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Sak 9.4 - Spesialistutdanning i fremtiden 
En kvalitetsreform eller på vei mot svekket kvalitet, regional utdanning og manglende 

prosedyrer? 

 

Innledning 

Spesialitetskomitéene, i samarbeid med sine respektive fagmedisinske foreninger, har nedlagt 

et svært godt og meget omfattende arbeid med læringsmål for spesialistutdanningen. 

 

Læringsmål for 45 spesialiteter, med beskrivelser av kompetanse og kompetansenivå, er nå 

godkjent av Helsedirektoratet og ble lagt som vedlegg til forskrift 1. mars 2018. 

 

Imidlertid ble det 1. mars 2018 klart at Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 

har besluttet ikke å videreføre forpliktende minimumskrav til læringsaktiviteter i 

spesialistutdanningen for leger. 

 

Beslutningen er fattet i strid med fagmiljøenes entydige og klare råd om å forankre 

obligatoriske minimumskrav til læringsaktiviteter i forskrift. 

 

Fagmiljøene mener obligatoriske minimumskrav til gjennomføring av læringsaktiviteter er en 

forutsetning for å sikre kvalitet i utdanningen og et nasjonalt utdanningssystem der alle 

spesialister i en spesialitet oppnår samme praktiske og teoretiske kjernekompetanse og en 

felles faglig basis for sin yrkesutøvelse. Fjernes forpliktende minimumskrav til gjennomførte 

læringsaktiviteter, åpnes det for betydelig variasjon i legespesialistenes kompetanse mellom 

helseregionene og mellom de enkelte sykehus og kommuner. Fagmiljøene mener nasjonal 

standardisering av ferdighetstrening i spesialistutdanningen er en forutsetning for å ivareta 

kvalitet og pasientsikkerhet. 

 

I alle spesialiteter er det behov for å få nedfelt minimumskrav til nasjonale, obligatoriske 

læringsaktiviteter. For sykehusspesialitetene kan det dreie seg om operasjoner, andre 

prosedyrer, viktige metoder osv. I de psykiatriske fagene er psykoterapiveiledningen sentral. 

For spesialitetene utenfor sykehus (ASA-spesialitetene) er det viktig med obligatorisk 

gruppeveiledning. I forslaget til revidert spesialistforskrift, som nå er på høring, er dette 

ivaretatt ved at det foreslås obligatorisk deltagelse i veiledningsgruppe for leger i 

spesialisering i ASA-spesialitetene. 
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Nasjonale minimumskrav til kurs er viktig og nødvendig i alle spesialiteter, både i og utenfor 

sykehus. 

 

 

Mulige scenarier og strategier for sikring av nasjonale minimumskrav til 

læringsaktiviteter 

Legeforeningen vil videreføre arbeidet for å sikre forpliktende nasjonale minimumskrav til 

læringsaktiviteter. 

 

Nedenfor skisseres tre mulige tilnærminger: 

 

Forskriften endres og åpner for rettslig bindende nasjonale minimumskrav til 

læringsaktiviteter 

Legeforeningens primære mål er at rettslig bindende krav forankres i forskrift. Dette kan 

oppnås ved at Helsedirektoratet gis myndighet til å beslutte læringsaktiviteter gjennom en 

endring av spesialistforskriftens § 3. Forpliktende nasjonale krav kan også oppnås ved 

indirekte forskriftsfesting, gjennom rettslig bindende bestemmelser som krever at legen i 

spesialisering skal dokumentere å ha gjennomført kurs, prosedyrer og eventuelle andre 

nasjonale læringsaktiviteter i henhold til gjeldende minimumskrav for spesialiteten. En slik 

løsning vil ivareta behovet for fortløpende justeringer i tråd med fagfeltenes utvikling.  

 

Forpliktende avtaler med arbeidsgiverne og oppdragsgiverne, som sikrer minimumskrav til 

nasjonale læringsaktiviteter 

Felles nasjonalt minimumskrav til læringsaktiviteter kan også oppnås ved at arbeidsgiverne 

og oppdragsgiverne (helseforetakene, kommunene, bedriftshelsetjenestene osv.) gjennom 

avtaler forplikter seg til å følge anbefalinger gitt av Helsedirektoratet, basert på 

spesialitetskomitéenes råd. Skal slike avtaler være tilstrekkelig forpliktende, må de ikke 

inneholde formuleringer om midlertidighet. Etterlevelse må følges opp i styringslinjen og 

gjennom systemene for kvalitetssikring av utdanningen. Spesialitetskomitéens rolle som 

faglige rådgivere må tydelig anerkjennes. 

 

Et slikt system vil gi svakere vern av nasjonale læringsaktiviteter enn forskriftsfestede krav, 

og vil gi et svakere grunnlag for pålegg og sanksjoner dersom anbefalingene ikke følges.   

