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Foreningens ambisjon  
Gjennom fellesskapet i vår forening skal vi arbeide for ledende forsknings- og 
erfaringsbasert pasientbehandling på internasjonalt nivå, og for at enkeltindividets- og 
samfunnets interesser ivaretas. 
 

Beskrivelse av faget 
Otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi omfatter kunnskap om og behandling av 
sykdommer, misdannelser, skader og funksjonsforstyrrelser hos barn og voksne i øre-, 
nese- og hals området. Til spesialiteten hører også utredning og behandling av tilstander 
som påvirker hørsel, tale, språk, hjernenerver og balanse, lukt og smak, allergi, 
immunologi og kreftomsorg. Faget er både en kirurgisk- og medisinsk spesialitet og 
pasienter behandles i og utenfor sykehus. 
 
I Norge er vi omtrent 500 ØNH leger, hvorav ⅔ er ferdige spesialister. ØNH er et fagfelt med 
stor andel spesialister i avtalepraksis og noen få i helprivat praksis. De siste ti år er det 
gjennomsnittlig 14,2 nye spesialistgodkjenninger per år, inkludert konverterte godkjenninger 
fra utlandet. Medregnet pensjonsavgang finner vi en forventet netto tilvekst på 4,8 
spesialister, tilsvarende 1,4 %, per år. Til sammenligning har veksten i antallet sysselsatte 
leger i somatisk spesialisthelsetjeneste totalt vært 3,7 %. Spesialistutdanningen er normert til 
minimum 5 år. Et spesialistløp innen ØNH tar i gjennomsnitt 8,3 år for menn og 9,1 år for 
kvinner, medregnet permisjoner. 
 

Dokumentets mål 
Dokumentet skal være en veileder for Forening for otorhinolaryngologi, hode- og 
halskirurgi (ØNHF) sine medlemmer og utvalg, politikere,  
beslutningstakere innen helsevesenet, avdelingsledere og sykehusadministrasjon, media, 
pasientorganisasjoner, samarbeidende spesialiteter, regionale helseforetak og 
organisasjoner med samarbeidende arbeidsgrupper 
 

Foreningens mål 
 
Mål: ØNHF sine medlemmer skal holde et høyt faglig- og vitenskapelig nivå i 
pasientbehandling og prestere etter internasjonale standarder. Medlemmenes praksis skal 
være i tråd med god etisk standard 
 

Tiltak:  
• Legge til rette for at internasjonale kongresser kan avholdes i Norge 
• Avholde nasjonale kongresser/møter/ høstmøte for leger i spesialisering og ferdige 

spesialister 
• Sikre at nettundervisningen har god forankring i de kliniske miljøene og hos 

avdelingsledere 
• Stimulere til forsknings- og kvalitetsarbeid gjennom stipend og utmerkelser 

 
 
Mål: ØNHF skal ha høy kvalitet på utdanning av spesialistkandidater og etter- og 
videreutdanning av ferdige spesialister  



 

Tiltak:  
• Arbeide for å sikre kvalitet og kvantitet i spesialistutdanningen og etterutdanningen 

av ferdige spesialister  
• Støtte yngre kolleger direkte og gjennom utvalg for yngre ØNH-leger 

 

Mål: ØNHF sin forvaltning av ressurser skal være bærekraftig  

Tiltak: 

• Arbeide for å ivareta en god og utviklende kontaktflate med relevante faglige, 
vitenskapelige, politiske og offentlige instanser 

• Sikre at foreningens interesser ivaretas gjennom Legeforeningens forvaltning, 
høringer, møter mm 

• Arbeide for at det er tilstrekkelig behandlingskapasitet på laveste effektive 
omsorgsnivå, samt sikre kvalitet, effektivitet og riktig prioritering og behandling av 
våre pasienter  

• Forvaltningen av faget skal ha bærekraftighet i forhold til globalt klima  
• Kontinuerlig videreutvikling av “Gjøre kloke valg” og liknende tiltak 

 

Mål: ØNHF skal være en tydelig aktør i samfunnsdebatten i saker som angår våre 
pasientgrupper og medlemmer.  

Tiltak:  

• Foreningen skal drive vitenskapelig-, allmenn- og brukerrettet formidling i saker som 
angår våre pasientgrupper og medlemmer  

• Vi skal søke ny kunnskap gjennom forskning og vi skal få gjennomslag for 
endringer og forbedret behandling gjennom solid, troverdig og faglig argumentasjon 

• Vi skal oppfordre til åpenhet, dialog, engasjement og samarbeid  
 


