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Høring – Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport 
 

Rapport om etterutdanning av overleger og spesialister sendes med dette på høring i 

Legeforeningens organisasjon. Organisasjonsleddene bes om å komme med synspunkter på 

rapporten og særlig kommentere utvalgte problemstillinger skissert i dette 

oversendelsesskrivet.   

 

Bakgrunn 

Basert på vedtak i landsstyret 2013, etter behandling av Selle-utvalgets innstilling om 

etterutdanning av legespesialister, ble det i 2014 nedsatt en arbeidsgruppe for å videreføre 

arbeidet med utforming av struktur, innhold og organisering av legers etterutdanning. 

Mandatet til gruppen var å se på hvilke deler av etterutdanningen som kan utformes gjennom 

felles struktur og hvilke elementer som må bygges i den enkelte spesialitet. Gruppen skulle 

også komme med anbefalinger om hvordan registrering/rapportering kan finne sted, og 

hvordan og av hvem registrerte data skal evalueres og gjøres tilgengelige. 

 

I rapport om etterutdanning av legespesialister foreslås et femårig obligatorisk 

etterutdanningsprogram uten resertifisering. Etterutdanningsaktivitetene skal poengberegnes 

og skal totalt utgjøre 300 poeng fordelt på obligatoriske og valgfrie aktiviteter. 

 

Legespesialister innbefatter i denne sammenheng alle leger som har en godkjent spesialitet 

med unntak av spesialister i allmennmedisin. De har sin egen ordning med resertifisering 

etter fem år. 

 

Gruppen har vært opptatt av å skissere en ordning som er gjennomførbar uten at det må 

tilføres mye nye ressurser. Det presiseres at forslaget er et minstekrav til etterutdanning for 

spesialister. Rapporten er forelagt Legeforeningens jurister i Avdeling for jus og arbeidsliv 

for vurdering av om kravene til etterutdanning i forslaget kan gjennomføres innenfor 

eksisterende tariff – avtalte rettigheter til kompetanseheving og – utvikling. Det er ulike 
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reguleringer av rett til kompetansehevingstiltak i de ulike tariff-områdene. Etter gruppens 

syn, er det vesentligste at forslaget om etterutdanning kan gjennomføres innenfor tariff - 

avtalte rettigheter i Spekter (helseforetakene). Spørsmålet er redegjort for i rapporten. 

 

Det fremlagte forslaget til etterutdanning er tenkt å gjelde for alle godkjente spesialister 

unntatt spesialister i allmennmedisin. Den enkelte spesialitet må gjennomgå forslaget og 

eventuelt gjøre endringer for egen spesialitet. Særlig kan dette gjelde for spesialister som 

jobber utenfor sykehus. 

 

De enkelte fagmiljøene legger føringer for hvilke etterutdanningsaktiviteter som skal 

godkjennes, og de legger føringer for det faglige innholdet. 

 

Sentralstyret ønsker kommentarer til hele rapporten, men ber spesielt høringsinstansene svare 

ut punktene som er gjengitt under: 

 

Forslag til organisering av etterutdanningsaktiviteter med poengberegning 

Rapport for etterutdanning av legespesialister legger opp til et femårig utdanningsprogram 

med etterutdanningsaktiviteter som får en viss poengsum. I løpet av perioden skal man oppnå 

300 poeng. Det er utarbeidet konkrete forslag til poengberegning. 

 

Det inngår både obligatoriske og valgfrie aktiviteter. Den obligatoriske delen skal være felles 

for alle spesialiteter og inkluderer hospitering, internasjonale kurs/kongresser, nasjonale kurs 

og profesjonalitetskurs.  

Den valgfrie delen kan være internasjonale og nasjonale kurs/kongresser/møter, 

 

Spesialisten skal sammen med sin leder utarbeide en individuell etterutdanningsplan for 

perioden. Etterutdanningsaktiviteter loggføres i henhold til denne planen og attesteres av 

leder.  

 

Forslag om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet 

Gruppen foreslår minimum fem dagers hospitering på annen avdeling/annen praksis som 

obligatorisk del av den femårige etterutdanningen.  

 

Forslag om innføring av to – dagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av 

etterutdanningen 

Aktuelle emner på kursene skal være veiledning, kunnskapshåndtering, informasjon og 

oppdatering av nytt regelverk for helsetjenesten, kommunikasjon, prioritering og 

avvikshåndtering. 

 

Forslag til tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres 

Gruppens forslag er at den enkelte avdeling rapporterer etterutdanningsaktiviteter både i 

avdelingens årsrapport og i et elektronisk rapporteringssystem i likhet med SERUS (System 

for elektronisk rapportering av utdanningsvirksomhet i sykehusavdelinger). Det anbefales at 

det gis et ekstra rammetilskudd til avdelinger hvor > 75 % av spesialistene følger en 

etterutdanningsplan. I avdelinger hvor < 75 % av spesialistene følger et etterutdannings-

program, anbefales det at avdelingen mister status som utdanningsavdeling for spesialister. 

 

Gruppen foreslår videre at det opprettes et offentlig register (eksempelvis Fritt sykehusvalg) 

hvor avdelingene rapporterer hvor mange av spesialistene som oppfyller kravene til 

etterutdanning. 
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Det foreslås at Legeforeningen årlig utdeler pris til den avdelingen i landet som best 

tilrettelegger for etterutdanning og til en spesialist som jobber utenfor sykehus. 

 

Det bes om at innspill sendes til Legeforeningen innen 14. mars 2016. Innspillene lastes 

direkte opp på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer. 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt  

 

 

Geir Riise  Bjarne Riis Strøm 

generalsekretær fagdirektør 
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