 

Godkjennings-/sertifiseringsordning i Legeforeningens regi 

Dersom helsemyndighetene ikke etablerer et system som sikrer forpliktende nasjonale 

minimumskrav til læringsaktiviteter og har den nødvendige tillit og legitimitet i fagmiljøene, 

kan Legeforeningen velge å opprette et parallelt, profesjonsforankret godkjennings- eller 

sertifiseringssystem for læringsaktiviteter (kurs, prosedyrer og andre viktige aktiviteter). Et 

slikt system kan baseres på minimumskrav utformet av spesialitetskomitéene og 

dokumentasjon av gjennomførte læringsaktiviteter, i henhold til kravene. Sertifiseringsbevis, 

utstedt av Legeforeningen, vil da kunne fremlegges som tilleggsdokument ved søknad på 

spesialiststillinger. Det vil være frivillig for den enkelte lege å søke om slik sertifisering, men 

det er grunn til å tro at en slik sertifisering i betydelig grad vil virke normerende og være 

attraktiv dokumentasjon for den enkelte lege. 

 

En slik ordning bør vurderes dersom det ikke finnes andre løsninger. Det vil imidlertid kreves 

betydelige ressurser for å etablere, drifte og vedlikeholde et slikt system i Legeforeningens 

regi.  
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Bakgrunn og grunnlag for diskusjon 

 

Historikk og dagens regelverk 

De første regler om spesialistutdanning for leger ble vedtatt av Den norske lægeforenings 17. 

landsmøte i 1918. Reglene ble videreutviklet og revidert en rekke ganger før Bestemmelser 

for spesialistutdanningen, med generelle bestemmelser som omfattet alle spesialiteter og 

spesifikke spesialistregler for den enkelte spesialitet, ble vedtatt av Legeforeningens 

landsstyre i 1965. Regelverket har vært jevnlig oppdatert, med siste omfattende endring av de 

generelle bestemmelsene i 2009. 

 

Frem til 1982 var landsstyrets vedtak bestemmende for reglenes utforming. Deretter har 

bestemmelsene vært fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

De generelle bestemmelsene og spesialistreglene i dagens ordning er ikke forskrifter, men de 

er vedtatt av helsemyndighetene og har blitt omtalt som å ha "forskrifts status". De har vært 

forvaltet som forpliktende krav og har blitt oppfattet som dette av alle berørte parter. 

 

Fra begynnelsen av 1980-tallet vokste det frem et system med operasjonslister med 

minimumskrav til gjennomførte operasjoner. Slik liste skulle vedlegges søknad om 

spesialistgodkjenning som dokumentasjon på erfaring og trening i sentrale deler av faget. 

Over tid har dette systemet utviklet seg til å gjelde så godt som alle medisinske spesialiteter. 

Det har vært utformet attestasjonsskjemaer med krav til gjennomførte operasjoner og 

prosedyrer, krav til oppfølging av bestemte tilstander eller pasientkategorier, utførte 

utredninger og behandlinger osv. 

 

Attestasjonsskjemaene sikrer en nasjonal standard for minimumskompetanse hos norske 

spesialister og tjener som obligatorisk dokumentasjon av oppfylte minimumskrav ved søknad 

om spesialistgodkjenning. I tillegg er attestasjonsskjemaene et nyttig verktøy for planlegging 

og gjennomføring av utdanningen og for kvalitetssikring av utdanningssystemet.    

 

Dagens regelverk inneholder både forpliktende krav til teoretisk undervisning, i form av kurs 

og strukturert internundervisning ved den enkelte utdanningsinstitusjon, og forpliktende krav 

til andre gjennomførte læringsaktiviteter, spesifisert i attestasjonsskjemaer for den enkelte 

spesialitet: 

 

 I henhold til Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger § 3 må søknad om 

spesialistgodkjenning dokumentere tilfredsstillende utført tjeneste i henhold til krav i 

spesialiteten. I tillegg skal det "vedlegges kursbevis og annen attestert dokumentasjon 

som kreves i relasjon til den enkelte spesialitet (ferdighetskrav, attestasjonsskjema, 

loggbok m.v.)". 

 

 I de generelle bestemmelsenes § 7 om teoretisk utdanning slås det fast at det i spesialiteter 

hvor det anses nødvendig eller hensiktsmessig kan kreves deltakelse i obligatoriske kurs. 

