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BAKGRUNN 
 
Spesialistutdanningen og spesialistreglene i samfunnsmedisin har nylig blitt revidert etter en 
omfattende prosess. Helsemyndighetene har vedtatt nye krav til tjeneste og kurs. De nye 
tjenestekravene er gjort gjeldende fra 1. juli 2006, og er obligatoriske fra 1. juli 2012. De nye 
kurskravene er gjort gjeldende fra 1. juli 2009, og blir obligatorisk fra 1. juli 2012. 
 
Overgangsregler:  
Det er gitt anledning til å benytte kombinasjoner av tjeneste, kursprogram og veiledet 
utdanningsprogram på følgende måte i overgangsperioden (frem til 1. juli 2012): 

• Tjeneste etter gammel eller ny ordning 
• Kursprogram etter gammel eller ny ordning 
• Veiledet utdanningsprogram etter gammel eller ny ordning 

             
Nye og gamle spesialistreglene er inntatt som vedlegg nedenfor. 
 
Styret i Norsam ser behov for at det allerede nå, og kort tid etter revisjon av spesialistreglene, 
foretas en ny vurdering av regelverket. Dette legges frem som en sak for årsmøtet. Saken har 
også vært drøftet i spesialitetskomiteen og i styret i LSA. 
 
Spesialistutdanningen har opplevd en ”ny vår” de seneste årene. Det er mange 
veiledningsgrupper i gang og over 100 utdanningskandidater som går i gruppe. 
Kursutdanningen etter nye spesialistregler har blitt igangsatt fra 2010 med Norsam som 
sentral koordinator. Spesialistutdanning og spesialistregler diskuteres på mange arenaer, ikke 
minst i veiledningsgrupper og på utdanningskurs. Det er kommet flere tilbakemeldinger om 
at regelverket oppleves som rigid og at det er vanskelig å oppnå spesialistgodkjenning. 
Norsams styre anser det som viktig å få leger engasjert i samfunnsmedisinsk virksomhet, 
både ved å gå inn i samfunnsmedisinske stillinger og ved å arbeide med samfunnsmedisinske 
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utfordringer på ulike arenaer. Formell spesialistutdanningen være et viktig element for å 
ivareta en god rekruttering til faget  
 
Styret vil nedenfor oppsummere erfaringer og vurderinger til de tre hovedelementene i 
spesialistutdanningen: 

• Krav til tjeneste 
• Kursutdanning 
• Veiledet utdanningsprogram 

 
 
TJENESTEKRAV 
 
De nye spesialistreglene inneholder krav til tjeneste fra to forvaltningsnivåer (stat og 
kommune). Intensjonen bak forslaget er god, men har dessverre vist seg vanskelig å 
gjennomføre i praksis. Det er ikke tilgjengelig særskilte ”utdanningsstillinger” i faget, og 
særlig oppleves det vanskelig å få tjeneste i statlig stilling. Det er få legestillinger i statlig 
forvaltning utenfor Osloområdet, og til ledige stillinger vil virksomhetene prioritere søkere 
som ønsker å bli i stillingen, fremfor søkere som bare trenger et års tjeneste for 
spesialistutdanningen.  
 
Regelverket skiller ikke mellom ulike typer samfunnsmedisinske stillinger innenfor 
forvaltningsnivåene. Det kan være store forskjeller fra stilling til stilling både på kommunalt 
og statlig nivå. Dette gjelder i forhold til virksomhetens størrelse (som eksempel svært ulike 
kommunestørrelser), og variasjon i faglig innhold. Noen stillinger har et bredt 
ansvarsområde, mens andre har spesialiserte fagoppgaver. Noen stillinger har stor vekt på 
ledelse og administrasjon, mens andre har mer faginnhold, og noen er nært knyttet til klinisk 
virksomhet.  
 
Videre finnes samfunnsmedisinske legestillinger som ikke uten videre lar seg kategorisere 
som statlige eller kommunale. Eksempler kan være administrative stillinger i helseforetak 
som er organisert som stiftelser, i private sykehus, eller stillinger i ideelle organisasjoner eller 
forsikringsselskap. Militærlegene utgjør også en gruppe.  
 
