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H
ei alle gode Ramazzini-lesere – i denne 
jul som kommer håper jeg at alle får 
lov og mulighet til å besøke familie og 
venner uten samme koronatiltak som i 
fjor. Det håper jeg for oss alle, men vet 

mye kan skje på kort tid – det er vel det vi har lært 
-  at ting fort kan endre seg.

Tanker og bevissthet rundt hvordan vi som leger 
lærer best er også under endring. Det har vært gjort 
flere tilløp til denne endringen og jeg vil benytte 
anledningen til å fremheve viktigheten av lese 
Legeforeningens fine veileder fra 2013; Hva er god 
veiledning. Det tar utrolig lang tid å endre en kultur 
og en bevissthet rundt hvordan man lærer best. 
Mange av oss som jobber innen BHT og arbeids-
medisin kjenner det veldig godt fra arbeidsgivere 
og ansatte, som vi synes arbeider lite systematisk 
med HMS og hvordan faktorer i arbeidet kan spille 
inn på helsa til ansatte. Det som imidlertid skjer 
nå rundt ny spesialistutdanning med læringsmål, 
læringsaktiviteter og nye pedagogiske begreper er 
at vi som legegruppe i høyere grad må jobbe mer 
systematisk og kunnskapsbasert med læring. Ikke 
bare hvordan turnusleger eller LIS-leger opplæres, 
men som en del av konseptet livslang læring som 
man i europeisk kontekst (1) kaller Continuing profes-
sional development (CPD). Her bør vi i langt høyere 
grad trene hverandre på å bygge opp en lærende 

organisasjon og i langt høyere grad etterspørre 
feedback.

Opplæring står sentralt i Arbeidsmiljøloven i §3-1 (2)
og i forbindelse med ny LIS-utdanning. Jeg betrakter 
innføringen av ny spesialistutdanning som et vel-
komment forebyggende arbeidsmiljøtiltak for leger 
generelt innen alle spesialiteter, da jeg tror det vil 
bidra til mer fokus på opplæring i arbeidet man er satt 
til å utføre på en full forsvarlig måte. For legeyrket 
generelt har man i mange år hatt turnusleger både på 
større sykehus og ute i distriktene som går igjennom 
lange vakter uten tilstrekkelig opplæring. Ved mange 
avdelinger har kravet til å oppnå godkjenning vært 
basert på tiden man har vært et sted mer enn om man 
faktisk har lært det man trenger. Jeg har stor tiltro til 
at forskriftsfestede læringsmål og læringsaktiviteter 
sikrer at vi i større grad lærer det vi skal. Likevel mener 
jeg dette ikke er mulig uten at man samtidig tilfører 
ressurser til å heve nivået innen individuell veiledning 
og supervisjon. Jeg håper særlig at ny spesialistut-
danning inklusiv Kompetanseportalen (Dossier) kan 
bidra til at vi får gode introduksjonsprogrammer for 
leger som begynner på arbeidsmedisinske avdelinger 
og i BHT.

Jeg håper for øvrig dere i dette nummer vil sette 
pris på å lese nyhetene rundt overgangsordninger i 
Ingrids artikkel, at flere LIS-leger i Midt-Norge vil bli 
med på gruppeveiledning, som Tor Erik Danielsen 
så flott holder styr på, og at vi fremover jobber mer 
systematisk med pedagogikk og feedback inkl. 
summativ vurdering av leger.

Riktig god jul og godt nyttår!

Signe Lohmann-Lafrenz, Ramazzini

Leder

1 An International Association For Medical Education - AMEE

2  Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - Lovdata

Jeg tror at ny LIS-utdanning vil 
bidra til en enda bedre 

opplæringskultur blant leger
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Ny spesialistutdanning i 
arbeidsmedisin

Ingrid Sivesind Mehlum, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 
Leder av spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin og medlem av styrene for Namf/NFAM. 

E-post: ism@stami.no

N
ye spesialistregler for arbeidsmedisin 
ble innført 1. mars 2019. Fortsatt er 
det mange som spesialiserer seg 
etter gammel ordning, eller snarere på 
overgangsregler, fram til 1. mars 2025, 

men et økende antall leger følger ny ordning.
Det gjelder alle som begynte spesialiseringen 
etter februar 2019, og de som startet før, men går 
over på ny ordning, kanskje fordi de ser at de ikke 
vil klare å fullføre spesialistutdanningen i løpet av 
overgangsperioden. Dersom man skal gå over fra 
gammel til ny ordning, skal utdanningsvirksomheten 
der legen er ansatt eller tilknyttet, sørge for at de 
læringsmål man har oppnådd så langt, vurderes og 
dokumenteres innen 1. mars 2022. Det er imidlertid 
søkt om forlengelse av overgangsordningen og denne 
fristen, se nedenfor.

Godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter
Det er viktig å være klar over at ikke all arbeidsme-
disinsk tjeneste vil være tellende i ny spesialistut-
danning. Virksomheter som ønsker å utdanne leger i 
spesialisering, må være godkjent eller registrert som 
utdanningsvirksomhet hos Helsedirektoratet (1). Alle 
de seks arbeidsmedisinske avdelingene (inkl. STAMI) 
søkte om å bli godkjent utdanningsvirksomhet innen 
fristen (01.03.2019), men fortsatt er ingen godkjent 
(oktober 2021), hovedsakelig pga. stor arbeidsmengde 
hos Helsedirektoratet. Totalt 19 virksomheter søkte om 
å bli registrert utdanningsvirksomhet i arbeidsmedisin 
innen fristen (01.06.2019), 18 bedriftshelsetjenester 
(BHTer) og Arbeidstilsynet. I tillegg har 8 BHTer søkt 
om å bli godkjent etter denne fristen, dvs. totalt 26 
BHTer. Virksomheter som søkte om godkjenning før 
1. mars 2019 har en midlertidig godkjenning som 
utdanningsvirksomhet mens Helsedirektoratet 
behandler søknaden. Det samme gjelder virksom-
heter som søkte om registrering før 1. juni 2019. 
Virksomheter som har søkt etter fristen, vil først bli 

regnet som godkjent eller registrert utdanningsvirk-
somhet fra den dagen søknaden er blitt behandlet 
og vurdert som tilfredsstillende, etter hva vi forstår. 

Læringsmål og læringsaktiviteter
Det er fastsatt 120 læringsmål i arbeidsmedisin. Disse 
er forskriftsfestet og definerer basiskompetansen 
for en spesialist i arbeidsmedisin, dvs. hva legen 
skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre, jf. 
spesialistforskriften § 2 (2). Læringsmålene oppnås 
gjennom ulike læringsaktiviteter, som er avgrensede 
teoretiske eller praktiske aktiviteter som sier hva 
en lege i spesialisering (LIS) skal gjøre for å oppnå 
det nødvendige læringsutbyttet. For hvert av de 
120 læringsmålene er det definert én eller flere 
læringsaktiviteter, som klinisk tjeneste, gruppevei-
ledning, internundervisning, selvstudium eller kurs. 
Læringsmålene definerer også hvilket kompetanse-
nivå (3 nivåer, fra lavt til høyt nivå) som en spesialist 
i arbeidsmedisin skal ha, både mht. kunnskaper og 
ferdigheter, se Temahefte ARBEIDSMEDISIN (3). 
I tillegg er det Felles kompetansemål (FKM), som 
gjelder alle spesialiteter, og som dekker et grunnleg-
gende sett av kompetanser som alle leger må ha for 
å fungere optimalt i legerollen. Av totalt 74 FKM, skal 
50 dekkes i LIS 1-delen, mens de resterende 24 skal 
dekkes i LIS del 2 (for de spesialiteter som har det) og 
del 3 (arbeidsmedisin har bare dette). Selv om FKM 
gjelder alle spesialiteter, er det egne utdanningspla-
ner for FKM for hver av ASA-spesialitetene (4).

Utdanningsvirksomheten har ansvar for å ha gode 
systemer for vurdering av oppnådde læringsmål. 
Ansvaret for vurdering av læringsmålene kan ikke 
delegeres, men oppgaven med å vurdere og doku-
mentere hvert enkelt læringsmål kan delegeres. 
Leder skal følge med på progresjonen til den enkelte 
lege, og vurdering og dokumentasjon av oppnådde 
læringsmål må gjennomføres snarest mulig etter at 
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læringsaktivitetene er gjennomført, jf. spesialistfor-
skriften med kommentarer (5). Læringsaktiviteter 
og læringsmål skal registreres og godkjennes i 
Kompetanseportalen, ofte omtalt som «Dossier» (6). 