 

 Spesialistreglene for den enkelte spesialitet stiller krav til tjeneste, obligatorisk 

kursutdanning, gjennomførte prosedyrer og andre læringsaktiviteter. Aktivitetskravene er 

enten formulert direkte i tjenestekravet, som f.eks. kravet til psykoterapiveiledning i de 

psykiatriske spesialiteter, eller i attestasjonsskjemaene med krav til gjennomførte 

prosedyrer, oppfølging av bestemte pasientkategorier osv. 
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Spesialistforskriften 

Forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 

leger og tannleger (spesialistforskriften) trådte i kraft for spesialistutdanningens del 1 1. mars 

2017, og vil tre i kraft for del 2 og 3 1. mars 2019. 

 

Spesialistforskriftens § 2 slår fast at utdanningen skal baseres på læringsmål som følger av 

forskriftens vedlegg II. Med læringsmål menes "hva en legespesialist skal forstå, kunne eller 

være i stand til å utføre". I den siste setningen i § 2 heter det at "Krav til gjennomførte 

prosedyrer kan for enkelte spesialiteter inngå i læringsmålene". Denne formuleringen blir i 

det videre omtalt som "unntaksbestemmelsen". 

 

Spesialistforskriftens § 3 omhandler Helsedirektoratets rolle. Der heter det at direktoratet er 

gitt myndighet til å fastsette endringer i vedlegg I om legespesialitetene og i vedlegg II om 

læringsmål. Når det gjelder læringsaktiviteter og vurderingsformer er direktoratets myndighet 

begrenset til å gi anbefalinger. 

 

Spesialistforskriftens § 5 om Legeforeningens rolle slår fast at Legeforeningens 

spesialitetskomitéer kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og 

spesialistgodkjenning, og at Helsedirektoratet skal be om råd ved utarbeidelse av forslag til 

endringer i vedlegg II om læringsmål og til anbefalinger om læringsaktiviteter. 

 

Spesialistforskriftens § 20 krever at utdanningsvirksomhetene skal gjennomføre 

internundervisning i minimum 70 timer per år. 

 

Læringsmålenes og læringsaktivitetenes juridiske status 

Helsemyndighetene har i hele prosessen vært tydelige på at de ønsker at læringsaktivitetene 

skal være anbefalinger, ikke krav, i den nye utdanningsmodellen. Dette gjelder både kurs, 

prosedyrer og andre aktiviteter som er obligatoriske i dagene ordning. Det formelle 

regelsystemet skal kun bestå av læringsmålene. Dette begrunnes med at et slikt system er i 

tråd med "moderne pedagogiske modeller og virkemidler" og vil gi nødvendig fleksibilitet 

ved behov for endringer som følge av fagutvikling og teknologisk utvikling. Det er altså 

teoretiske modeller og praktiske og byråkratiske hensyn som legges til grunn for valg av 

system, ikke faglige og kvalitetsmessige behov. 

 

Myndighetene ønsker at kursanbefalinger og prosedyrelister skal ligge i normerende 

dokumenter fra Helsedirektoratet (rundskriv, veiledere el.l.). Legeforeningen mener at 

læringsaktiviteter forankret i normerende dokumenter fra Helsedirektoratet ikke vil være et 

sterkt nok virkemiddel for å sikre nasjonal spesialistutdanning og forpliktende minimumskrav 

til gjennomførte læringsaktiviteter. Dette er tydelig formidlet til helsemyndighetene gjennom 

hele prosessen. I høringen om den nye spesialistforskriften ga Legeforeningen klare 

tilbakemeldinger om dette, og fikk delvis gehør ved at en "unntaksbestemmelse" ble føyd til i 

§ 2 etter høring: "Krav til gjennomførte prosedyrer kan for enkelte spesialiteter inngå i 

læringsmålene". 

 

Legeforeningen ba i brev av 16. mai 2017 Helse- og omsorgsdepartementet om en presisering 

av de juridiske rammene for læringsmålene med tilhørende anbefalinger. Departementet 

presiserte i sitt svarbrev datert 8. juni 2017 at læringsmålene vil være obligatoriske, rettslig 

bindende krav, og ha samme status som resten av forskriften, selv om de er lagt til vedlegg. 

Departementet skrev videre: 
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"Direktoratet kan lage anbefalinger, eksempler, utfyllende kommentarer el.l. knyttet 

til de enkelte læringsmålene. Disse kan fastsettes i rundskriv, veiledninger el.l. Dette 

vil ikke være rettslig bindende og dermed vil det heller ikke være et absolutt krav å 

følge disse. De vil imidlertid være veiledende for utdanningsvirksomhetene når de 

skal fastsette læringsaktiviteter og vurdere om LIS har oppnådd et læringsmål." 

 

Departementets svar underbygget Legeforeningens vurdering av at anbefalinger og 

normerende dokumenter ikke vil sikre forpliktende nasjonale minimumskrav til 

læringsaktiviteter og grunnleggende praktiske ferdigheter og kjernekompetanse i den enkelte 

spesialitet. 