Et spesialistregelverk som tar utgangspunkt i arbeidssted har derfor klare begrensninger. Det 
er videre holdepunkter for at utviklingen innenfor spesialistutdanningen generelt sett kan 
være på vei bort fra krav om tjeneste ved bestemte arbeidssteder/avdelinger. Det foreligger 
forslag om å gå bort fra krav til avdelingstype (gruppe I og gruppe II) for kliniske 
sykehusspesialiteter. Spesialistutdanningen og krav til spesialistgodkjenning kan i større grad 
bli basert på målbeskrivelse og prosedyrelister. Legeforeningen har nylig hatt sak om 
endringer i generelle bestemmelser for spesialistutdanningen ut på høring i 
organisasjonsleddene. Denne høringssaken er inntatt som vedlegg fra side 14 nedenfor. 
  
Norsams styre vil, etter å ha vurdert fordeler og ulemper, anbefale at kravet til tjeneste på 
ulike forvaltningsnivåer oppheves. Styret har også vurdert alternativer, som at i stedet kunne 
være krav til tjeneste fra ulike arbeidssteder, men finner heller ikke dette hensiktsmessig. 
Styret mener at relevant kompetanse og faglig bredde bedre kan oppnås gjennom andre 
systemer. 
 
Styret foreslår videre at kravet til andel samfunnsmedisinsk stillingsinnhold økes fra 40% til 
50%. Dette vil være viktig for å fremheve det spesifikt samfunnsmedisinske, og vil også være 
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i samsvar med krav som stilles innenfor andre spesialiteter (som allmennmedisin). I flere 
sektorer har det vært en gunstig utvikling med større stillingsbrøker for samfunnsmedisinere 
som gjør dette til en realistisk målsetting. Samtidig utelukkes ikke stillinger med mindre 
andel, men krav til tjenestetid må da økes forholdsmessig. Dagens regelverk åpner for at 
stillinger med helt ned til 20% samfunnsmedisinsk innhold kan godkjennes. Dette er en lav 
stillingsandel og ikke mer enn ordinær andel offentlig legearbeid for fastleger. Styret vil 
foreslå at minstekravet heves til en andel på 30% eller 40%. 
 
Styret forslår derfor at: 
1. Krav til 4 års tjeneste i samfunnsmedisinsk stilling opprettholdes. 
2. Krav til tjeneste fra 2 forvaltningsnivåer fjernes. 
3. Det bør vurderes om spesialistreglene skal spesifisere nærmere hva som er en 

samfunnsmedisinsk stilling, og om det bør gis en liste over hvilke stillinger som faller inn 
under begrepet. En slik liste vil ikke være uttømmende og det må være mulighet for 
individuelle vurderinger. 

4. Krav til andel samfunnsmedisinsk stillingsinnhold økes til 50% av full stilling, men mindre 
andeler kan godkjennes etter individuell vurdering og med forholdsmessig økning av 
tjenestetid. 

 
 
KURSUTDANNING 
 
De nye spesialistreglene inneholder følgende kursprogram: 
• Kurs 1 - Introduksjonskurs (25 t) 
• Kurs 2 - Administrasjon og ledelse (50 t) 
• Kurs 3 - Helserett og saksbehandling (50 t) 
• Kurs 4  - Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (60 t) 
• Kurs 5 - Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling (55 t) 
• Kurs 6 - Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 t) 
• Kurs 7 - Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid (30 t) 
• Kurs 8 - Forebyggende medisin og folkehelsearbeid (30 t) 
• Kurs 9 - Internasjonalt arbeid (30 t) 
 
Det er krav om 360 timer kurs, hvorav 330 timer er obligatoriske (Kurs 1-8).   
 
Nærmere beskrivelse av kursprogrammet med innhold er inntatt nedenfor som vedlegg. 
Norsam har fra 2010 påtatt seg et koordinerende ansvar for de obligatoriske 
utdanningskursene. Det er etablert lokale kurskomiteer med utspring i ulike fagmiljøer, og 
kursutdanningen er kommet godt i gang. Kursene er godt besøkt, og flere av kursene har hatt 
over 50 deltakere. Dette er et tegn på faglig interesse, men gjenspeiler også et betydelig 
etterslep innenfor spesialistutdanningen. 
 