Samarbeidsavtale mellom 
utdanningsvirksomheter
For at en virksomhet som ønsker å tilby spesia-
listutdanning i arbeidsmedisin, skal bli godkjent 
eller registrert utdanningsvirksomhet, må den ha 
samarbeidsavtale med en eller flere utdannings-
virksomheter som tilbyr supplerende tjeneste, slik 
at alle læringsmål i spesialistutdanningen er dekket. 
Avtalen skal beskrive ansvarsfordeling og koordi-
nering av LIS 3-utdanningen i arbeidsmedisin. For 
å bistå utdanningsvirksomheter i arbeidsmedisin, 
har en arbeidsgruppe fra det arbeidsmedisinske 
fagmiljøet, i samarbeid med Helsedirektoratet, 
laget mal for samarbeidsavtale og en oversikt 
med veiledende fordeling av læringsmål i arbeids-
medisin. Bedriftshelsetjenester er forskjellige, og 
det samme er arbeidsmedisinske avdelinger og 
andre utdanningsvirksomheter i arbeidsmedisin. 
Fordeling av læringsmål må derfor tilpasses og 
konkretiseres for den enkelte samarbeidsavtale, 
slik at man er enige om hvor de enkelte læringsmål 
skal gjennomføres. Både mal for samarbeidsavtale 
og fordeling av læringsmål er derfor veiledende. 
Disse vil være tilgjengelige på Legeforeningens 
nettsider for Norsk forening for arbeidsmedisin: 
(https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/
fagmed/norsk-forening-for-arbeidsmedisin/)  

Forslag om forlenget overgangsordning
For de tre spesialitetene arbeidsmedisin, samfunns-
medisin og allmennmedisin (ASA-spesialitetene) 
gjelder det overgangsregler fram til 1. mars 2025 for 
leger som var under spesialisering per 1. mars 2019. 
Pandemien har ført til forsinkelser for mange LIS i de 
tre spesialitetene, bl.a. pga. avlysninger og utsettelser 
av kurs, veiledningsgrupper og andre utdanningsakti-
viteter. Spesialitetskomiteene for ASA-spesialitetene 
gikk derfor sammen om en henvendelse til 
Legeforeningen, der vi argumenterte for at over-
gangsordningen burde forlenges. Legeforeningen har 
fulgt opp dette overfor Helsedirektoratet og Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) i et brev (01.06.2021) 
og foreslått at overgangsordningen forlenges til 
utgangen av 2026, dvs. nesten to års forlengelse, 
og at fristen for å konvertere til ny ordning forlenges 
tilsvarende (ut 2023) eller fjernes. Legeforeningens 

henvendelse til direktoratet om utsatte frister er «tatt 
til etterretning», og forslagene fra Legeforeningen er 
videreformidlet til HOD som innspill til revidering av 
spesialistforskriften, som sendes på høring i slutten 
av oktober 2021.

Situasjonen varierer mellom de tre spesialitetene, 
og brevet hadde derfor en fellesdel, og en del hvor 
særskilte forhold for LIS i hver av spesialitetene ble 
ytterligere beskrevet. Følgende punkter ble spesielt 
trukket fram for arbeidsmedisin: 
Årsaker til forsinket gjennomføring av spesia-   
listutdanning: 

•	 Få rotasjonsstillinger (gjennomstrøm-
ningsstillinger) for bedriftsleger ved de seks 
arbeidsmedisinske avdelingene (7). Mange LIS 
mangler bare det ene obligatoriske året ved en 
arbeidsmedisinsk avdeling før de kan søke om 
spesialiteten på overgangsordning. 

•	 Vesentlig forsinket utdanningsløp under pande-
mien pga. utsettelse eller avlysning av mange 
obligatoriske læringsaktiviteter som innebærer 
personkontakt, deriblant pasientutredninger, hel-
seundersøkelser, bedriftsbesøk, vernerunder, m.m. 
Enkelte bedriftsleger ble til og med permittert.

Ikke alle som er LIS i arbeidsmedisin kan gå over til 
ny ordning: 

•	 Virksomheter som ønsker å utdanne LIS etter ny 
ordning, må være godkjent eller registrert utdan-
ningsvirksomhet. Dersom LIS arbeider i en BHT som 
ikke er registrert, vil ikke tjenesten telle i ny ordning. 

•	 Bare 26 av 164 aktuelle BHTer (16 %) har søkt 
om å bli registrert utdanningsvirksomhet, 
hvorav 18 (11 %) innen fristen 01.06.2019. Som 
«aktuell BHT» i denne sammenheng har vi 
regnet «BHT-hovedenheter» som er godkjent 
av Arbeidstilsynet (totalt 164, september 2021, 
der en BHT med flere enheter teller som én BHT).

Vi stilte også spørsmålet om det er nødvendig med en 
frist for å konvertere til ny ordning og argumenterte 
med at man ofte ikke vil vite sikkert om man vil klare 
å gjennomføre på gammel ordning før overgangs-
ordningen nærmer seg slutten, og da vil fristen for 
å gå over til ny ordning for lengst være passert.  

Veiledning
Iht. spesialistforskriften § 2 (2) skal den praktiske 
tjenesten gjennomføres under veiledning og super-
visjon av kvalifiserte leger. Individuell veiledning 
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innebærer planlagte og regelmessige samtaler 
mellom LIS og veileder, der det inngår refleksjon, 
råd, oppfølging av faglig progresjon og vurdering (8). 
Med supervisjon forstås å bistå, rådgi og vurdere LIS 
i konkrete arbeidssituasjoner i den daglige virksom-
heten, der supervisør er en erfaren lege eller annen 
relevant fagperson, og det er avgjørende for god 
spesialistutdanning at den enkelte LIS har tilgang 
til løpende supervisjon (8).
En veileder skal i utgangspunktet være spesialist i 
faget, men dersom særlige hensyn tilsier det, kan 
det i unntakstilfeller søkes Helsedirektoratet om tids-
avgrenset fritak fra dette kravet. Veileder må likevel 
inneha den nødvendige kompetanse til å gjennomføre 
veiledningen. Veileder for LIS i BHT kan, men må 
ikke være ansatt i registrert utdanningsvirksomhet.

I spesialistforskriften § 2 (2) står det videre at under 
spesialistutdanningen i allmennmedisin, skal veiled-
ningen i gjennomsnitt utgjøre minimum fire timer 
per måned i 10,5 av årets måneder (dvs. 42 timer/
år). For samfunns- og arbeidsmedisin er det ikke 
stilt annet krav i spesialistforskriften enn at det skal 
gis nødvendig veiledning, men Helsedirektoratet 
presiserer at LIS i disse to fagene bør få samme 
omfang av veiledning som i allmennmedisin (8). 

LIS ved de arbeidsmedisinske avdelingene har hele 
tiden fått systematisk veiledning. Det har vært et 
krav for at avdelingene skulle være godkjent som 
utdanningsvirksomheter, og det er en av de tingene 
Spesialitetskomiteen for arbeidsmedisin har fulgt 
opp ved sine regelmessige besøk ved avdelingene, 
og tidligere også i de årlige SERUS-rapportene 
(SERUS: System for elektronisk rapportering av 
utdanningsvirksomhet i sykehusavdelinger), som 
Helsedirektoratet avviklet fra 2018. 

Veiledning av LIS i BHT har nok vært mer sporadisk 
og tilfeldig, men i den nye spesialistordningen 
stilles det krav om systematisk veiledning og 
supervisjon også der. Det kan bli krevende for 
mange BHTer å sørge for så omfattende veiledning 
og supervisjon som det legges opp til, noe det 
arbeidsmedisinske fagmiljøet hele tiden har pekt på. 

Andre utfordringer for spesialiteten 
arbeidsmedisin, og noen løsninger
Flere arbeidsmedisinere deltok i arbeidsgruppen som 
bisto Helsedirektoratet med å utarbeide lærings-
aktiviteter, vurderingsformer m.m. tilknyttet de nye 

læringsmålene til ASA-spesialitetene. Arbeidet 
startet i oktober 2018 og skulle være avsluttet før 
1. mars 2019, da den nye ordningen trådte i kraft. 
Arbeidsmedisin er veldig forskjellig fra andre 
medisinske spesialiteter, og vi pekte på spesielle 
utfordringer for vår spesialitet, som både er, og ikke 
er, en sykehusspesialitet, og der de fleste bedrifts-
helsetjenester opererer i et privat marked. Vi trakk 
spesielt fram følgende behov: 

•	 Rekruttering og kvalifisering av individuelle 
veiledere og avklare kriterier for godkjenning 
av læringsmål.

•	 Informasjonsaktiviteter rettet mot BHT for å sikre 
en god implementering av den nye ordningen.

•	 En koordinerende instans som kan bistå BHTer 
(mange er små) med å registrere seg som utdan-
ningsvirksomhet, utarbeide utdanningsplaner, 
koordinere utdanningsløp for LIS, formidle indi-
viduelle veiledere (og eventuelt supervisører) til 
dem som ikke har dette i egen BHT, og informere 
om påmelding til veiledningsgrupper.

•	 Finansiering av veiledning, informasjon og koordi-
nering. Det er satt av ressurser til bl.a. veiledning 
for allmennmedisin, men ikke for arbeidsmedisin.