 

Læringsmålsarbeidet 

Spesialitetskomitéene startet arbeidet med utforming av læringsmål for del 2 og 3 av 

spesialistutdanningen i mars 2016. Til tross for meget stramme tidsrammer ble forslag til 

konkrete og detaljerte læringsmål overlevert Helsedirektoratet innen fristen 1. oktober 2016. 

Etter en redaksjonell gjennomgang i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Legeforeningen 

i oktober/november 2016, ble spesialitetskomitéenes forslag til læringsmål sendt på offentlig 

høring i Helsedirektoratets regi medio desember 2016, med høringsfrist 1. april 2017. 

 

Helsedirektoratet mottok flere hundre høringsinnspill, og brukte flere måneder på en første 

gjennomgang og sortering av innspillene. Direktoratet ga etter hvert uttrykt for at de manglet 

nødvendig fagkompetanse for å vurdere anbefalinger og innspill, og at de derfor ville trenge 

beslutningsstøtte i den videre prosessen. I slutten av august 2017 ble spesialitetskomitéene 

gitt i oppdrag å vurdere og kommentere høringsinnspillene og eventuelt revidere 

læringsmålene. 

 

I tillegg ble komitéene bedt om å restrukturere og reformulere læringsmålene tilpasset en 

struktur uten delmål, da Helsedirektoratet etter høringen besluttet å endre 

læringsmålsoppsettet til en struktur der alle kompetansekrav skulle formuleres som 

hovedmål. 

 

Det meget omfattende arbeidet med høringsgjennomgang og bearbeiding og omskriving av 

læringsmålene var gjennomført av spesialitetskomitéene ved utgangen av desember 2017. 

 

I forbindelse med sluttføringen av læringsmålsarbeidet deltok representanter for den enkelte 

spesialitetskomité i telefonmøter med Helsedirektoratet for avklaring av konkrete spørsmål 

knyttet til læringsmålene og eventuelle problemstillinger relatert til grenseoppgangen mellom 

spesialiteter. 

 

Læringsaktivitetene 

Malen som ble benyttet ved utforming av læringsmål høsten 2016 inneholdt også kolonner 

for forslag til læringsaktiviteter og vurderingsformer. Spesialitetskomitéene ble bedt om å 

starte prosessen med utforming av anbefalinger for dette, i den grad de stramme tidsrammene 

tillot det. 

 

Dokumentene som ble sendt på høring våren 2017 omfattet også disse foreløpige utkastene til 

aktiviteter og vurderingsformer. Det ble presisert i Helsedirektoratets høringsnotat at det kun 

var læringsmålene som var på høring. 

 

Helsedirektoratet har etter høringen ikke definert noen tydelig prosess eller klare rammer for 

det videre arbeid med læringsaktivitetene. Legeforeningen har etterspurt en strukturert og 
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forutsigbar prosess med realistiske tidsrammer, men direktoratets signaler om hvilket 

omfang, hvilken status og hvilken form Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter 

skal ha, har vært utydelige og varierende over tid.  

 

Til tross for dette, og til tross for det omfattende og uforutsette merarbeidet knyttet til 

høringsoppfølgingen og den strukturelle endringen i læringsmålsoppsettet, har 

spesialitetskomitéene arbeidet videre med sine anbefalinger. Rundt påsketider våren 2018 var 

anbefalinger om nasjonale kurs og prosedyrelister levert fra alle komitéer. 

 

Generell kirurgi 

Underveis i prosessen med utforming av læringsmål vokste det frem bekymringer knyttet til 

spesialitetsstrukturen i kirurgiske fag. Basert på tidligere utredinger var det besluttet at 

spesialiteten generell kirurgi ikke skulle videreføres i ny ordning for spesialistutdanningen. 

Det kirurgiske fagmiljøet uttrykte nå bekymring både for ivaretakelsen av akuttkirurgi og den 

mer spissede gastroenterologisk kirurgien hvis gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi og 

akuttkirurgi skulle samles i én spesialitet. Det ble også uttrykt bekymring for at 

læringsmålene for del 3 i en slik bred spesialitet ville bli meget omfattende, og at dette ville 

føre til at spesialiseringen vil ta vesentlig lengre tid i dette faget enn i øvrige kirurgisk 

spesialiteter. På denne bakgrunn uttalte Legeforeningen følgende i høringen om læringsmål: 

 

"Legeforeningen anbefaler at det utredes om man skal beholde en egen 

hovedspesialitet i generell kirurgi profilert mot akuttkirurgien, i tillegg til 

hovedspesialiteten i gastroenterologisk kirurgi. Utredningen bør gjennomføres 

snarest mulig, slik at spesialitetsstrukturen for kirurgiske spesialiteter er avklart og 

eventuelle læringsmål for en del 3 i generell-/akuttkirurgi foreligger til oppstart av ny 

ordning i mars 2019." 