I nedenstående tabell er status for kursutdanningen oppsummert:  
 
KURS FAGMILJØ / 

KURSKOMITE  
KONTAKTPERSON ANSVARLIG 

ARRANGØR 
PLAN FOR 
GJENNOMFØRING 

Kurs 1 (25t): 
Introduksjonskurs 

Trondheim 
kommune og NTNU 

Tove Røsstad 
Trondheim k, NTNU 

NTNU /  
 

Gjennomført jan 2010 
Neste gang feb 2012 

Kurs 2 (50t): 
Administrasjon og 
ledelse 

Norsam + UiO  Trude Arnesen, 
Henning Mørland 

Norsam Planlagt vinter 2012 
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Kurs 3 (50t): 
Helserett og 
saksbehandling 

Fagakademiet og 
Fylkesmannen i 
Vestfold 

Svein Lie 
Fm Vestfold 

Norsam  Gjennomført over 2 
samlinger nov 2010 

Kurs 4 (60t):  
Metodekunnskap og 
kunnskapshåndtering 

Tromsø kommune + 
UiTø + 
Kunnskapssenteret 

Trond Brattland 
Tromsø k 

Norsam Gjennomføres over 2 
samlinger Tromsø og 
Oslo  aug-sept 2011 

Kurs 5 (55t): 
Kommunikasjon og 
formidling 

Østfold-miljøet Øyvind W Johansen 
Fredrikstad k 

Norsam Gjennomført over 2 
samlinger april-mai 
2011 

Kurs 6 (30t): 
Kvalitetsarbeid og 
tilsyn 

Fylkesmannen i 
Rogaland og Statens 
helsetilsyn 

Ole Mathis Hetta 
Fm Rogaland 

Norsam Gjennomført over 2 
samlinger Rogaland 
og Oslo apr-juni 2010 
Planlagt april 2012 

Kurs 7 (30t):  
Miljørettet helsevern, 
smittevern, beredskap 

Agder-miljøet Harald Reiso 
Arendal k 

Norsam Gjennomført i Fevik 
sept 2010. Planlagt i 
sept 2012. 

Kurs 8 (30t): 
Forebyggende 
medisin, 
folkehelsearbeid 

Folkehelseinstituttet Marit Rognerud, FHI 
 

Norsam Gjennomføres ved 
FHI, Oslo, okt 2011 

Kurs 9 (30t):  
Internasjonalt arbeid 

Sent for int helse, 
UiB 

Rolf Martin Tande, 
Masfjorden k / UiB 

Norsam Vår 2012 

 
Det er kommet flere tilbakemelding om at kursprogrammet er svært omfattende. Dette gjelder 
omfang og timekrav i flere av kursene, og at så godt som hele spesialistutdanningen består av 
obligatoriske kurs. Dette er spesielt for samfunnsmedisin som spesialitet, og gir lite rom for å 
delta på valgfrie kurs.  
 
Styret ser det er behov for justeringer, og har også tatt hensyn til tilbakemeldinger fra 
kurskomiteene som har fått et betydelig arbeid med de omfattende kursene. Samtidig anses 
det viktig å opprettholde kursene som en formalisert del av spesialistutdanningen. Ettersom 
innholdet i ulike samfunnsmedisinske stillinger kan variere betydelig, vil kursprogrammet og 
veiledet utdanningsprogram ha viktige funksjoner for å sikre grunnleggende 
samfunnsmedisinske kunnskap og måloppnåelse. 
 
Styret foreslår derfor at: 
1. Krav til 360 kurstimer videreføres. 
2. Kursprogrammet justeres slik at anslagsvis halvparten (ca 180 timer) utgjøres av 

obligatoriske kurs og det resterende (ca 180 timer) av frivillige kurs. 
3. Kurstemaene videreføres med justeringer av timetall: Kurs med høyt timetall vurderes delt 

i to separate kurs/moduler hvor grunnmodulen er obligatorisk og påbyggingsmodulen 
frivillig.  

