
Program for etterutdanning 
 
Legeforeningen ønsker å etablere obligatorisk etterutdanning for leger med 
spesialistgodkjenning. Man har ikke gått inn for en resertifiseringsordning, men landsstyret 
vedtok i 2016 et forslag til regelverk som innbefatter obligatoriske og valgfrie 
etterutdanningsaktiviteter. Etterutdanning skal også inkludere egenutvikling, 
kommunikasjon, etikk og ledelse. Innenfor rammene som er gitt skal etterutdanningen skal 
tilpasses ulike kompetansebehov i tjenesten og den enkelte spesialist. De enkelte 
spesialitetene får i oppdrag å utarbeide et konkret forslag med aktiviteter for etterutdanning 
i sin spesialitet.  
 
I tråd med oppdraget fra Legeforeningen satte Norsk Gynekologisk forening i 2019 ned en 
arbeidsgruppe med tanke på å utforme et forslag til anbefalt etterutdanning innen 
Fødselshjelp og kvinnesykdommer. Arbeidsgruppen har hatt to videomøter og har bestått av  
 
Yngvild Skåtun Hannestad, leder av arbeidsgruppen, avtalespesialist, styremedlem NGF, 
medlem Spesialitetskomiteen 
Stine Andreasen, Klinikkoverlege, Kvinneklinikken Bodø, nestleder NGF ut 2019 
Camilla Kleiveland, LIS St.Olav, medlem Spesialitetskomiteen 
Tiril Tingleff, overlege, klinisk stipendiat Ullevål sykehus 
Johan Kippervik, overlege Seksjon for gynekologisk kreft, St. Olav 
 
Utkast til etterutdanningsprogram har vært vurdert i styret i NGF og Spesialitetskomiteen. 
Det foreligger et endelig forslag som både styret og spesialitetskomiteen stiller seg bak og 
som legges frem for årsmøtet i 2020. 
 
Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i det vedtatte regelverket. Regelverket finnes i et 
separat dokument, men de enkelte reglene er tatt med under de enkelte punktene i vårt 
forslag for lesbarhetens skyld. 
Reglene legger en nokså stram struktur og arbeidsgruppen opplever ikke at det er særtrekk 
ved vår spesialitet som krever spesielle tilpasninger av de foreslåtte reglene. Reglene legger 
også opp til stor valgfrihet når det gjelder faglig innhold innenfor rammene, og mye vil være 
opp til den enkelte spesialists interesser og preferanser. Selve det fagspesifikke forslaget er 
derfor relativt knapt.  
Arbeidsgruppen har imidlertid flere generelle kommentarer til etterutdanningsprogrammet 
som gjelder eget fag, men som vil kunne gjelde alle spesialiteter ifh til gjennomføring, 
dokumentasjon mm som vi ønsker at Legeforeningen skal vurdere i det videre arbeidet.  
 

 

På vegne av arbeidsgruppen for etterutdanning innen Fødselshjelp og kvinnesykdommer 
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