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Felles for alle ASA-spesialitetene
Kjære Gruppeveiledere
En stor takk for den jobben dere gjør i gruppeveiledningen. Gruppeveiledere som legger til rette for gode
refleksjoner og læring er avgjørende i spesialiseringsløpet. Det får vi også tilbakemeldinger på fra
deltakerne.

Veiledersamling på Sola
45 gruppeveiledere fra de tre spesialitetene deltok på årets Veiledersamling på Sola 3-5 mai. Det ble en
innholdsrik dag ledet av Karin Isaksson Rø fra Legeforskningsinstituttet/Villa Sana, med vekt på
egenomsorg for leger i veiledningsgruppene. Vi har startet arbeidet med å utarbeide et møteopplegg for
dette. Videre jobber vi med et møteopplegg om felles oppgaver og møtepunkter for de tre ASAspesialitetene.

Neste samling planlegges 06-08.06.23, som vanlig på Sola Strand Hotel. Hold av dagene!

AtHonorar for gruppeveiledning
Fra 01.07.22 økes honoraret for gruppeveiledning fra 1400 til 1600

Ekstra honorar i forbindelse med læringsmål
Legeforeningen har forlenget ekstra honorar med inntil to timer for hvert heldagsmøte for arbeid som
veileder har med læringsmålene knyttet til ASA spesialitetene til og med 31.12.22.
Arbeidet er knyttet til hvert enkelt møte og skrives på honorarskjemaet på linjen under honoraret for
selve møtet. Fond I har informert om at dette honoraret er en midlertidig løsning, så det er ingen
automatikk i at dette forlenges ytterligere.

Lunsj i forbindelse med veiledningsgruppemøter i Legenes hus
Veiledningsgrupper som ønsker det kan booke møterom på Legenes hus. Velg «Forespørsel om rom» og
«innenfor legeforeningens virksomhet» for å få opp riktig skjema.
Det er gjort avtale med Legeforeningen om intern fakturering for grupperommene, slik at
gruppeveilederne kan bestille lokaler uten å være involvert i det økonomiske oppgjøret.
En viktig presisering er at alle i gruppa må betale sin egen lunsj i resepsjonen. Det er ikke anledning til å
fakturere legeforeningen for dette. Veileder betaler og ber om refusjon for sin lunsj mot kvittering.

Ved oppstart av ny veiledningsgruppe
For at Legeforeningen skal få lagt inn nye grupper, må gruppeveileder senest en uke før oppstart sende
følgende informasjon til veiledningsgrupper@legeforeningen.no :
1.

dato eller måned for oppstart

2.

fullt navn på veileder(e)

3.

fylke (etter gammel ordning)

4.

liste med fullt navn på alle de som har bekreftet at de vil delta i gruppen

Ved avslutning av veiledningsgruppe
Gruppeveileder må huske på å melde fra til veiledningsgrupper@legeforeningen.no når siste møtet har
vært. Legeforeningen har 3 mnd. regel for refusjon av utgifter for deltakerne og gruppeveileder. Dette
kan bli avslått hvis tidsfristen er gått ut.

Godkjenning av gruppeveileder
Vi har hatt en gjennomgang av vårt register og finner at mange gruppeveiledere ikke har søkt om
godkjenning som gruppeveileder. Det er slik at når dere har fullført alle veilederkurs og første
veiledningsgruppe, så må dere søke for å bli godkjent gruppeveileder.
Det gjøres slik:
Skriv en kort mail/ brev og vedlegg kopi av kursbevis for veilederkurs og attestasjon for fullført
veiledningsgruppe. Dette sendes Legeforeningen enten per e-post
til legeforeforeningen@legeforeningen.no, eller som brev til
Den norske legeforening
Seksjon for utdanning - drift
Postboks 1152 sentrum
0107 Oslo.