4. Et kurs bør som hovedregel ikke ha mer enn 30-35 kurstimer og bør kunne avvikles 
innenfor 4-5 dager.  

5. Det utredes hvilke tema/moduler som skal inngå i det obligatoriske kursprogrammet. 
 
 
VEILEDET UTDANNINGSPROGRAM 
 
Et veiledet utdanningsprogram bør etter styrets vurdering fortsatt være obligatorisk og ha en 
sentral plass i spesialistutdanningen. Mange samfunnsmedisinere har et lite fagmiljø rundt 
seg, og er ofte alene i en slik funksjon i virksomheten. Veiledningsgruppen utgjør en viktig 
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kollegial arena, og kan legge til rette for gjensidig erfaringsutveksling og læring fra kolleger i 
ulike samfunnsmedisinske fagmiljøer.  
 
Samtidig er det viktig at et veiledet utdanningsprogram ivaretar målbeskrivelse og faglig 
innhold. Her vil veiledningsgruppene sammen med kursutdanningen kunne danne 
rammeverket for en samfunnsmedisinsk ”prosedyreliste”.  
 
Arbeidet med strukturering av det veiledete utdanningsprogrammet er godt i gang. 
Spesialitetskomiteen har sammen med veilederkoordinator i Legeforeningens sekretariat hatt 
hovedansvaret for dette arbeidet. Det har lykkes å få på plass egen veilederkoordinator for 
samfunnsmedisin som har en sentral rolle i oppfølging av veiledningsgruppene og i 
utarbeidingen av en ny ”utdanningshåndbok” i samfunnsmedisin. Formalisering av 
veilederfunksjon, egne kurs for utdannings av veiledere i samfunnsmedisin og regelmessige 
veiledersamlinger er viktige grep i utviklingen. 
 
Norsam har også medvirket aktivt i dette arbeidet blant annet gjennom ”samfunnsmedisinsk 
skriveverksted” i Oslo i november 2010 og med regelmessig kontakt med Spesialitetskomite, 
veilederkoordinator og LSA. 
 
Styret foreslår derfor at: 
1. Et veiledet utdanningsprogram beholdes i samme omfang og form. 
2. Innholdet utvikles med tanke på struktur, måloppnåelse og prosedyrer. 
3. Veilederrollen utvikles og formaliseres. 
4. Spesialitetskomiteen og veilederkoordinator har hovedansvar for denne delen av 

spesialistutdanningen. 
 
  
OPPSUMMERING OG OVERGANGSREGLER 
 
Styret i Norsam har ovenfor gitt sine vurderinger og anbefalinger når det gjelder 
spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Styret legger saken frem for årsmøtet og anmoder 
om årsmøtets tilslutning. 
 
Styret vil presisere at det verken er årsmøtet eller styret som har myndighet til å endre 
spesialistreglene. Videre arbeid med endring/justering må følge ordinær saksgang i 
Legeforeningen og deretter videre til helsemyndighetene (H-dir og HOD). 
 
Styret anser det som viktig at det etableres hensiktsmessige og oppnåelige spesialitetskrav. 
En slik prosess vil kunne ta noe tid, og må følge ordinær saksgang. 
 
Styret vil derfor også anmode årsmøtet om tilslutning til at det parallelt med arbeidet med 
revisjon av regelverket også søkes om å forlenge overgangsreglene. Selv om 
overgangsreglene har vært virksomme i snart 6 år, har de i praksis hatt vesentlig kortere 
funksjonstid ettersom kursprogrammet i spesialistutdanningen først er kommet på plass fra 
2010. 
 
 
Henning Mørland, leder Norsam
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 Vedlegg 1:  
 
NYE SPESIALISTREGLER I SAMFUNNSMEDISIN 
 
1. Det stilles krav om 4 års samfunnsmedisinsk tjeneste, samt 1 års klinisk tjeneste, til 

sammen 5 års tjeneste. 
 

