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Felles for alle ASA-spesialitetene

Digitale møter i veiledningsgruppene
Flere og flere veiledningsgrupper møtes nå fysisk. Det er fortsatt pandemi, men dagens regler gjør
fysiske møter mulig. Videomøter godkjennes fortsatt til og med 01.07.22 for allmennmedisin og
arbeidsmedisin. Det er kun smittevernhensyn som godkjennes som grunn til at gruppene ikke kan møtes
fysisk. Det er veileder i hver gruppe som avgjør hva som er nødvendige smittevernhensyn.
For samfunnsmedisin kan møtene unntaksvis være digitale fram til påske.

Ekstra honorar for arbeid med læringsmål

Legeforeningen har godkjent honorar med inntil to timer for hvert heldagsmøte for arbeid som veileder
har med læringsmålene knyttet til ASA spesialitetene.
Dette gjelder foreløpig til og med 01.06.22. Vi vil søke om ytterligere forlengelse av dette.
Arbeidet er knyttet til hvert enkelt møte og skrives på honorarskjemaet på linjen under honoraret for
selve møtet.

Attestering i Kompetanseportalen. Gruppeveiledning som
læringsaktivitet
Etter et møte i veiledningsgruppa, må gruppeveileder notere ned hvilke læringsmål gruppa har vært
innom i det aktuelle møtet. Dette gjøres i den elektroniske presenslista. Alle deltagere som spesialiserer
seg i hht reglene i ny spesialistutdanning, skal invitere gruppeveileder inn i Kompetanseportalen som
supervisør.
Vi anbefaler at gruppeveileder venter med å attestere i deltakernes kompetanseportal til
gruppeveiledningen går mot slutten. Deltakere som ikke har mer enn 10 % fravær og som har bidratt på
vanlig tilfredsstillende måte, får attestert de læringsaktivitetene som inngår i gruppas program.
Unntak: Deltakere som har vært fraværende på møter som er avgjørende for ett læringsmål, kan ikke
få attestert for dette. Deltakere som ikke har deltatt med videokonsultasjon i allmennmedisin får ikke
attestert læringsaktivitetene knyttet til dette.
Ved tvil om en deltaker kan få attestert læringsaktiviteter, tar veileder dette opp med den enkelte og
med individuell veileder snarest mulig.

Veiledersamling på Sola 3. - 5. mai 2022
Invitasjon til veiledersamling på Sola er sendt ut med påmeldingsfrist 23.03
Hovedtema i år blir «Leger og egenomsorg. Hvordan ta vare på seg selv gjennom et langt
yrkesliv?" Arbeidsmedisiner og forsker Karin Rø fra Legeforskningsinstituttet og Villa Sana vil innlede om
tematikken før vi går i grupper og trener på veiledning i dette tema.
Videre blir det kåseri om «Legeliv i Arktis» av Knut Selmer, veileder i allmennmedisin.
Meld dere på.

Overgangsordning mellom gammel og ny ordning
De foreslåtte endringer i overgangsordninger mellom gammel og ny ordning i spesialistutdanningen er
nå vedtatt:

For leger som per 1. mars 2019 var under spesialisering i allmennmedisin, samfunnsmedisin og
arbeidsmedisin gjelder nå følgende overgangsregler (merk nye datoer!).

"Leger har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen i allmennmedisin og samfunnsmedisin og søke
om spesialistgodkjenning etter tidligere ordning dersom de søker om spesialistgodkjenning innen 31.
desember 2026. For arbeidsmedisin er fristen 31. desember 2028.
Dersom legen og virksomheten legen er tilknyttet blir enige om at legen skal gå over i ny ordning for
spesialistutdanning, kan legen gjennomføre resten av spesialistutdanningen og søke om
spesialistgodkjenning ny ordning. Virksomheten skal da sørge for at oppnådde læringsmål vurderes og
dokumenteres innen 31. desember 2023. For leger som da er i permisjon eller har annet fravær fra
tjenesten, er fristen seks måneder etter at legen er tilbake i tjenesten."

Forskrift om endring i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger
(spesialistforskriften) - Lovdata
Det henger fortsatt igjen upresis informasjon i Lovdata (pr. 3. mars), men Legeforeningen har gjentatte
ganger fått bekreftet fra Helsedirektoratet at ovennevnte informasjon gjelder for våre ASA-fag.

Spesifikt for samfunnsmedisin
1.

Veilederutdanning samfunnsmedisin: vi starter med Trinn 1 for en ny gruppe på Losby 23 til
24 mars. Jeg har mottatt flere tips fra dere om kandidater dere har i gruppene som kan være
egnet som fremtidige gruppeveiledere. Det setter jeg stor pris på – og ønsker at dere fortsatt
skal melde disse inn til meg.

2.

Stor aktivitet i samfunnsmedisin om dagen og mange som ønsker å delta i
veiledningsgrupper. Ventelistene er stort sett ikke så lange- mange nye grupper har startet den
siste tiden. I tillegg så planlegges det oppstart av nye grupper i Salten, Bergen, Kristiansand,
Trøndelag og Oslo i nærmeste fremtid.

3.

Registrerte utdanningsvirksomheter: viktig at gruppeveilederne minner våre LIS om å
sjekke at de jobber i en registrert utdanningsvirksomhet. Hvis virksomheten ikke er registrert,
må LIS be dem søke så fort som mulig. Det er mange kommuner som ikke er registrert enda.
Norsam har vært aktive i denne saken, og hatt kontakt med Hdir.

