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Høring – forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr 1482 om 

spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 

(spesialistforskriften) 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 26. oktober 2021. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøtet 16. november 2021. Styret 

vedtok følgende uttalelse:  

 

Of mener det er viktig at LIS har en stedlig veileder der LIS har sitt daglige virke. Of støtter 

derfor ikke den endringen som foreslås i spesialistforskriften hvor det er tenkt at veileder skal 

være den samme gjennom hele utdanningsforløpet uavhengig av hvor LIS befinner seg.  

Det er viktig både for veileder og for LIS at man har mulighet for regelmessige samtaler, og 

som hovedregel bør disse etter Ofs syn være i fysiske møter. Dersom det legges opp til at LIS 

skal ha den samme veilederen gjennom hele forløpet, vil de aller fleste LIS være på et annet 

sted enn sin veileder i kortere eller lenger perioder i utdanningsløpet.  

På de mindre sykehusene vil spesialistene dessuten kunne ha veldig mange LIS de skal veilede 

over flere år, også mens aktuelle LIS tjenestegjør på større sykehus et annet sted i landet. Dette 

kan bli for ressurskrevende for de mindre sykehusene.  

I praksis kan det også være utfordrende å få til og ha samme veileder gjennom 6-10 år, selv om 

det i teorien høres ut som en god tanke. Både LIS og spesialister har permisjoner, 

videreutdanner seg, bytter jobber m.v.  

I perioder hvor LIS og veileder ikke arbeider på samme sted, vil det være vanskelig å innhente 

veileders syn på om LIS har oppnådd læringsmålene. Av den grunn foreslås det å ta ut av 

forskriften at det må innhentes vurdering av læringsmålene fra veileder. Of mener at veileder 

bør være stedlig og at det er fornuftig at veileder uttaler seg om sin vurdering av om 

læringsmålene er oppnådd. Of støtter derfor ikke forslaget om å gjøre endringer i forskriften på 

dette punkt.   

Overlegeforeningen synes det virker fornuftig å forlenge overgangsordningen fra gammel til 

ny ordning på grunnlag av forsinkelser i forbindelse av pandemien for sykehusspesialitetene. 

Of  har ikke vurdert forlengelsene for ASA-spesialitetene.  
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