1.1. 4 års tjeneste i stilling/praksis med samfunnsmedisinske oppgaver; 
a) Inntil 1 år kan erstattes av forskningstjeneste 
eller 
b) Inntil 1 år kan erstattes av arbeidsmedisinsk tjeneste 

1.2. Når det gjelder klinisk tjeneste, kan denne utføres som 1 års tjeneste i 
allmennmedisin, ved klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk. 

 
2. Legen må gjennomføre veiledet utdanningsprogram med normal varighet på 3 år. 
 

Veiledet utdanningsprogram må sikre at kandidaten utvikler både tilfredsstillende 
kjennskap til samfunnsmedisin på alle forvaltningsnivåer og tilfredsstillende 
samhandlingskompetanse mellom de ulike nivåer i helsetjenesten. 

 
Kurskrav: 330 timer innen følgende obligatoriske kurs: 

1. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25 timer) 
2. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (50 timer) 
3. Helserett og saksbehandling (50 timer) 
4. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (60 timer) 
5. Kommunikasjon og formidling – rådgivning og samhandling (55 timer) 
6. Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer) 
7. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30 timer) 
8. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30 timer) 
9. Internasjonalt arbeid (30 timer) 

 
Ved søknad om spesialistgodkjenning som fremmes etter 1. mai 2011 vil det i tillegg være 
krav om gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.  
 
Merknad til punkt 1. 
Samfunnsmedisinsk arbeid omfatter grupperettet og befolkningsrettet legearbeid. 
Den samfunnsmedisinske tjenesten skal utføres både i kommunal forvaltning og i statlig 
forvaltning regionalt eller sentralt med minst ett år samlet tjeneste på kommunalt nivå, og 
minst ett år samlet tjeneste på statlig nivå. 
 
For leger med lang og dokumentert samfunnsmedisinsk erfaring er det etablert 
Tilleggsordninger*) for spesialistgodkjenning dersom kandidaten ikke fullt ut tilfredsstiller 
kravene i regelverket. For eksempel vil samfunnsmedisinsk tjeneste på andre tjenestenivå enn 
det kommunale og det statlige kunne gjøres gjeldende, herunder internasjonale organisasjoner 
som WHO eller frivillige organisasjoner. 
 
For at tjenesten skal kunne godkjennes, må den i perioden som søkes godkjent, ha et 
gjennomsnittlig innhold av samfunnsmedisinsk arbeid på minimum 40 % av full stilling. 
Tjeneste med gjennomsnittlig innhold av samfunnsmedisinsk arbeid ned til 20 % av full 
stilling kan godkjennes dersom tjenesten er organisert i særskilte samfunnsmedisinske 



    7 

nettverk eller liknende. Ved innhold av samfunnsmedisinsk tjeneste under 40 % blir krav til 
tjeneste forlenget tilsvarende. Deltidsstillinger teller forholdsmessig. 
 
Samfunnsmedisinsk tjeneste som tilfredsstiller kravene som stilles til tjenesten etter pkt. 1 og 
som er utført før kandidaten begynte på spesialistutdanningen i samfunnsmedisin, kan 
godkjennes som ledd i spesialistutdanningen. 
 
Klinisk tjeneste fra sykehus, utført etter at kandidaten fikk sin autorisasjon som lege, men før 
kandidaten begynte på spesialistutdanningen i samfunnsmedisin, kan godkjennes som ledd 
spesialistutdanningen. Tilsvarende gjelder den veiledete kliniske tjenesten for leger som skal 
praktisere selvstendig for trygdens regning, jfr. Forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om 
veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. 
 
*) Retningslinjer for bruk av Tilleggsordningen 

• Det er et absolutt krav at tjenestens varighet opprettholdes til 4 år. 
• Samfunnsmedisinsk arbeid utenfor helsetjenesten, men med helserelevant innhold, 

kan erstatte samfunnsmedisinsk tjeneste i inntil ett år på statlig eller kommunalt nivå 
avhengig av tjenestens karakter eller art. 

• Internasjonalt samfunnsmedisinsk arbeid kan erstatte tjeneste på kommunalt eller 
statlig nivå ut fra tjenestens karakter eller art. I søknaden må det klargjøres om det 
internasjonale arbeidet er ment å erstatte den samfunnsmedisinske tjenesten på 
kommunal eller statlig nivå. 