 

I september 2017 ble Legeforeningen gitt i oppdrag å utarbeide forlag til læringsmål "for en 

spesialitet som kan ivareta generalistkompetansen ved mindre sykehus". Forslag til 

læringsmål for generell kirurgi ble overlevert Helsedirektoratet ved årsskiftet 2017/2018, og 

sendes på høring våren 2018. 

 

Legeforeningens organisering av arbeidet med ny ordning for spesialistutdanningen 

Arbeidet med fremtidig ordning for spesialistutdanningen er forankret i Medisinsk 

fagavdeling, men involverer hele Legeforeningens organisasjon og alle avdelinger i 

sekretariatet. 

 

Spesialitetskomitéene og de fagmedisinske foreningene har vært de sentrale aktørene i 

arbeidet med utformingen av kompetansekravene. 

 

Legeforeningens politiske og faglige ledelse har sett behov for å følge prosessen tett. Allerede 

i 2016 ble det opprettet en egen "beredskapsgruppe" for spesialistutdanningen, ledet av 

presidenten. Beredskapsgruppen har deltagere fra sentralstyret, Fame-ledelsen, Ylf-styret og 

alle relevante avdelinger i sekretariatet. Etter hvert er også Akademikernes 

konserntillitsvalgte, som er deltagere i ulike grupper i de regionale helseforetakenes nasjonale 

LIS-prosjekt, inkludert i beredskapsgruppen. Gruppen har hatt hyppige møter for 

informasjonsutveksling og drøfting av strategi og veivalg. 

 

Det har vært tett dialog med både departement og direktorat gjennom hele prosessen, både på 

politisk og administrativt nivå. Legeforeningens synspunkter har vært formidlet fortløpende, 

både skriftlig og muntlig. Presidenten har vært i direkte dialog med helseministeren og har 
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hatt gjentatte samtaler og møter med helsedirektøren knyttet til konkrete problemstillinger og 

utfordringer underveis i prosessen. 

 

Det har også vært fortløpende kontakt mellom Legeforeningen og de regionale 

helseforetakenes nasjonale LIS-prosjekt, og med lederne for de regionale utdanningssentrene 

etter hvert som sentrene har blitt etablert. 

 

Prosessen for ferdigstillelse av læringsmål og læringsaktiviteter 

I dialogen med helsemyndighetene rundt utforming av læringsmål for den enkelte spesialitet 

har Legeforeningen påpekt at anbefalinger ikke vil gi tilstrekkelig vern av nødvendige 

læringsaktiviteter, og at minimumskravene utformet av spesialitetskomitéene må være 

obligatoriske. Det har vært presisert at praktiske ferdigheter må læres og øves i en klinisk 

setting, og at det må dokumenteres at dette er gjennomført i et tilstrekkelig antall. Vi har 

obligatoriske attestasjonsskjemaer i dagens ordning fordi snart 40 års erfaring har vist at dette 

er et godt virkemiddel for å sikre kvalitet i utdanningen og et nasjonalt utdanningssystem. 

 

I arbeidet med utforming av krav i ny ordning har over 30 spesialiteter, herunder alle de 

kirurgiske spesialitetene og anestesiologi, utarbeidet lister med minimumskrav til 

læringsaktiviteter ("prosedyrelister"). I en rekke spesialiteter har spesialitetskomitéene også 

anbefalt at konkrete volumkrav eller henvisning til prosedyrelisten må inngå direkte i 

læringsmålsformuleringene. 

  

Helsedirektøren inviterte Legeforeningens president til møte 13. februar 2018 for å drøfte 

hvordan man kunne finne løsninger for spesialiteter som har behov for nasjonale 

minimumskrav til gjennomførte prosedyrer. En viktig foranledning til at dette møtet kom i 

stand, var de klare tilbakemeldingene flere spesialitetskomitéer hadde gitt om at konkrete 

volumkrav til gjennomførte læringsaktiviteter er helt nødvendig for å sikre kvalitet i 

utdanningen og et nasjonalt utdanningssystem. 

  

Konklusjonen i møtet ble at det skulle utformes et eget læringsmål som sikret 

forskriftsfesting av prosedyrekrav i spesialiteter der det var nødvendig og relevant, slik at 

behovet for obligatoriske læringsaktiviteter ble ivaretatt gjennom en indirekte 

forskriftsfesting. Det ble vist til unntaksbestemmelsen i spesialistforskriftens § 2. 