Etter at søknaden har vært forelagt spesialitetskomiteens sekretær behandles den av Fagstyret, som
gjør det endelige vedtaket om godkjenning. Tittelen som godkjent gruppeveileder beholder du resten av

livet. Hvis dere er usikre på om dere er godkjent eller ikke, ta kontakt på
legeforeforeningen@legeforeningen.no

Tilbud til veiledningsgrupper ved Villa Sana
Villa Sana har laget et opplegg for veiledningsgrupper i alle ASA spesialitetene. Det er lagt opp som en
fagdag, der hovedtema er "Legeliv og legehelse. Ressurser og utfordringer". Arbeidsstress,
personlighetstrekk, mestringsmekanismer, risikosignaler, forebygging og selvivaretagelse er noen av
stikkordene. Man får også informasjon om rådgivnings- og kurstilbudene som er tilgjengelige for leger
gjennom Legeforeningen. Det er mulig å bruke lokaler (stue og kjøkken) til eget opplegg utover det
oppsatte programmet.
Dette tilbudet til Veiledningsgruppene hører ikke med i avtalen Villa Sana har med SOP (sykehjelps- og
pensjonsordningen) i Legeforeningen. Pris er derfor kr 1050 pr person. Dagpakke på 400,- kan
refunderes (når eventuelt egenandelen på 5000 er nådd og dokumentert).

Innspill til høring - forslag til endringer i spesialistforeskriften
Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en ny bestemmelse slik at virksomheter som søker om
registrering som utdanningsvirksomhet mellom 1. juni 2019 og 31. desember 2022 anses som registrert
fra søknaden er sendt og ikke fra Helsedirektoratets vedtaksdato slik praksis er i dag.

Koordinatorkollegiet ga i mai innspill til høringssvaret fra Legeforeningen.

Helsedirektoratet fastslår i sitt høringsbrev at det av ulike grunner har vært utfordringer knyttet til
registrering av utdanningsvirksomheter. Etter deres mening er det spesielt utfordringer med manglende
registrering for virksomheter med leger som ønsker å spesialisere seg i samfunnsmedisin.
Helsedirektoratet har mottatt ca. 100 søknader om registrering i samfunnsmedisin. Omtrent 60 av disse
søkte før 1. juni 2019 med mulighet til midlertidig registrering.
Omtrent 40 søkte etter fristen 1. juni 2019 og har dermed ingen midlertidig registrering inntil endelig
vedtak om registering er gjort. Disse kan etter dagens regler ikke tilby spesialistutdanning i
samfunnsmedisin, selv om de skulle oppfylle forskriftens krav.
Helsedirektoratet opplyser at det også er kommuner som har ansatt leger i stillinger på det
samfunnsmedisinske området, men som av ulike grunner ikke har søkt om registrering.
Koordinatorens erfaring er at det foreligger tilsvarende utfordringer for allmenn- og arbeidsmedisin.
Dette gjelder flere forhold;

•

tidspunktet for når registreringssøknad er sendt

•

utfordringer med lang saksbehandling av søknader

•

at leger i aktuelle stillinger ikke er klar over om deres virksomhet har søkt, eventuelt om
tidspunktet for når en søknad er sendt (før eller etter 1. juni 2019)

For arbeidsmedisin hadde om lag 10% av godkjente bedriftshelsetjenester søkt før 1. juni 2019, og
kartlegginger blant leger i bedriftshelsetjenesten som ikke er spesialister, tyder på stor usikkerhet om
statusen for deres virksomhet.

Vi deler Helsedirektoratets bekymringer, og har foreslått at sluttdato for å midlertid registrere søknader
på søknadsdato bør fjernes samt at tjeneste med adekvat praksis og veiledning før søknadstidspunkt bør
godkjennes inntil utfordringene med lang saksbehandlingstid og usikkerhet rundt registreringsordningen
er avklart.

Koordinatorene har i tillegg foreslått bedret finansiering av individuell veiledning innen ASA samt
spesifikke og målrettede tiltak for arbeidsmedisin.

Spesifikt for samfunnsmedisin
1.