• Kravet til klinisk tjeneste må alltid oppfylles. Eventuelle unntak fra dette kravet må 
behandles etter reglene om dispensasjon i de generelle spesialistreglene. 

• Det veiledete utdanningsprogrammet er en sentral del av utdanningen til spesialist i 
samfunnsmedisin, og det skal tungtveiende grunner til å fravike dette. Hvis det skal 
vurderes å dispensere fra kravet om veiledet utdanningsprogram må legen 
dokumentere å ha tilsvarende innsikt i og erfaring fra det samfunnsmedisinske 
arbeidsfeltet som går klart ut over kravene i spesialistreglene. Det kan gis 
dispensasjon der hvor det er gjennomført et veiledet utdanningsprogram fra et annet 
land som tilsvarer det norske veiledete utdanningsprogrammet. 

• Dersom legen har mangler i kursutdanningen, må det dokumenteres tilsvarende 
kompetanse. 

 
Merknad til punkt 1.1 a): 
Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til: 

• Kritisk å kunne vurdere å ta i bruk resultater fra vitenskapelige artikler i eget arbeid. 
• Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater 

innenfor fagområdet. 
• Å kunne kritisk vurdere å utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige 

arbeider som har sett på sentrale problemstillinger innen fagområdet. 
• Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, 

beslutningstakere og allmennheten på egnet måte. 
 
Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i 
stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med 
kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling. Forskningstjenesten vil 
gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinske fag, og 
må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attester for 
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tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 
 
Det gjøres følgende presiseringer: 
1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år. 
2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter 

eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller liknende, og medisinsk 
doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type 
forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid 
som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller som 
er vedlagt søknaden for vurdering. Av veiledererklæringen må det framgå tid brukt til 
aktiv forskning, og at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og 
fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i 
vitenskapelige artikler. 

3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan 
også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført fram til en akademisk grad 
(doktorgrad, mastergrad eller liknende). Vedrørende tellende tjeneste for doktorgrad 
gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2. Fullført 
forskerlinje under cand.med.studiet i Norge teller med 1 år. 

 
Merknader til punkt 1.1. b). 
For at den arbeidsmedisinske tjenesten skal kunne godkjennes, må den i perioden som søkes 
godkjent, ha et gjennomsnittlig innhold i grupperettet legearbeid på minimum 40 % av full 
stilling. 
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Vedlegg 2: 
 
GAMLE SPESIALISTREGLER I SAMFUNNSMEDISIN 
Gyldig t.o.m 30. juni 2012 
 

1. 4 års tjeneste i stilling/praksis med samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver i 
helsetjenesten på kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig nivå. 
Samfunnsmedisinsk tjeneste med annen organisatorisk tilknytning for eksempel 
trygdelege, kan godkjennes for inntil 1 år av denne utdanningen, etter individuell 
vurdering. 
 
Kandidaten må gjennomføre veiledet utdanningsprogram med normal varighet på 3 
år, hvorav minst 1 år samtidig med stilling/praksis i kommunehelsetjenesten. 
 
Inntil 1 år kan erstattes av: 

a. Forskningstjeneste 
eller 

b. Tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling 
eller 

c. Tjeneste ved sykehusavdeling eller poliklinikk inntil ½ år og/eller i 
allmennmedisin i inntil ½ år. 

 
2. ½ år ved klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk 

 
3. ½ år i allmennmedisin 

 
Kursutdanning: 
270 timer innen følgende obligatoriske kurs: 
- Introduksjonskurs (30 timer) 
- Grunnkurs i samfunnsmedisin (60 timer) 
- Statistikk (30 timer) 
- Epidemiologi (30 timer) 
- Miljørettet helsevern (30 timer) 
- Smittevern og vaksinasjon (30 timer) 
- Forebyggende medisin (30 timer) 
- Saksbehandling (30 timer) 
 
I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse. 
 