 

Helsedirektoratet informerte spesialitetskomitéene om denne konklusjonen i sin 

oversendelsesmail ved utsendelse av læringsmålsoppsettene for en siste gjennomgang i 

komitéene: 

 

"Etter dialog med Legeforeningen har direktoratet bestemt at vi, for spesialiteter der 

det er spesielt viktig med mengdetrening på særskilte prosedyrer, bruker unntaket i 

spesialistforskriften (§2, siste setning) og legger inn et læringsmål som stiller krav om 

(minimum) antall gjennomførte prosedyrer i henhold til gjeldende prosedyreliste." 

 

Direktoratet la "prosedyrelæringsmålet" til i læringsmålsdokumentene for 35 spesialiteter. 

 

I møtet 13. februar varslet helsedirektøren et ønske om å konsultere departementet i 

tolkningen av unntaksbestemmelsen. Helsedirektøren tok i uke 8 kontakt med 

Legeforeningens president og meddelte at departementet skal ha sagt at løsningen med et 

overordnet "prosedyrelæringsmål" ikke var i tråd med intensjonen i forskriften.  

Departementet skal også ha uttalt at bestemmelsen i § 2 om at prosedyrer for enkelte 

spesialiteter kan inngå i læringsmålene kun var tenkt brukt på 2 til 5 spesialiteter.  
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I Legeforeningen ble det umiddelbart satt i gang arbeid med oppfølging av saken. Det ble 

besluttet å føre prosedyrekravene tilbake i det enkelte læringsmål der dette var foreslått av 

spesialitetskomitéen. Læringsmålsdokumenter med re-innførte volumkrav i det enkelte 

læringsmål ble oversendt Helsedirektoratet. Presidenten tok på ny kontakt med 

helsedirektøren og presiserte betydningen av at direktoratet lyttet til spesialitetskomitéenes 

klare faglige råd i denne saken. Fagdirektør og utdanningssjef kontaktet de ansvarlige i den 

aktuelle avdelingen i Helsedirektoratet og gjentok Legeforeningens argumentasjon i et 

telefonmøte. Det ble også sendt brev der Legeforeningen ba Helsedirektoratet ta i bruk 

unntaksbestemmelsen i spesialistforskriftens § 2, og der det ble presisert at bruk av 

unntaksbestemmelsen er helt nødvendig for å skape legitimitet for læringsmålene i de 

aktuelle spesialiteter. 

 

Til tross for dette besluttet Helsedirektoratet å ikke ta i bruk muligheten det åpnes for i 

spesialistforskriftens § 2. Direktoratet fjernet læringsmålet som sikret minimumskravene til 

gjennomførte prosedyrer fra alle de aktuelle læringsmålsdokumentene. Direktoratet fjernet 

også volumkrav fra læringsmålsformuleringene, der dette var lagt inn av 

spesialitetskomitéene. 

 

Helsedirektoratet begrunnet avgjørelsen med at det er besluttet som grunnleggende prinsipp 

for ny spesialistutdanning og spesialistforskriften at det ikke skal fastsettes obligatoriske krav 

til læringsaktiviteter. Direktoratet uttalte at unntaksbestemmelsen kun åpner for fastsettelse 

av prosedyrekrav i særlige tilfeller, for enkelte prosedyrer i enkelte fag, der det er særlige 

krav til tekniske ferdigheter. Direktoratet ga ingen faglig argumentasjon for en slik 

begrensende fortolkning av unntaksbestemmelsen. 

 

Direktoratet uttalte videre at de ikke fant det mulig å plukke ut enkeltspesialiteter der det er 

viktigere enn for andre å få forskriftsfestede prosedyrekrav. Direktoratet besluttet derfor å 

behandle alle likt ved at unntaksbestemmelsen ikke ble benyttet for noen av spesialitetene. 

Heller ikke denne beslutningen ble utdypet med noen faglig begrunnelse. Hverken 

departementet eller direktoratet har angitt hvilke kriterier man hadde tenkt skulle legges til 

grunn for anvendelse av unntaksbestemmelsen.  Helsemyndighetene har heller ikke gitt noen 

begrunnelse for begrensningen på 2 til 5 spesialiteter. 

 

Oppfølging og tiltak 

Da Helsedirektoratets beslutning ble kjent, ble Dagens Medisin invitert til et møte, der 

president og visepresident sammen med fagpersoner som hadde mulighet til å stille på kort 

varsel satte ord på Legeforeningens syn og bekymringer. 

Lederne av spesialitetskomitéene, lederne av de fagmedisinske foreningene og leder av Fame 

ble invitert til informasjons- og drøftingsmøte om saken 12. mars. Til tross for kort varsel var 

det ca. 80 deltagere på møtet. Etter innledning og orientering ved president og utdanningssjef, 

fulgte diskusjon om og innspill til videre oppfølging. Det var bred enighet om at 

Legeforeningen må fortsette å arbeide for at det kan fastsettes obligatoriske minstekrav til 

læringsaktiviteter. 