•	 Evaluering av hvordan spesialistutdanningen i 
arbeidsmedisin fungerer, spesielt hvis det ikke 
settes av ressurser til en koordinerende instans 
og til veiledning – det ble foreslått å evaluere i 
slutten av 2019.

Fortsatt er det lite av dette som er på plass. Det 
har tatt tid å få forståelse for våre spesielle behov, 
men vi er i alle fall på vei, og Legeforeningen og 
Helsedirektoratet viser at de forstår våre spesielle 
utfordringer og forsøker å bidra til løsninger. 

Legeforeningen vedtok på Landsstyremøtet i 2019 å 
«jobbe for finansiering av veiledere for bedriftsleger 
som tar spesialisering i arbeidsmedisin». Vi har 
fulgt opp dette og har diskutert ulike muligheter og 
strategier med Legeforeningen for å finne løsninger, 
og vil følge opp videre.

Legeforeningens kvalitetsfond har innvilget støtte til 
et kurs (1 dag) for individuelle veiledere, og planen er 
å arrangere det første kurset (en pilot) i Oslo i løpet 
av første halvår 2022.
Helsedirektoratet skrev et notat til HOD (07.04.2021) 
der de pekte på tre hovedutfordringer som vanske-
liggjør gjennomføringen av spesialiseringsløp i ny 
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utdanning for arbeidsmedisin: manglende overordnet 
fagkontakt som tar det faglige oppfølgingsansvaret, 
manglende instans for koordinering av midlertidige 
stillinger mellom helseforetak og BHT, og manglende 
tilgang på individuelle veiledere for LIS ansatt i 
bedriftshelsetjenesten. De foreslo løsninger, uten 
at det foreløpig har ført fram. Helsedirektoratet følger 
imidlertid opp saken videre, bl.a. overfor de regionale 
helseforetakene.

LIS-lister
To av de arbeidsmedisinske avdelingene (OUS og 
Telemark) har LIS-lister, der leger som ønsker LIS-
stilling, kan sette seg opp, og har gode erfaringer med 
denne ordningen. Det er ikke slik at den som står først 
på lista, vil få tilbud om stilling først, men det vil vur-
deres basert på kompetanse, intervju m.m. OUS har 
hatt LIS-lister i flere år (for alle/mange spesialiteter), 
og Telemark har nylig innført det og informert alle 
godkjente BHTer og Namf-medlemmer i sin region 
om dette. De andre sykehusavdelingene (Bergen, 
Trondheim og Tromsø) undersøker muligheten for 
dette i sine helseregioner.
 
«Avdelingslederforumet»
Avdelingslederne ved de arbeidsmedisinske avde-
lingene (inkl. STAMI) har regelmessige møter 3-4 
ganger i året, og følger nøye med på status mht. LIS-
utdanning i arbeidsmedisin i Norge. Selv om vi ikke har 
noe formelt koordineringsansvar for LIS-utdanningen, 
har vi til sammen god oversikt over status mht. LIS-
stillinger, LIS-lister og samarbeidsavtaler mellom de 
seks avdelingene og andre utdanningsvirksomheter.

Veiledningsgrupper
Veiledningsgruppene i arbeidsmedisin fortsetter, både 
for LIS i gammel og ny ordning, og spesialistutdannin-
gen i arbeidsmedisin skal fortsatt omfatte deltakelse i 
veiledningsgruppe over to år (spesialistforskriften § 2) 
(2). Veiledningshåndboka i arbeidsmedisin ble revidert 
i 2020 og oppdatert iht. ny spesialistordning (9). I den 
nye ordningen skal gruppeveilederne foreta kompe-
tansevurdering av LIS og attestere læringsaktiviteter, 
og derved bekrefte at aktiviteten er tilfredsstillende 
gjennomført, men skal ikke godkjenne selve lærings-
målene (10). Tor Erik Danielsen er veilederkoordinator 
i arbeidsmedisin i Legeforeningen.

Avslutning
For både LIS og utdanningsvirksomheter i arbeids-
medisin er det viktig å sette seg inn i hvilke regler som 

gjelder, enten man følger gammel eller ny ordning. Det 
er også viktig å følge med på om det skjer endringer 
mht. varighet av overgangsordningen og fristen for 
å konvertere fra gammel til ny ordning. 

Dersom man er usikker på om man vil klare å fullføre 
spesialistutdanningen i løpet av overgangsperioden, 
anbefales det å sørge for å få vurdert de læringsmål 
man har oppnådd, og at de dokumenteres innen 1. mars 
2022 i kompetanseportalen, og deretter registrere og 
få godkjent nye læringsaktiviteter og læringsmål, 
selv om det kan være krevende for både LIS og leder. 
Strengt tatt er vel dette også bare aktuelt dersom man 
arbeider i en utdanningsvirksomhet som har søkt om 
å bli godkjent eller registrert utdanningsvirksomhet 
innen de aktuelle fristene (hhv. 01.03 og 01.06.2019). 

Selv om man registrerer og får godkjent lærings-
aktiviteter og læringsmål etter ny ordning i kompe-
tanseportalen, betyr ikke det at man må vurderes 
for spesialiteten etter den nye ordningen. Dersom 
man rekker å fullføre på gammel ordning innenfor 
overgangsordningen, kan man uansett velge å bli 
vurdert etter gammel ordning i Helsedirektoratets 
søknadsportal.
 
Dersom man vet at man vil klare å fullføre spesialis-
tutdanningen i løpet av overgangsordningen, er det 
ikke noe krav om at BHT må søke om å bli registrert 
utdanningsvirksomhet.

En del BHTer har lege, men ingen som er i et 
spesialiseringsløp, enten fordi legen er spesialist i 
arbeidsmedisin eller ikke ønsker å spesialisere seg. 
De har derfor ikke brydd seg om å søke om å bli 
registrert utdanningsvirksomhet. Dette kan vise seg 
å være litt korttenkt den dagen legen slutter, og 
man får søkere som ønsker å spesialisere seg. Det 
anbefales derfor at BHTer søker om å bli registrert 
utdanningsvirksomhet, selv om de ikke skulle «trenge 
det» her og nå, for søknadsprosessen kan ta litt tid.

Etterskrift: HODs forslag til endringer av 
spesialistforskriften: forlenget overgangsordning 
og frist for konvertering til ny ordning
Etter at artikkelen ble skrevet, har Helse- og 
omsorgsdepartementet sendt ut et forslag til 
endringer av spesialistforskriften, der de foreslår 
å forlenge overgangsordningen for å kunne søke 
spesialistgodkjenning etter tidligere ordning fra 1. 
mars 2025 til 31. desember 2028 for spesialiteten 
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arbeidsmedisin, dvs. nesten fire års forlengelse, 
og to år mer enn for de andre ASA-spesialitetene. 
Det foreslås videre at fristen for konvertering av 
læringsmål fra tjeneste i tidligere til ny ordning, 

forlenges til 31. desember 2023. Begge deler gjelder 
kun for leger som var under spesialisering per 
1. mars 2019. Høringsfristen for forslagene er 3. 
desember 2021. 
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G
ruppebasert veiledning er blitt en for-
skriftsfestet læringsaktivitet i allmenn-, 
samfunns- og arbeidsmedisin (ASA) i 
den nye ordningen for spesialistutdan-
ning. Arbeidsmedisin har hatt en egen 

gruppeveilederkoordinator, ansatt i deltidsstilling 
i Fagavdelingen i Legeforeningen, de siste seks 
årene (undertegnet). Stillingen gir muligheter til å få 
frem arbeidsmedisinske perspektiver i utviklingen 
av gruppebasert veiledning samt deltakelse i plan-
legging og gjennomføring av veilederutdanningen. 
Hovedoppgavene er likevel å oppdatere veilednings-
håndboka (https://www.legeforeningen.no/conten-
tassets/f98e7ade527745c596a526257b2b7b55/
veiledning-arbeidsmedisin-v2.1-20200604.pdf» 
veiledning-arbeidsmedisin-v2.1-20200604.pdf (lege-
foreningen.no) og administrere veiledningsprogram-
met. De siste tre årene har det også kommet mange 
spørsmål om hvordan leger i spesialisering skal for-
holde seg til den nye ordningen for spesialistutdanning.

Hvorfor gruppeveiledning?
Man lærer ikke av erfaring alene, men av å bruke tid 
på å reflektere over erfaringene. Veiledning handler 
om å hjelpe den som blir veiledet med å sette ord på 

egne erfaringer og gjøre faglige erkjennelser. Målet 
med veiledningen vil ofte være å utvide perspektivene 
snarere enn å finne fasitsvar, og metoden vil være å 
stille spørsmål fremfor å kun gi råd og formidle kunn-
skap. Dermed blir veiledning en annen læringsform 
enn både supervisjon i praktisk arbeid og tradisjonelle 
kurs. Deltakelse i gruppebasert veiledning i to år er 
obligatorisk i spesialistutdanningen i arbeidsmedisin. 

gruppene ledes av spesialister i faget som har 
gjennomgått Legeforeningens veilederutdanning. 
Veiledningsgruppene i allmenn, samfunns- og 
arbeidsmedisin drives av Legeforeningens veile-
derkoordinatorer, som selv er veiledere og arbeider 
aktivt i de respektive fagene.