Kursutdanningen kan oppfylles alternativt ved gjennomføring av følgende utdanning: 
 
- Folkehelseutdanningen ved Universitetet i Tromsø, 1. semester 
- Masterstudiet i forebyggende helsearbeid, Universitetet i Bergen, 1 år 
- Helseadministrasjonsstudiet, Universitetet i Oslo, MHA-grad 
- Master of Public Health 
- Diploma of Public Health 
- Diploma of Community Medicine 
- Master of Science (Community Medicine) 
 
Alle kandidater etter dette alternativ må i tillegg supplere medfølgende kurs: 
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- Saksbehandling (30 timer) 
- Miljørettet helsevern (30 timer) 
- Smittevern og vaksinasjon (30 timer) 
- Administrasjon og ledelse (der dette ikke inngår i mastergradstudiet) 
 
Merknad til punkt 1. 
Med ”stilling/praksis med samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver” menes 
samfunnsmedisinske oppgaver i en slik utstrekning at kravene i det veiledede 
utdanningsprogrammet kan gjennomføres på fastsatt tid. 
 
Merknad til punkt 1 a): 
Med forskningstjeneste menes lønnet eller stipendfinansiert forskningstjeneste eller arbeid 
med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling. 
Forskningstjenesten vil gi tellende tjenestetid i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha 
relevans til medisinen og må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid 
(rapport, oppgave, artikkel, avhandling eller lignende). Forskningstjeneste som er 
gjennomført før autorisasjon, må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad 
eller lignende), og det er kun tid brukt forskningskomponenten i graden (dvs. avhandlingen 
eller oppgaven) som vil telle. Norsk medisinsk doktorgrad teller som ett års 
forskningstjeneste uavhengig av tjenestested. Fullført forskerlinje med mastergrad (40 
vekttall) gjennomført under cand. med studiet i Norge, teller som ett års forskningstjeneste. 
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Vedlegg 3: 
 
KURSUTDANNING 
 
Kurs 1. Introduksjonskurs. Kommunelegen som samfunnsmedisiner. Hva innebærer det? (25 
timer) 

− Politisk og administrativ organisering  i kommunene. 
− Beslutningsprosesser ( hvordan foregår de og hva påvirker dem?) 
− Helselovgivingen 
− Smittevern 
− Miljørettet helsevern 
− Helsemessig og sosialberedskap 
− Møte med media 
− Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin 

 
Kurs 2 :Administrasjon og ledelse. Helseøkonomi og prioritering (50 timer)  

− Administrasjon 
− Helsesektorens organisering/struktur på kommunalt og statlig nivå. 
− Politisk og administrativ styring av helsetjenesten  
− Det politiske beslutningssystemet i kommune og stat 
− Sosialtjenestens organisering og tjenester 
− Statlige velferdsordninger – NAV systemet 
− Frivillige organisasjoners (NGO) arbeid og oppgaver innen helse- og 

velferdstjenestene 
− Helseøkonomi og prioritering 
− Økonomiske modeller for styring av helsetjenesten 
− Økonomisk evaluering og prioritering av helsetjenester 
− Finansieringsmåter og organisering av spesialisthelsetjenester og kommunale 

helsetjenester 
− Budsjettbehandling i offentlig forvaltning fra Stortinget ned til kommunale tjenester  
− Budsjettering og regnskapsprinsipper i offentlig forvaltning. 
− Ledelse 
− Ulike ledelsesmodeller 
− Pasientrettigheter, inkludert begreper som nødvendig helsehjelp, behandlingsgarantier 

og ordninger for valg av tjenestetilbydere (evt til kapittel om helserett og forvaltning) 
 
Kurs 3: Helserett og saksbehandling (50 timer)  

− Rettsstat, rettssikkerhet og rettsregler. Hvordan rettsregler blir til, formes og 
omformes. Hvordan og hvorfor rettsregler tolkes. 

