Merk at det for tjeneste i annet land som tilsvarer LIS 1 er Helsedirektoratet som skal 

godkjenne, mens det for tjeneste knyttet til LIS 2 og 3 er utdanningsvirksomheten som skal 

vurdere. 

9. Regulering av LIS 1 (se punkt 9.5 og forslaget til forskrift § 8-15). Se særlig reguleringen 

av rett til tilbakekomst i LIS 1-stilling etter fravær (§ 12) og karantenebestemmelsen i § 8 

b). 

10. Tilsettingsvilkår for tiltredelse i LIS 2 eller 3, med rekkefølgekrav og forslag til løsning 

for komplementering av manglende utdanning, se punkt 9.6.1, 9.6.2 og forslagets § 16. 

11. Overgangsordning for studenter som tar legeutdanning i EØS land som ikke har praksis 

integrert i studiet (se punkt 14.2.2 og 14.2.3) 

12. Forslaget viderefører ikke bestemmelsen om fagområdelisens som gis etter 

helsepersonelloven § 49, jf spesialistgodkjenningsforskriften § 2 (se punkt 12.5.4). 

13. Endringer i reglene om veiledet tjeneste for allmennleger (se punkt 14.3) 

 

 

Innspill bes sendt til Legeforeningen innen 12. september. Det bes om at innspillene lastes 

opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Helsepolitisk rådgiver 