4.

Kurs for individuelle veiledere i samfunnsmedisin: Vi har søkt Legeforeningens fond for
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet om midler for å kunne holde et "en-dagers kurs" for
individuelle veiledere i samfunnsmedisin. Dersom vi får tilslag, vil det være aktuelt
senhøst/vinter 2022-23. Holder dere orientert.

Spesifikt for arbeidsmedisin
Det planlagte kurset for individuelle veiledere i arbeidsmedisin blir arrangert 19.mai i Legenes Hus i
Oslo. Kurset er annonsert, og det er nå mulig å melde seg på.

Legeforeningen har foretatt en kartlegging av deltakere i de siste fire veiledningsgruppene i
arbeidsmedisin med oppstart 2020 og 2021. Kartleggingen er et øyeblikksbilde foretatt før fristene for
overgangsordninger ble vedtatt. Av 32 deltakere i de gruppene, planla 21 å følge ny ordning. Seksten av
dem var i ordninger som hadde søkt registrering hvorav 11 hadde gjort det før 1. juni 2019.Fortsatt er
det virksomheter som ikke har søkt registrering. De som følger ny ordning begynner å komme i
majoritet. Det er viktig at Helsedirektoratet får behandlet registreringssøknadene for
bedriftshelsetjenester.

I mars blir det igangsatt et arbeid for å vurdere revisjon av veiledningshåndboka fra 2020.
Send gjerne innspill til koordinator dersom du har forslag til forbedringer
(tor.erik.danielsen@legeforeningen.no).

Spesifikt for allmennmedisin
Åpen uselektert fastlegepraksis
I et av de to årene i veiledningsgruppe, skal en jobbe minimum 50% i åpen uselektert praksis. Slik har
det vært i mange år. Det som er nytt er at Legeforeningen har påtatt seg ansvaret for å sjekke dette før
det utstedes kursbevis til den enkelte deltaker. Det er derfor laget en ny rutine. På slutten av en
veiledningsgruppe vil deltakerne få en mail fra veiledningsgrupper@legeforeningen.no hvor de skal fylle
ut et skjema for å dokumentere arbeidssted og størrelsen på stillingen. Det er veldig fint hvis dere
gruppeveiledere minner LIS om viktigheten av å fylle ut dette skjemaet på slutten av
veiledningsgruppen.

For å kunne tilby spesialistutdanning i allmennmedisin må kommunen være registrert som
utdanningsvirksomhet. Mange kommuner har nå fått slike godkjenninger, men det er fortsatt et
etterslep da Helsedirektoratet trenger mer tid på å vurdere alle søknadene. Viktig å nevne også at
sannsynligvis er det fortsatt kommuner som ikke har søkt registrering.

Fastlegepraksis i private utdanningsvirksomheter som f.eks Volvat må ha inngått avtale med kommuner
om å tilby relevante læringsmål i spesialistutdanningen for at tjeneste der blir godkjent som tellende
praksis i spesialiteten. Veilederkoordinatorene har regelmessig dialog med spesialitetskomiteen i
allmennmedisin for å holde seg oppdatert om dette.

Veilederutdanning for allmennmedisin og arbeidsmedisin
Trinn II i veilederutdanningen ble utsatt fra januar -22 til slutten av mars -22 grunnet pandemien. Vi
opprettholder opprinnelig plan med trinn III i september 22 slik at vi er klare for et nytt veilederkull fra
januar 23.

LISTRE – podkastserie om læringsmålene i spesialistutdanningen i allmennmedisin
I 87 kompakte podkastepisoder dekkes alle de 88 læringsmålene i allmennmedisin.

LISTRE-podkasten er finansiert av Helsedirektoratet, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av Kristian
Jong Høines og Morten Munkvik som også står bak KVALLM-podcasten.
LISTRE er ingen fasit for hvordan læringsmålene skal tolkes, men skal bidra til refleksjon rundt
læringsmålene i allmennmedisin. Vi anbefaler at man som forberedelser til møtet i gruppa hører på
episoden om det aktuelle læringsmålet.
Podcasten finnes der du hører på podcaster. Linker:
Spotify: https://open.spotify.com/show/630NlpQv1YN8wCfVCpgtoF
Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast/listre/id1601097143
Google: https://podcastsmanager.google.com/show?show=show:B3itjQQzFe0HuemW1zD4nA

Hva med å dra på Allmennmedisin kongress i Stavanger sammen med veiledningsgruppa 2023 juni 2022?
Tidligere har veiledningsgrupper hatt stort utbytte både faglig og sosialt av å delta på Nordisk kongress.
I år er det i Stavanger, så ekstra gunstig for grupper å delta. Dette er en mulighet til å "reise bort og
konsolidere gruppa" samtidig som dere alle får kurspoeng for nødvendige kurs til spesialiteten i
allmennmedisin - OG får anledning til å møte mange spennende kolleger fra Norden. Kursene kan søkes
refundert gjennom Utdanningsfond 2. Dere kan lese mer i Nyhetsbrev fra NFA 090222 og på
www.ncgp2022.no. Det er en egen pre-kongress for dem som er i spesialistutdanning. Her arrangeres
det et klinisk emnekurs i kvalitetsarbeid som søkes godkjent med 15 timer (dette dekker læringsmålene
FKM-LM 41,42 og 43).

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
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