− Sentrale bestemmelser i lovverket som regulerer saksbehandling 
− Forvaltningsloven 
− Offentlighetsloven 
− Kommunehelseloven 
− Arkivlovgivningen 
− Lovverk om datasikkerhet 
− Hvordan en saksfremstilling og forslag til vedtak utformes 
− Helselovgivning 
− Helsepersonelloven 
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− Pasientrettighetsloven 
− Spesialisthelsetjenesteloven 
− Lov om psykisk helsevern 
− Helseberedskapsloven 
− Smittevernloven 

 
Kurs 4:  :Metodekunnskap og kunnskapshåndtering:  (60 timer)  

− De viktigste datakildene og hva slags data som kan fremskaffes  
− Eksisterende offentlige og forskningsbaserte register om helse, sykdom og 

risikofaktorer 
− Fordeling av helsetjenester i befolkningen  
− Hvordan helsetilstand, risikofaktorer for helse og sykdom kan måles 
− Helseøkonomiske analysemetoder 
− Effekt, effektivitet og nytte av ulike helsetilbud 
− Risiko- og sårbarhetsanalyser 
− Ulike epidemiologiske studiedesign 
− Metaanalyser 
− Samfunnsvitenskapelige metoder som intervju og fokusgrupper 
− Styrker og svakheter ved bruk av spørreskjemaer og ulike intervjumetoder 

 
Kurs 5: Kommunikasjon og formidling rådgiving og samhandling  (55 timer)  
Kommunikasjon og formidling: 

− Viktige kunnskaps- og informasjonsbaser, lokalt og sentralt ( jfr. kurs 3) 
− Utvikling av  lokale grunnlagsdata 
− Kommunikasjons- og formidlingsteknikker 
− Informasjonsstrategier 
− Kontakt med media 

Rådgiving: 
− En rådgivers plass i egen organisasjonen – rolleforståelse.  
− Metoder for rådgivning og ulike rådgivningsfunksjoner. 
− Rett og plikt til å medvirke i rådgivning i forhold til planer, tiltak og aktivitet som kan 

virker inn på befolkningens helse 
Samhandling: 

− Samhandling, innen helsetjenesten og mellom helsetjenesten og andre offentlige eller 
private instanser 

 
Forslag: Kurset legges til Helsedirektoratet og ikke enkeltperson. Anders Smith har ikke svart 
på henvendelse og purring. Også for dette kurset må timetallet vurderes i forhold til praktisk 
gjennomføring, jf kommentar til kurs 4. 
 
Kurs 6: Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer) 

− Nasjonale føringer og strategier for kvalitetsforbedringsarbeid 
− Internkontroll og avviksregistrering 
− Bruk av indikatorer for måling/registrering av kvalitet  
− Organiseringen av tilsynsmyndigheten i Norge 
− Lovgrunnlaget for statlig tilsyn og kommunalt tilsyn. 

Forskjellige tilsynsmetoder 
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Kurs 7: Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30 timer)  
− Planarbeid 
− Hensiktsmessige prosesser for planarbeid 
− Metoder for informasjonsinnhenting 
− Miljørettet helsevern – kommunalt, fylkeskommunalt, statlig, internasjonalt 
− Helse i planlegging og konsekvensutredninger 
− Fremgangsmåter i miljørettet helsevernsaker i spennet mellom jus og diplomati 
− Smittevern, aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
− Planarbeid, meldesystemer, smitteoppsporing 
− Helsemessig og sosial beredskap - kommunalt, fylkeskommunalt og statlig 

(internasjonalt) 
− Planarbeid ROS analyser /(jf også kurs 3) 

 
Kurs 8: Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30 timer) 

− Helsefremmende arbeid 
− Ulike forebyggingsbegrep.  
− Strategier mot bestemte målgrupper 
− Effektene av screeningprogrammer og casefinding 
− Risikoeksponering og medikalisering 
− Tiltaksnivå for individer, grupper, kategorier og samfunnsnivå. 
− Mekanismer som skaper ulikheter i helse mellom  befolkningsgrupper 
− Utfordringer for å nå utsatte befolkningsgrupper 
− Instrumenter til bruk i kartlegging  av helsetilstand og risikofaktorer for helse og 

sykdom 
 
Kurs 9: Internasjonalt arbeid (30 timer) 

− Helsetjenestens oppbygging, organisering og funksjon internasjonalt. 
− Helseutfordringene internasjonalt og hvordan de håndteres. 
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Vedlegg 4:  
 
Antatte behov for endringer i generelle bestemmelser for spesialistutdanningen for av leger 
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