Utdanning av gruppeveiledere
Til veilederutdanningen i regi av Legeforeningen tas 
det annet hvert år opp et kull på ca. 30 deltakere fra 
allmennmedisin som følger hverandre gjennom tre 
firedagers kurssamlinger. I den senere tid har det på 
hvert annen kull (fire års intervall) vært med tre-fire 
kandidater fra arbeidsmedisin. Det betyr at kandida-
ter fra arbeidsmedisin deler samme utdanning som 
kandidater fra allmennmedisin.

Organisering av gruppebasert 
veiledning i arbeidsmedisin

Tor Erik Danielsen
Overlege Arbeidstilsynet og gruppeveilederkoordinator i Legeforeningen for arbeidsmedisin

Epost: tor.erik.danielsen@arbeidstilsynet.no

Bilde: hva-er-god-veiledning.pdf (legeforeningen.no)
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Vi mangler spesielt kandidater i Midt-Norge.

Våre tre nye gruppeveileder er godt i gang med å gjøre 
seg kjent med gruppebasert veiledning. Første del 
av utdanningen legger spesiell vekt på oppstart av 
grupper og praktisk trening i veiledningspedagogikk.

Individuell veiledning – initiativ til kurs 
I 2019 ble det innført ny ordning for spesialistutdan-
ningen i alle spesialiteter. Utdanningskandidater 
(LIS 3) etter ny ordning har krav om veiledning under 
spesialisering i faget. Kravet gjelder også bedriftsle-
ger. Det kan derfor være et behov for å utvikle og sikre 
kompetansen blant spesialistene som skal ta på seg 
roller som individuelle veileder. Det er nå søkt om og 

gitt midler fra kvalitetsfondet i Legeforeningen for 
å utvikle og arrangere det første kurset for aktuelle 
veiledere. Planen er å annonsere kurset mot slutten 
av 2021 og arrangere det i Legenes Hus første halvår 
2022. Kurset er planlagt med 1 dags varighet og vil 
følge opplegget for og erfaringene fra tilsvarende kurs 
arrangert i allmennmedisin. Kurset skal arrangeres 
i samarbeid med gode pedagogiske krefter, som 
kjenner arbeidsmedisin godt fra før.

Ifølge Felles kompetansemål skal alle LIS i ny ordning 
«ha gode ferdigheter i å veilede og gi supervisjon» (1). 
Helseforetakene har tilbud om aktuelle kurs. Et konkret 
forslag kan derfor være at de av LIS-legene våre, som 
gjennomfører sykehusåret ved en arbeidsmedisinsk 
avdeling, gjennomfører veilederkurs i denne perioden. 

Teksten om gruppebasert veiledning er inspirert av 
informasjon fra Bente Aschim og Sverre Lundevall, 
tidligere koordinatorer i allmennmedisin

På samlingene legges det vekt på et lærende sam-
arbeid med inkludering og felleskap. Målet er at de 
som utdannes som veiledere i arbeidsmedisin ser 
dette som en del av sin faglige identitet, og påtar 
seg nye grupper etter hvert som behovet melder seg. 

Utdanningen hadde ved starten tilbake i 1985 noe 
større vekt på psykologi, personlighetsutvikling, vei-
ledningsteori og pedagogiske grunnprinsipper. Senere 
er det ansatt veilederkoordinatorer i deltidsstillinger 
i Legeforeningens fagmedisinske avdeling, som har 
dannet kurskomite og i økende grad tatt styring over 
innholdet. Kursene har blitt mer innrettet mot de 
oppgavene gruppeveilederne i fagene har, slik som 
ledelse av gruppen, tidsstyring, etablering av et trygt 
læringsmiljø, ledelse av diskusjoner, gjennomgang av 
prosjektoppgaver i gruppene, og ledelse av forberedte 
møteopplegg. En stor del av tiden på kursene brukes 
til egenaktivitet og ferdighetstrening i disse veile-
deroppgavene. Kursene har fortsatt noen eksterne 
bidragsytere, men holdes i hovedsak av veilederkoor-
dinatorene, som også driver egne veiledningsgrupper. 
Kurset tar utgangspunkt i situasjoner og dilemmaer 
deltakerne kan kjenne seg igjen i fra eget arbeid og 
etter hvert selv opplever som veiledere. Slik sikres 
nytteverdien av det som læres på kursene.

Tre arbeidsmedisinere på kurset som pågår
I det kullet som startet sin utdanning i inneværende 
år, er det tre arbeidsmedisinere med. 
Tre dyktige og erfarne kollegaer er i gang med sin 
utdanning. Det er Lise Sørbø fra Oslo, Signe Lohmann-
Lafrenz fra Trondheim og gerd Sissel Andorsen fra 
Tromsø (se bildet). Oppstarten av deres utdanning 
ble først forsinket av pandemien. Smittevernhensyn 
gjorde det deretter nødvendig å gjennomføre et selv-
stendig alternativ for arbeidsmedisin til den første 
obligatoriske samlingen. 
Vi har gjennomført Trinn 1 som to digitale møter og et fysisk 
møte i Legenes Hus, før vi i januar 2022 skal ha andre samling 
i utdanningsprogrammet sammen med allmennmedisin.

To av de nye kandidatene er allerede i gang med 
veiledningsgrupper. Jeg håper at mange av de utdan-
ningskandidater som leser dette, nå hiver seg rundt 
og melder seg på veiledningsprogrammet (lenke til 
påmeldingsskjemaet: https://www.legeforeningen.no/
fag/spesialiteter/Arbeidsmedisin/Veiledningsgrupper). 

Referanser:  Felles kompetansemål - Helsedirektoratet.
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Introduksjon
Mye av målet med ny spesialistutdanning er å innføre 
en ny bevissthet rundt læring samt å introdusere en 
rekke pedagogiske begreper. Dette vil kreve en stor 
kulturendring for mange. I denne artikkelen vil jeg 
fremheve noen av de temaer vi jobbet med, da jeg tok 
kurs i læringsledelse via AMEE konferansen (1) samt 
arbeidet som prosjektleder for ny spesialistutdanning 
på St. Olavs hospital HF i 2018-2019. Min bekymring 
da min stilling for innføring av ny spesialistutdan-
ning endte var at det var mye fokus på styring med 
læringsmål og Kompetanseportalen og for lite på 
hvordan utøve veiledning og kompetansevurdering 
i praksis. Til inspirasjon vil jeg anbefale at man leser 
denne fra Legeforeningen: Hva er god veiledning? – en 
praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering 
i sykehus (2)

Den lærende organisasjon
Den lærende organisasjon er et begrep beskrevet av 
Peter Senge (3) i 1990 og han sier at: «Den lærende 
organisasjonen er et sted hvor menneskene kontinu-
erlig utvikler sin kapasitet til å skape de resultatene 
de virkelig ønsker og drømmer om, hvor nye og 
utviklende tenkemønstre dyrkes fram, hvor kollektive 
ambisjoner er frigjort, og hvor mennesker kontinuerlig 
lærer å lære sammen».
Begrepet den lærende organisasjon er i en artikkel fra 
2020 (4) kjennetegnet ved en rekke forutsetninger: 

1. Den første grunnforutsetningen er å se hele orga-
nisasjonen som et system, hvor alle avdelinger og 
fagmiljøer har strukturer for læring. Dette er særlig 

i tråd med det vi kjenner til fra Arbeidsmiljøloven og 
forskrifter, hvor opplæring står helt sentralt. 

2. Den andre forutsetningen er at en organisasjon 
må ha et konstant nyttig formål utover det å tjene 
penger. Kjernen i arbeidet må ha meningsfylt formål. 

3. Den tredje forutsetningen er å skape et trygt 
læringsmiljø. Alle mennesker gjør feil, feil skal ikke 
skjules, men heller være en kilde til læring. 

4. Den fjerde forutsetningen er å bygge videre på 
«godt arbeid». Organisasjonen skal tuftes på den 
gode kompetansen som finnes der fra før. Dyktighet 
kommer ikke bare av god utdanning, men av lang 
praktisk erfaring. 

5. Den femte forutsetningen er å legge til rette for 
selvledelse. Selvstyrte team har en fabelaktig evne 
til å løse vanskelige oppgaver ved å utvikle godt 
effektivt samspill.  
6. Den siste forutsetningen er å lære å dele kunnskap. 
Det vi lærer må deles og bli en del av organisasjonens 
kunnskap. Slik blir det en del av organisasjonens kultur. 