Når deltakerne er ferdige med 3 års veiledning, får de bevis fra Legeforeningen for gjennomført
veiledning og prosjektoppgave. Det er viktig at dere veiledere haker av for at oppgaven
er godkjent i presenslisten for den enkelte deltaker når deltakeren har lagt frem
prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven må legges frem i gruppa, og leveres skriftlig til
veileder i løpet av de 3 årene veiledningen varer. Legeforeningen som sender ut bevisene,
må vite at dette er gjort før bevisene blir sendt ut.

2.

Kurs for individuelle veiledere i samfunnsmedisin
Det planlegges kurs for individuelle veiledere høsten/vinteren 2022-23.
Mere informasjon kommer senere.

Spesifikt for arbeidsmedisin
Kurs for individuelle veiledere i arbeidsmedisin
16 arbeidsmedisinere var den 19. mai samlet i Legenes Hus til endagskurs for individuelle veiledere i
faget. Kursholdere var Terje Pettersen, pedagog med bred erfaring fra Legeforeningen og STAMI, og Tor
Erik Danielsen, veilederkoordinator for gruppeveiledere og medisinsk fagsjef i Avonova. Veileder Anne
Cathrine Bergh, som er veileder og koordinator i allmennmedisin, bidrog med sin innsikt i
kompetanseportalen.
Sentrale tema på kurset var den individuelle veileders rolle i den nye spesialistutdanningen, veiledning i
bruk av kompeanseportalen og bruk og praktiske øvelser i relevante pedagogiske metoder. Kravet til
veileder er et nytt kvalitetskrav for registrerte utdanningsvirksomheter. Det er sannsynligvis derfor 15
av de 16 deltakerne arbeidet i bedriftshelsetjenesten.

Kurset fikk meget god evaluering av deltakerne og det er aktuelt å arrangere nye kurs ved behov i
fagmiljøet.
Meld gjerne fra til Tor Erik (tor.erik.danielsen@legeforeningen.no) om du ønsker å delta på et kurs for
individuelle veiledere.

Spesifikt for allmennmedisin
Helgesamlinger
Siden vi mottar en del spørsmål om dette, vil vi minne om det som står i Metodeboka s 40:
«Helgesamling kan arrangeres med inntil to overnattinger, og må være i tilknytning til helg. De skal
fortrinnsvis arrangeres i lokalområdet. Hvis lange reiser planlegges skal koordinator kontaktes.»
Dette betyr at enten lørdag eller søndag (eller begge) må inngå i møteplanen. Det er frivillig for
gruppene om de vil gjennomføre dette.
Det kan holdes inntil tre helgesamlinger i løpet av 2 år med maks 12 timer hver gang.
Utgifter til sosiale aktiviteter som ikke er fag dekkes ikke av Legeforeningen.

For vanlige møtedager er max timetall 6, se s 38. Det er ikke tillatt med to møtedager etter hverandre
eller i samme uke.

Kurs for individuelle veiledere i allmennmedisin i regi av ALIS
Et av tiltakene i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020 – 2024 er opprettelsen av 5 regionale
ALIS-kontorer som skal styrke, koordinere og legge til rette for spesialistutdanningen i allmennmedisin i
samarbeid med kommunene. De er nå godt i gang med sitt arbeid.
De arrangerer nå emnekurs for 1-1 veiledere for LIS3 i alle regionene. Flere gruppeveiledere er med i
dette arbeidet og deler av sin kompetanse. Husk at disse individuelle veilederne er viktige
samarbeidspartnere for oss når det er behov for å samarbeide om enkeltdeltakere.
Det er nyttig at dere gruppeveiledere vet om disse ALIS kontorene og deres aktivitet.

Det er snart sommer. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og god ferie.

Har Legeforeningen rett kontaktinformasjon på deg?
Eventuelle endringer gjør du selv på Min Side, eller ved å sende en e-post til
medlem@legeforeningen.no

Med vennlig hilsen
Medisinsk fagavdeling
Den norske legeforening
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