I det videre har saken blitt fulgt opp på flere arenaer. Det har vært drevet opplysnings- og 

påvirkningsarbeid gjennom medieeksponering. Legeforeningen har skrevet brev til 

helsedirektøren med tydelig kritikk av prosessen og Helsedirektoratets beslutning om å ikke 

fastsette forpliktende krav til læringsaktiviteter (vedlegg 1). I brevet uttrykkes bekymring for 

kvaliteten i fremtidig spesialistutdanning og manglende tillit til at Helsedirektoratet har 
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kapasitet (personer, kompetanse, system) til å overvåke kvaliteten i spesialistutdanningen, for 

den enkelte lege og i utdanningsavdelingene, når det ikke er stilt spesifikke minstekrav til 

gjennomførte prosedyrer og andre sentrale aktiviteter. 

 

Brev fra lederne av spesialitetskomitéene og de fagmedisinske foreningene i 20 

prosedyretunge spesialiteter er oversendt helseministeren, Helse- og omsorgskomiteen og 

Helsedirektoratet. 

 

Det har vært direkte dialog med det politiske miljøet på Stortinget, både posisjon og 

opposisjon. 10. april fremmet representanter for Kristelig folkeparti følgende 

representantforslag (Dokument 8-forslag) i Stortinget: 

 

"Stortinget ber regjeringen sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger gjennom 

standardisering og nasjonale krav til læringsaktiviteter."  

 

Forslaget vil etter planen bli behandlet i Stortinget 12. juni 2018, etter forarbeid i Helse- og 

omsorgskomitéen. Representantforslaget kan leses i sin helhet på Stortingets nettsider: 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-210s/ 

 

Etter at saken ble løftet til politisk nivå i Stortinget, tok helseministeren kontakt med 

Legeforeningens president med initiativ til et nytt møte om læringsaktiviteter i 

spesialistutdanningen. I møte 25. april, ledet av departementsråden, fremla Legeforeningen 

konkrete forslag til endinger i spesialistforskriften som vil åpne for forskriftsfesting av 

minimumskrav til læringsaktiviteter. 

 

Helsedirektøren ble invitert til spesialitetsrådsseminaret 3. mai, der han innledet sammen med 

Legeforeningens president, og møtte representanter for spesialitetskomitéene og de 

fagmedisinske foreningene til en diskusjon om problemstillingen. 

 

Legeforeningen har tatt initiativ til å drøftet saken med fagdirektørene i de regionale 

helseforetakene, og problemstillingen har vært drøftet med lederne av de regionale 

utdanningssentrene. 

 

Legeforeningen har også kontaktet mulige alliansepartnere, som Norsk pasientforening og 

Helsetilsynet. 

 

Diskusjon 

For å forebygge uønsket variasjon mellom regioner, helseforetak og kommuner, må et system 

som åpner for forpliktende nasjonale minimumskrav til læringsaktiviteter videreføres og 

forankres i forskrift. Fagmiljøene forventer at det, også i ny ordning for 

spesialistutdanningen, skal kreves dokumentasjon av et felles nasjonalt minimumskrav til 

gjennomførte prosedyrer for å sikre at alle spesialister har praktiske ferdigheter og 

tilstrekkelig erfaring i alle sentrale deler av fagfeltet. 

 

Helsemyndighetenes beslutning om å overstyre faglig funderte krav om fortsatte 

prosedyrelister, og ikke benytte muligheten som ligger i forskriftens unntaksbestemmelse, ble 

truffet på tross av meget sterk motstand fra Legeforeningen, presentert over tid og i ulike 

fora. 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-210s/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-210s/
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Helsemyndighetenes nåværende modell innebærer at den norske spesialistgodkjenningen 

heretter kun vil bygge på en skjønnsmessig vurdering av om læringsmålene er oppfylt. 

Læringsmålene er viktige og nyttige for overordnet å beskrive den enkelte spesialitet. 

Imidlertid vil det i ny ordning være opp til det enkelte helseforetak å beslutte hva som er "god 

nok" og å vurdere om legen har fått nødvendig erfaring og trening og oppnådd tilstrekkelig 

faglig modning. Uten forpliktende minimumskrav til aktiviteter vil tolkningsrommet være 

stort. 