Hva er kompetanse?
I henhold til praksistrekanten (5) baserer kompetanse 
seg på en kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og 
holdninger. Dette er noe sykepleierne i mange år har 
jobbet veldig bevisst med og det er mye å lære fra 
den yrkesgruppen. Læringsmålene i ny LIS-utdanning 
baseres på at læringsaktivitetene inneholder elemen-
ter som fremmer kunnskap, ferdigheter og holdninger 

Den lærende organisasjonen  
og individet - hvordan sikre et 

meningsfylt innhold i ny  
spesialistutdanning. 
Av Signe Lohmann-Lafrenz, overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling,  

St. Olavs hospital HF og forsker/ www.stunth.no ved NTNU og FoU-enheten for helse og arbeid i Midt Norge.
Epost: signe.lohmann-lafrenz@stolav.no
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på ulike nivåer. F.eks. skal leger i spesialisering i 
arbeidsmedisin «Selvstendig kunne planlegge og 
utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidsta-
kere utsatt for ulike eksponeringer ARB-056» - MEN 
hvordan gjør vi dette i praksis? Hvordan lærer vi det?

Flytsone og bevisst eller ubevisst kompetanse
Flytsonemodellen illustrerer at man yter best når 
det er balanse mellom de utfordringene man får og 
de ferdighetene man har. Når arbeidsoppgavene 
er for lite utfordrende sammenlignet med ferdig-
hetene, vil man ofte oppleve kjedsomhet. Dersom 
utfordringene er for store for ferdighetene, vil man 
oppleve usikkerhet og angst. Når det er samsvar 
mellom utfordringer og ferdigheter kan man sies å 
være i «flytsonen» (6). 

Det å bidra til at LIS-leger/kollegaer utvikler flyt i 
læring kan være et viktig mål for fremtidens super-
visører og veiledere innen ny spesialistutdanning. 
Se gjerne på figur 1 og tenk på hvordan du opplevde 
flyt i arbeidet da:

•	 Du første gang hadde en vakt i turnus

•	 Første gang du gjorde en spirometri

•	 Første gang du hadde en pasient med spørsmål 
om løsemiddelskade

•	 Første gang du skulle planlegge en 
arbeidshelseundersøkelse.

•	 Delta i AMU 

•	 Første gang du skrev en spesialisterklæring

•	 Da du skulle fortelle pasient at hun/han ikke bør 
jobbe i sitt yrke lenger pga. eksponering i arbeid

Mens man lærer er det vanskelig å vite om man er 
god nok. Ifølge en læringsteori om bevisst og ubevisst 
kompetanse (7) beskrives det at et individ og eller en 
organisasjon/avdeling i starten kan være nok så opti-
mistisk og ivrig for å lære og tror kanskje at det skal bli 
enkelt. Dette er ofte kjent som Dunning-Kruger effekten 
(8), som kan være en overdreven tiltro til seg selv. Etter 
hvert som man fordyper seg i et tema skjønner man, 
hvor mye man ikke vet og man får opplevelsen av å 
være bevisst inkompetent. Etter hvert som kompetanse 
opparbeides kan en oppleve å mestre og bli bevisst 
kompetent. Med årene vil mange oppleve at man blir 
særdeles dyktig på en rekke områder, men det er 
vanskelig å forklare sine vurderinger og ferdigheter til 
andre, og dette beskrives som en fase med ubevisst 
kompetanse. Et særlig vindu for læring oppstår når 
den som skal utøve supervisjon og veiledning av LIS 
er bevisst kompetent og at LIS er bevisst inkompetent. 
Dette er noe man kan være bevisste på når man skal 
planlegge opplæring av LIS i en avdeling. Det kan 
vise seg ved ferdigheter som vibrametri, spirometri, 
men også det å kommunisere med en pasient med 
el-overfølsomhet eller å skrive en spesialisterklæring.

Formativ feedback og summativ vurdering
I pedagogikken skilles det ofte mellom formativ 
vurdering og summativ vurdering (9). Formativ 
vurdering, ofte kjent som underveisvurdering eller 
veiledning, beskriver Helsedirektoratet så fint med 
at: «læringsfremmende tilbakemelding til LIS-en 
underveis i utdanningsforløpet skal være et grunn-
prinsipp for all vurdering av læringsaktiviteter, både 
i supervisjon, veiledning, kurs, simuleringsøvelser 
etc. Tilbakemeldingene vil ha noe ulik form om de 
er knyttet til supervisjon eller veiledning, om de gis 

Figur 2: Læringens fire faser (på dansk fra en pre-
sentasjon fra et dansk kurs i 2001)

Figur1: Flytsonemodellen av Mihaly 
Csikszentmihaly 2008.



13

individuelt eller i gruppe og om de gis skriftlig eller 
muntlig etc. Men for å oppnå læring bør tilbakemel-
dingen inneholde følgende elementer:

•	 Ta utgangspunkt i LIS-ens perspektiv (be om 
egenvurdering av læringsbehov og mestring)

•	 gi konkret tilbakemelding med innledende fokus 
på det LIS-en mestrer

•	 gjennomføre en dialog om forbedringspunkter 
– evt. bruk Mini-Cex (se senere)

•	 Trekke konklusjoner sammen med LIS-en»

Litt vanskeligere er det med denne summative 
vurderingen bedre kjent som sluttvurdering og/ eller 
kompetansevurdering. Her har det heldigvis blitt 
utarbeidet en veileder, som det anbefales å sette 
seg inn i: Kompetansevurdering av leger i spesiali-
sering (10). Her finnes det i kapittel 4 et avsnitt som 
beskriver observasjonsverktøy for vurdering av om 
kompetanse er oppnådd. Her vil jeg fremheve at vi i 
arbeidsmedisinen som et første steg burde ta i bruk 
Mini-Cex (11) dvs. Mini-Clinical Evaluation Exercise 
(Mini-CEX) som er et skåringsskjema som ble utviklet 
på 1990-tallet for bruk i spesialistutdanningen av 
leger i USA. 

Dette skjemaet kan både brukes til å gi vanlig 
veiledning og feedback (formativ vurdering), men 
kan også være egnet når man skal sluttvurdere 
(summativ vurdering) om en LIS er egnet til å utføre 
f.eks. spirometri, vibrametri og audiometri eller en 
oppta en arbeidsmedisinsk anamnese. Dette vil dog 
kreve at vi i det arbeidsmedisinske utdanningsmiljøet 
blir enige om «hva som skal til» og at vi utvikler 
veiledere for dette akkurat som på medisinstudiet 
med OSCE-eksamener. Ved at flere av disse Mini-CEX 
skjemaer brukes summativt av ulike supervisører vil 

1. An International Association For Medical Education - AMEE

2. https://www.legeforeningen.no/contentassets/d0d49c68b2634fb889eff3aaec4dd70d/hva-er-god-veiledning.pdf

3. The Fifth Discipline – Wikipedia

4. Hva er egentlig en lærende organisasjon? - Dagens Perspektiv

5. hva-er-god-veiledning.pdf (legeforeningen.no)
6. hva-er-god-veiledning.pdf (legeforeningen.no)
7. Microsoft Word - Endelig version.doc (aau.dk)
8.  Dunning-Kruger-effekten – Wikipedia
9. Vurdering av kompetanse skal inneholde både underveisvurdering med tilbakemelding til LIS og sluttvurdering - Helsedirektoratet
10. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kompetansevurdering-av-leger-i-spesialiseringt
11.  Mini-CEX - CAME - NTNU
12.  Supervisør og veileder kan bruke strukturerte observasjonsverktøy for vurdering av om kompetanse er oppnådd - Helsedirektoratet

de kunne brukes i et evalueringsutvalg, som da kan 
basere sine konklusjoner på noen «objektive» mål 
gjort av ulike supervisører.

Jeg håper at denne artikkelen kan gjøre dere mer 
nysgjerrige på temaer rundt læring i arbeidsmedisin 
og at vi blir mange som i lag vil løfte oppgaven med 
å skape innhold og mening i ny spesialistutdanning 
på en god og meningsfylt måte.

Figur 3: Fra CAME, NTNU, som finnes via denne 
lenken fra Helsedirektoratet (12).
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E
tter å ha hatt mitt virke på en arbeids-
medisinsk avdeling de siste par tiår, 
har spørsmålet om kunnskap og kunn-
skapsdimensjoner fanget min interesse. 
Etter hvert har også dette temaet blitt 

aktualisert på tvers av ulike yrkesgrupper i fagfeltet 
arbeidshelse. Når jeg i det følgende vil gå nærmere inn 
på spørsmålene om kunnskap, så vil jeg gjøre dette 
ut fra min faglige forankring innenfor humaniora. 

Startpunktet her kan være det som gjerne står i 
fokus for arbeidsmedisinerens virke, nemlig pasien-
tutredningene. Knyttet til disse kan vi spørre: Hvilken 
kunnskap skal/bør stå i sentrum når man arbeider med 
disse? Er det forskningen og dennes resultater («evi-
dens»)? Er det arbeidsmedisinerens erfaringsbaserte 
kunnskap og skjønn? Er det pasientens fortellinger, 
herunder kunnskap om egen helse, arbeidssituasjon 
og eksponeringshistorikk? La meg forsøke å svare 
på slike spørsmål ved å se nærmere på disse ulike 
dimensjonene ved kunnskap.

1. Vitenskapelig kunnskap
Innledningsvis kan vi spørre: Er selve utrednings-
arbeidet å betrakte som vitenskap eller som noe 
vitenskapelig? Sagt på en annen måte; er det utfor-
met i henhold til vitenskapelige prinsipper, metoder, 
manualer og standarder? En rekke arbeidsmedi-
sinere vil trolig svare benektende. Man kan da i 
stedet vektlegge at det mer nærliggende handler om 
å etterleve noen vitenskapelige idealer som handler 
om systematikk, etterrettelighet, grundighet, logisk 
konsistens og lignende. Andre igjen kan i stedet 
fremheve at utredningen i seg selv gjennomgående 
bygger på vitenskap. Det vil si, den er gjerne forankret 
i siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap (evidens) 
på det aktuelle feltet problemstillingen angir (1). 
Det kan igjen bety at man fastholder ideen om en 
kunnskapsbasert eller evidensbasert arbeidsmedisin.
Denne delen av arbeidsmedisinerens kunnskap 

inngår som en viktig del av det Folkehelseinstituttet, 
Helsebiblioteket og Cochrane Norway omtaler som 
«Kunnskapsbasert Praksis». Mer presist beskriver de 
denne dimensjonen på følgende måte: «Forsknings-
basert kunnskap - systematisk innhentet og kritisk 
vurdert forskning” (2). Utdypende handler dette om 
at man: “samler man inn, sorterer, oppsummerer og 
kritisk vurderer forskningen på en systematisk og 
transparent måte”(3). Det er nærliggende å tenke at 
denne kunnskapsdimensjonen er den mest opplagte 
i ethvert pasientutredningsarbeid. Noen vil kanskje 
normativt legge til at dette angår den mest avgjø-
rende kunnskapskomponenten. 

Stikkordet «normativt» angir at ulike kunnskaps-
typer tilskriver ulik verdi, og indikerer samtidig at 
forskningsbasert kunnskap er gjenstand for disku-
sjoner og kontroverser i alle medisinske subdisipliner. 
Ett stikkord i denne forbindelse kan være den såkalte 
«Evidens-debatten»(4). Forkjemperne for evidens 
vil hevde at objektiv og representativ vitenskapelig 
kunnskap alltid må stå i sentrum (og jo høyere i 
hierarkiet, jo bedre). Kritikerne i debatten vil på sin 
side hevde at evidenslogikk har blitt «religion» og 
dogmatikk, stikk i strid med det opphavspersonene 
ønsket (jfr. Archie Cochrane) (5). Andre kritikere vil 
hevde at en blind tro på evidens kan bidra til en «kon-
tekstløs», fremmedgjørende, teknisk eller manualisert 
tilnærming til mennesker (pasienter) (jfr. debatten om 
pakkeforløp i psykiatrien) (6). Andre innvendinger har 
handlet om at man forstår «evidens» altfor snevert, 
og ikke inkluderer kvalitative kunnskapsaspekter.
 
Hvordan forholder man seg så til noe som både 
er klart, selvsagt, og på samme tid gjenstand for 
kontroverser og debatt i medisinfaget? Man kan tenke 
seg at flere strategier er avgjørende. Felles for dem 
alle er at de fordrer en evne til tenksomhet og kritisk 
refleksjon. Den første av disse kan bestå i at man i 
det arbeidsmedisinske fagmiljøet rent overordnet 

Noen refleksjoner om kunnskap 
i en arbeidsmedisinsk kontekst 

Thor Eirik Eriksen, Phd, Arbeids- og miljømedisinsk avd. UNN. 
Mail: thor.eirik.eriksen@unn.no
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kan drøfte: Hva mener vi med forskningsbasert 
kunnskap? Herunder kan man drøfte hvor i evidens-
hierarkiet arbeidsmedisin henter sine viktigste data. 
Det vil si, i en etablert og til dels omstridt rangering 
av kunnskapstyper.  Den andre følger helsemyn-
dighetenes råd og fordrer at man mer konkret spør 
seg hva systematisk kunnskapsinnhenting skulle 
bety i en arbeidsmedisinsk kontekst. Den tredje 
og kanskje viktigste strategien, handler om å stille 
nødvendig kvalitetssikrende spørsmål som: Hvordan 
er kvaliteten på de aktuelle studiene eller analysene 
vi har funnet frem til? Kan man stole på resultatene? 
gitt at den forskningsbaserte kunnskapen ikke 
svarer på alt, er denne typen kunnskap relevant i 
akkurat denne aktuelle pasientsaken? (7) Videre: 
Hvilke autoritative kunnskapskilder skal ha forrang? 
Er det meta-analyser, guidelines, faglig konsensus 
eller lærebøkene i faget? Er det kanskje, og i stedet, 
lovverk og juss? Slike refleksjoner og diskusjoner bør 
inngå som et andre ledd i avgjørende perspektivering 
av kunnskapen. 
  
2. Erfaring, skjønn og legekunst
I samsvar med en kritisk og refleksiv tilnærming til den 
vitenskapelige kunnskapen bemerker Vandvik (2007) 
betimelig det følgende: «Kunnskapsbasert praksis 
er … ikke «kokebokmedisin», men åpner snarere 
for bruk av godt klinisk skjønn og også legekunst» 
(8). Det Vandvik her åpner for, er at det befinner seg 
et større kunnskapslandskap også bortenfor den 
forskningsbaserte kunnskapen. La oss i så måte se 
nærmere på stikkord som erfaring, skjønn og «kunst». 
Vi kan innledende spørre: Hvilken betydning har så 
erfaringskunnskap som ressurs i arbeidet med en 
pasientutredning?

Før vi går løs på dette, må vi kanskje ta et lite forbe-
hold hva angår erfaringskunnskap som «en ressurs». 
Det vil si tanken om erfaring som en isolerbar og 
identifiserbar komponent i vårt kunnskapsarsenal. 
Kanskje kan vi i stedet si at den er en underliggende 
premiss, gjerne uten at vi selv er klar over det, i alle 
sammenhenger der vi forsøker å forstå noe. Den er 
virksom, selv om den verken er nedtegnet, systema-
tisert eller klassifisert. Selv en uerfaren LIS vil dra 
veksler på et slikt erfaringsgrunnlag, enten dette 
bygger på studier, klinisk praksis, spesialiseringer 
eller BHT.

I fortsettelsen skal vi likevel, og for enkelhets 
skyld, ta utgangspunkt i at vi her har å gjøre med 

en identifiserbar og avgrensbar ressurs. Denne 
beskrives av helsemyndighetene på følgende måte: 
«Erfaringsbasert kunnskap - ferdigheter, vurderings-
evne, kommunikasjon og relasjon utviklet i praksis 
blant fagfolk» (9). Denne kunnskapen er altså noe som 
er utviklet i praksis og som gir oss tilgang til et rikt 
repertoar av avgjørende «kunnen» i vårt profesjonelle 
arbeid. Fra et noe annet ståsted, nærmere bestemt 
pedagogikken, fremhever Jamissen (2011) på sin side 
at både: «hverdagskunnskap, fortrolighetskunnskap 
og praktisk kunnskap (kan forstås) som uttrykk for 
erfaringskunnskap» (10). Hun fremhever også at 
erfaring kan relateres til betydninger som «innsikt, 
modenhet, viten og praksis, og knyttes til det å lære 
noe nytt ved å prøve og feile» (11). 

Denne kunnskapsdimensjonen blir i likhet med 
den forannevnte også gjenstand for debatt. Det 
problematiske med erfaringskunnskapen, særlig 
hvis denne betraktes, beskues og evalueres fra den 
forskningsbaserte kunnskapens ståsted, er at den 
kan bli fortolket og bestemt som subjektiv, privat, 
«hverdagslig» (i negativ forstand) og tilfeldig. Den 
kan likeså forstås som synsing og om «oppsamlet 
magefølelse», som i sum forteller oss at erfaringene 
våre representerer et usikkert, upålitelig og vilkårlig 
kunnskapsgrunnlag (12). Våre helsemyndigheter 
er imidlertid meget tydelige på at dette ikke er en 
gangbar fortolkning. Først slår man derfor fast at 
«Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige 
avgjørelser basert på systematisk innhentet 
forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap 
og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon» 
(13). Videre understrekes det «Erfaringsbasert 
kunnskap, eller klinisk erfaring, faglig skjønn eller 
praksiskunnskap, det utvikles i praksis. Det er en 
viktig del av fagutøvelsen, og det er her vi lærer å bli 
gode fagutøvere..». Med støtte fra faglige autoriteter 
kan vi følgelig frigjøre oss fra den forskningsbaserte 
kunnskapens analytiske blikk, og på mer fritt grunnlag 
gjeninnsette erfaringskunnskapen som en legitim, 
rikholdig, uunnværlig og alltid tilstedeværende virksom 
«ressurs» i vårt profesjonelle arbeide. Sammen med 
den vitenskapelige kunnskapen utgjør den det Æsøy 
(2018) beskriver som levende kunnskap (14). 