 

Departementet har uttalt at obligatoriske læringsaktiviteter vil være til hinder ved behov for 

endringer av praksis som følge av fagutvikling og teknologisk utvikling. Erfaringene fra 

dagens ordning viser det motsatte. Rettslig forpliktende nasjonale minimumskrav til 

prosedyrer bidrar til å sikre harmonisering og standardisering av medisinsk praksis. Godt 

innarbeidede praktiske ferdigheter, ervervet gjennom erfaring og trening, er en viktig 

forutsetning for at spesialistene skal kunne ta i bruk og nyttiggjøre seg nye prosedyrer og 

metoder når faget utvikles og endres. Dersom spesialiseringen ikke sikrer grunnleggende 

praktiske ferdigheter og kjernekompetanse i den enkelte spesialitet, vil grunnlaget for videre 

fagutvikling svekkes. Raske endringer i kurs og prosedyrelister og nødvendig fleksibilitet kan 

oppnås ved å forskriftsfeste at de til en hver tid gjeldende minimumskrav til læringsaktiviteter 

skal oppfylles. 

 

Helseforetakene, som nå er i gang med arbeidet med utforming av systemer for utdanning 

etter ny ordning, etterspør prosedyrelister. Foretakene har besluttet, og skriftlig forpliktet seg 

til, å legge prosedyrelister med volumkrav til grunn når de utformer utdanningsløpene. Dette 

er positive signaler fra helseforetakene, men budskapet svekkes av at det tas forbehold om at 

dette skal gjelde i en overgangsperiode, og at kravene kan fravikes i spesielle tilfeller der 

annen aktivitet kan erstatte noen av repetisjonene. Spesialistforskriften gir helseforetakene 

myndighet til å omgjøre denne beslutningen på et senere tidspunkt. 

 

Et annet forhold som svekker tilliten til at prosedyrekravene er tilstrekkelig sikret uten 

forankring i forskriftene, er at helseforetakene utfordrer Helsedirektoratets normerende rolle. 

Direktoratet fremholder at nasjonale minstekrav til læringsaktiviteter vil være sikret gjennom 

normerende anbefalinger gitt av Helsedirektoratet. Helseforetakene uttaler imidlertid i brev 

datert 9. februar 2018 til Helsedirektoratet at slike anbefalinger kun bør være rådgivende, og 

mener helsetjenesten selv fortløpende må kunne bestemme hvilke læringsaktiviteter som 

innfrir læringsmålene og forsvarlighetskravet etter hvert som nye metoder og praksis endrer 

seg. I brevet vises det også til departementets uttalelse i svarbrevet til Legeforeningen om at 

Helsedirektoratets anbefalinger ikke vil være rettslig bindende. 

 

Spesialistforskriften skal nå revideres i forbindelse med at regelverk for spesialitetene utenfor 

sykehus skal innlemmes. Utkast til revidert forskrift er på høring med frist 22. juni. 

Legeforeningen vil i sitt høringssvar fremsette forslag om endring av de aktuelle 

bestemmelsene i § 3, slik at Helsedirektoratet gis myndighet til å beslutte læringsaktiviteter, 

og kreve at det åpnes for at minimumskrav til læringsaktiviteter kan forskriftsfestes der 

spesialitetskomitéene anser det som nødvendig. 

 

Ved gjennomgang av de forskriftsfestede læringsmålene har Legeforeningen påvist at 

Helsedirektoratet har foretatt endringer i læringsmålsformuleringene etter siste gjennomgang 

i komitéene. En rekke av disse endringene har ført til faglige feil, mangler eller uklarheter. 

Helsedirektoratet er i henhold til spesialistforskriften gitt myndighet til å fastsette de endelige 

læringsmålene. Direktoratet må imidlertid ikke foreta omskrivinger av læringsmålene som 

fører til direkte faglige feil. 
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Etter at læringsmålene ble vedtatt 1. mars oversendte Helsedirektoratet 

læringsmålsdokumenter til helseforetakene. Disse dokumentene inneholdt de ufullstendige 

utkastene til læringsaktiviteter som ble utarbeidet i 2016, før høring og i gammelt oppsett 

med hoved- og delmål. Utkastene var ikke gjennomgått, kvalitetssikret eller revidert av 

spesialitetskomitéene, og inneholder feil og mangler som følge av direktoratets overføring av 

utkastene fra tidligere mal til nye arbeidsdokumenter. Helsedirektoratet har ikke lagt noen 

plan for oppfølging og korrigering. 

 

Begge disse forhold underbygger Legeforeningens kritikk av kvaliteten i arbeidet og 

styringen av prosessen. 

  

 

Forslag til vedtak 

Det vil bli lagt frem forslag til vedtak ved innledningen til debatt om saken på 

Legeforeningens landsstyremøte. 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

   

 Geir Riise  Bjarne Riis Strøm 

 generalsekretær  fagdirektør 

 

Saksbehandler: Nina Evjen 

 