Følgelig, og i stedet for å dyrke dikotomier og 
kjempe om kunnskapshegemonier kan vi i stedet 
spørre: Finnes det måter å «kvalitetssikre» vår 
erfaringskunnskap på? I så tilfelle kan vi gjøre slik 
Halås (2018) foreslår, nemlig at vi sammen med våre 
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kollegaer etablerer en kunnskapsreflektert praksis (15). 
Det vil si «en praksis der både erfaringskunnskap, 
bokkunnskap og kontekstuell sensitivitet er til stede 
i kritisk-konstruktivt samspill med nye forskningsre-
sultater» (16). Det impliserer blant annet at man som 
kliniker må våge å snakke om spørsmål som: Hvordan 
åpner jeg en pasientsamtale? Hvordan lytter jeg til 
pasienten? Hvilke verdier «styrer» min kliniske og 
faglige praksis? Hvordan er min «etikk»? Hva er min 
holdning til pasientene?

Halås minner videre om, da med referanse til 
Wackerhausen (2008) «hvordan profesjonssta-
biliserende prosesser kan bidra til å fastholde en 
erfaringsbåren kunnskap, som ved nærmere ettersyn 
kan være ukunnskap som verken er ønskverdig eller 
optimal» (min kursivering). Hun utdyper: «kritisk 
refleksjon handler om å bringe inn andre spørsmål og 
perspektiver og å utfordre det vi tar for gitt. En slik evne 
til kritisk tenkning anses som nødvendig for å kunne 
lære av erfaringer, integrere ulike kilder av informasjon 
og vurdere gyldigheten av bedømminger» (17).

Hva forstår vi med skjønn?
Det er mulig at vi ytterligere kompliserer dette bildet 
ved å innlemme begrepet skjønn. Mest fordi dette 
på ny kan gi assosiasjoner til ord og uttrykk som 
«magefølelse, anelse, fornemmelse o.l». Skjønn 
angår imidlertid en avgjørende kunnskap og/eller 
kompetanse, som i følge Norsk Akademisk Ordbok 
angår vår: «(Evne til å foreta) bedømmelse (uten 
objektive kriterier); dømmekraft» (18). Denne døm-
mekraften handler blant annet om evnen til å skille 
mellom rett og galt. Det handler om vår evne til å 
gjennomtenke den sak vi må ta stilling til. Det vil 
igjen si vurderinger og overveielser vi må gjøre når 
vi ikke kan holde oss fast i en metodikk, en algoritme 
eller en bestemt oppskrift på fremgangsmåte (19).

Det gir derfor ingen mening å forsøke å «manualisere» 
eller «dokumentere» skjønnets rolle når man arbeider 
med pasientutredringer. Følger man myndighetenes 
anbefalinger kan vi likevel tenke at det gir mening, 
særlig i samtaler mellom erfarne og uerfarne leger, 
å reflektere over skjønn og skjønnsutøvelse. På 
Helsebibiliotekets hjemmeside foreslår de i så hense-
ende at man gjerne spør: «hvorfor vi gjør det vi gjør?».

Legekunst
gradvis beveger vi oss her nærmere det som man i 
den medisinske litteraturen omtaler som legekunst. 

Det vil her si, den vi kan forstå som den siste byg-
gesteinen i en profesjonell klinisk praksis. Om denne 
vil jeg begrense meg til å si det følgende: I et notat 
fra Den Norske Lægeforening (1999) til den tidligere 
omtalte norske Verdikommisjonen figurerer blant 
annet overskriften «Hva med legekunsten?» Her 
utdypes dette forholdet på følgende måte: «Medisinsk 
virksomhet innebærer en menneskelig, profesjonell 
og moralsk forpliktelse (…). Det handler også om et 
engasjement utløst av legens interesse for faget 
og for pasienten. Det handler om å møte pasienten 
med forståelse, respektere pasientens integritet 
(…). Det handler minst like mye om å gi livsmot og 
stimulere iboende ressurser som å se etter svikt og 
gjøre tekniske inngrep» (s.20) (20). Med andre ord, 
nokså sterke anbefalinger fra den organisasjonen 
som per i dag huser de fleste av landets leger.

Overført til en arbeidsmedisinsk kontekst, handler 
dette i sum om at legen må støtte seg på noen avgjø-
rende kunnskapsaspekter som vi i det foregående har 
relatert til stikkord som: Erfaring, erfaringskunnskap, 
praksiskunnskap, klinisk erfaring, klinisk skjønn, 
kommunikasjons-ferdigheter, integritet, dømmekraft, 
innsikt, modenhet og viten.
 
3. Pasient- brukerkunnskap
Til sist kan vi spørre: Hvilken plass har pasientfortel-
lingene i arbeidsmedisinen? Det vil si, opplysninger og 
beskrivelser som pasienten selv gir. Det mest enkle 
og nærliggende svar kan være: avgjørende. Her får 
arbeidsmedisineren tilgang til arbeidshistorikk, hvilke 
eksponeringsfaktorer personen har vært utsatt for og 
hvilke helseplager eller sykdom som er inne i bildet. 
På mange måter angår dette den mest forståelige 
dimensjonen av de kunnskapsaspekter som er i spill 
når man utreder pasienter. Det er imidlertid mange 
stemmer i helsefeltet som minner om at ikke bare 
erfaringskunnskapen, men også pasientkunnskapen 
har en svært lav status (21). Da særlig sammenliknet 
med forskningsbasert kunnskap. Ett av tiltakene for å 
bøte på dette kan spores til introduksjonen av begrepet 
pasientsentrert medisin (Pasient Centered Medicine, 
PCM) (22). I den medisinske litteraturen markerer dette 
en perspektivutvidelse hvor man problematiserer en 
ensidig vektlegging av en tradisjonell sykdoms-, doktor,- 
eller diagnose-sentrert medisin. I en arbeidsmedisinsk 
kontekst vil et slikt perspektivskifte trolig ikke bety annet 
enn at man bekrefter og befester betydningen av den 
informasjonen man får tilgang til i et pasientmøte, og 
som følgelig vil utgjøre en kunnskapsmessig hjørnestein 
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i enhver utredning. Uten pasientens kunnskap og 
medvirkning har arbeidsmedisineren i praksis lite å 
bygge sin videre utredning på.

Likeledes bør man åpne for at konsultasjonen, 
det vil si hvor pasienten får fortalt sin historie - og 
forhåpentligvis også blir lyttet til og forstått, kan 
ha en avgjørende «terapeutisk» effekt. Kanskje er 
dette første gangen akkurat dette mennesket får 
anledning til å fortelle sin fortelling uten at stoppe-
klokken setter rammer for samtalen. Med referanse 
til Helsedirektoratet kan vi blant annet tenke at det  
«terapeutiske» handler om: a) å bli tatt på alvor, b) å 
bli behandlet med respekt, c) å føle tillit og trygghet 
og d)å få hjelp når behovet er der (23).

Avslutning
Det foregående representerer en svært avkortet 
og forenklet gjennomgang av helt avgjørende 
aspekter ved kunnskap og kunnskapsanvendelse. 
Noe av det vesentlige jeg har forsøkt å få frem, er 
at disse ulike aspekter ikke nødvendigvis står i et 
konkurranseforhold, men utfyller hverandre i faglig og 
profesjonell helsefaglig praksis, herunder min egen. 
Det jeg opplever som det mest problematiske i dette, 
er at man for enkelt og for selvsagt har fremhevet den 
forskningsbaserte kunnskapen som overordnet og 
hegemonisk. Det har dermed oppstått en asymmetri 
som fagmennesker i helsevesenet over lengre tid har 
tematisert. Denne diskusjonen handler imidlertid ikke 
om å nedgradere eller devaluere den vitenskapelige 
kunnskapen, men mer om å oppgradere den kunn-
skap som springer ut av erfaringer og av møter med 
pasienter. Vi står følgelig tilbake med det følgende: 

Den forskningsbaserte kunnskapen er viktig, den 
erfaringsbaserte er uunnværlig og utgjør en rik kilde 
til innsikter og ferdigheter, og pasientens fortellinger 
er en nøkkel i utforskningen av sammenhenger 
mellom faktorer i arbeidet og helse. På hjemmesi-
den til Cochrane Norway blir vi påminnet om dette 
triangelets gjensidige avhengighet: Kunnskapsbasert 
praksis (KBP) “bygger på en modell som viser hvor 
viktig det er å se helheten. Denne KBP-modellen 
består av tre likeverdige sirkler: forskningsbasert 
kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap 
og brukermedvirkning” (24).

Denne teksten er ment å være et bidrag i en faglig 
utveksling om kunnskap. Innholdet i teksten uttrykker 
forfatterens egen mening. 
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Kl. 06.10: 
Sjefen i huset på 16 måneder våkner og dagen starter. 
Etter hvert står også de to større barna opp. Det 
tar tid med både påkledning og frokost, men etter 
hvert er alle klare. Jeg leverer datteren vår på SFO og 
deretter kjører jeg mannen og guttene våre til bar-
nehagen. Minstegutten har sin siste tilvenningsdag 
i barnehagen i dag. 

Kl. 08.05: 
Jeg er kommet på jobb og henter meg en kopp 
kaffe. På veien fra kjøkkenet til kontoret får jeg høre 
historien om en av overlegenes vei inn i yrket som 
Arbeidsmedisiner. Jeg leser jobbmail og forbereder 
meg til dagens pasient.

Kl. 09.30: 
Pasienten er kommet og vi går i gang. Vi avslutter 
konsultasjonen med undersøkelse og spirometri.
  
Kl. 11.50: 
Tid for en litt forsinket lunsj. Jeg avslutter lunsjpausen 
med å gå en tur på Narvesen for å hente gratis kaffe 
og croissant som jeg fikk i bursdagsgave i Narvesen-
appen min i går. 

Kl. 12.30: 
Det ligger en serviett formet som en rose med godteri 
i toppen ved kontorplassen min. En hyggelig overras-
kelse. Hadde det noe med at jeg hadde bursdag i går? 
Jeg printer ut spirometriresultatet og ser på det. Så 
dikterer jeg inn epikrisen mens jeg forsiktig drikker 
kaffe og spiser croissant (vil jo ikke lage slafselyder 
for den som skal skrive).  
 
Kl. 13.10: 
Logger inn i Kompetanseportalen og registrerer den 
siste pasienten min. Jeg har nå fullført 10/50 arbeids-
medisinske utredninger, som er et delmål av ARB-
052. Det er en god følelse å gradvis fylle opp målene 
i Kompetanseportalen. Jeg printer også ut kursbevis 
fra kurs i sakkyndig arbeid jeg tok forrige uke, og 
skanner det inn i Kompetanseportalen. Får krysset 

av dette kurset, og fargen endres fra rødt til grønt! 
Hurra! En del av ARB-015 er dermed også oppfylt.  
 
Jeg har vært i den nye LIS-ordningen under halve 
tiden min som LIS 1, som tidligere LIS ved BUP 
og nå de siste månedene ved Arbeidsmedisinsk 
avdeling. Jeg har derfor rukket å bli godt kjent med 
Kompetanseportalen i løpet av de siste årene. I 
begynnelsen synes jeg systemet var tungvint, men 
jeg har lært meg å like det mer og mer underveis. Det 
er fint å ha klare mål å forholde seg til. I tillegg liker 
jeg å kunne krysse av ulike læringsmål fortløpende, 
og å alltid kunne se hvordan jeg ligger an i forhold 
til oppnåelse av læringsmål. Jeg har hele veien fått 
høre av andre som er på  ”gammel ordning”, at de 
er glade de slipper den nye ordningen. Jeg tenker 
heller motsatt, uten at jeg har god kjennskap til den 

Min hverdag 
Renate Jenssen Humberset

LIS-3 lege ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, universitetssykehuset Nord Norge HF
17. august 202
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gamle ordningen. Kanskje er det nettopp det, at man 
liker best det man er vant med? I tillegg er jeg heldig 
som har en veileder som også har satt seg godt inn i 
Kompetanseportalen, som skriver referater fra hver 
veiledning og følger med på at jeg selv har kontroll 
på målene mine.
 
Kl. 13.20: 
Skriver regning for sakkyndighetskurset og leverer 
til kontor. 

Kl. 13.30: 
Ringer to ulike BHT-er for å få innspill om temaene vi 
planlegger for kursdagene i 2022. Jeg sitter i komi-
teen for kursdagene og synes det er en fin måte å bli 
bedre kjent med kollegaer på når man er ny et sted.   

Kl. 14.00: 
Sender mail til sjefen om å forlenge ammefri. Og 
kjenner på at jeg er heldig som har en jobb hvor det 
i praksis lar seg gjøre å ta ut ammefri. 

Kl. 14.05: 
Pasientarbeid. Leser om billakkering og 
isocyanater. 

Kl 15.00: 
Henter datteren på SFO og drar hjem. Mannen og 
småguttene er allerede hjemme. Jeg ammer min-
stemann, mens pappaen lager middag (fin fordeling 
der). Resten av dagen går med til å spise middag, leke, 
klesvask, kveldsmat og til slutt sofaen og Netflix før 
morgendagens klær, matpakker og sekker klargjøres. 
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B
etegnelsen «lege» var lenge langt fra 
entydig. Rundt 1750 hadde Norge fem 
offentlig ansatte embetsleger. I tillegg 
til disse var det fem-seks universitets-
utdannede, privatpraktiserende leger. 

Fra gammelt av hadde også teologer med interesse 
for medisin virket som såkalte presteleger. I tillegg 
til disse var det også mulig å søke behandling hos 
håndverksutdannede bartskjærere og feltskjærere 
samt hos en større gruppe folkemedisinere (1). 
Adgangen til legeyrket har opp gjennom historien 
blitt regulert på tre ulike måter: enten ved egenser-
tifisering i regi av yrkesorganisasjon eller laug, ved 
sertifisering i regi av universitet eller legeskole, eller 
ved statsautorisasjon (2). 

I 1850 var det fremdeles ingen spesialister blant de 
legene i Norge som var utdannet ved universitetet 
i København. Faget hadde imidlertid gjennomgått 
en rivende utvikling og den medisinske praksisen 
var blitt oppdelt i flere «særfag» med sine egne 
metoder, teknikker og teoretiske grunnlag. Man 
oppfattet det nå som at faget var blitt så stort at 
det var umulig for en enkelt lege å beherske hele 
medisinen (3). Spesialisering ble imidlertid ikke et 
diskusjonstema blant legene i Norge før fra midten 
av 1880-årene. Frem til da hadde det ikke vært 
noen formelle krav knyttet til spesialistbetegnelsen. 
Man kunne selv erklære seg som spesialist i det 
faget man hadde interesse for. Mange var imidlertid 
begynt å bli skeptiske til de selvutnevnte spesia-
listene. Som spesialist kunne man kreve et høyere 
honorar uten at man nødvendigvis hadde fordypet 
seg i faget (4). Spesialistene ble derfor ofte sett 
ned på i egne rekker og oppfattet som kremmere og 
kvakksalvere snarere enn som seriøse fagpersoner 
(3). At spesialistpraksis ble forbundet med kvakk-
salveri, skyldtes også at spesialister tradisjonelt var 
forbundet med leger uten embedseksamen. Den 
dansk-norske kvakksalverforordningen av 1794 gav 
praksisrett til behandlere som hadde «erhvervet 
sig udmerket kundskab og fortrinlig duelighed i 
en eller anden enkelt del av lægekunsten eller i at 
helbrede en eller anden sygdom, (…) dog blot i det 
distrikt, han bor» (3). De autoriserte legene var få, 

og i bondesamfunnet hadde folk ofte større tillit til 
en lokal bygdedoktor enn til en universitetsutdannet 
lege. Kvakksalverforordningen ble avløst av en mer 
liberal lov i 1871. En behandler som ikke utga seg for 
å være eksaminert lege, og som hadde oppholdt seg 
minst tre år i riket uten å ha vært omstreifer eller 
straffange, fikk utvidet praksisrett. Rettighetene ble 
noe innskrenket igjen i 1889, ved at adgangen til å 
behandle epidemiske og smittsomme sykdommer 
opphørte. Det var faktisk ikke før i 1889 at legetittelen 
ble forbeholdt leger med universitetsutdanning (3).
 
I 1917 fikk man på plass den første ordningen for 
godkjenning av spesialister. Den første spesialitets-
fortegnelsen ble vedtatt av Kristiania amtslæge-
foreningen året før, i 1916, og omfattet omfattet 13 
spesialiteter. Indremedisin og kirurgi var to av disse, 
mens «lungesygdomme og lungetuberkulose» var en 
egen spesialitet. Blant de øvrige første spesialitetene 
kan nevnes røntgenundersøkelse – og behandling, 
fødselshjelp, nervesygdomme og barnesygdomme 
(3). Ettersom årene gikk ble stadig flere spesialiteter 
føyd til. I alt 50 fag fikk status som spesialiteter i peri-
oden 1916 til 1982. Noen spesialiteter ble etter hvert 
videre delt opp i grenspesialiteter, mens andre ble 
slått sammen eller avviklet. I 1982 omfattet forteg-
nelsen 30 hovedspesialiteter og 10 grenspesialiteter. 
Legeforeningen administrerte utdanning og god-
kjenning av spesialistene i nesten hundre år. Denne 
rollen opphørte i 2011 da staten ved Helsedirektoratet 
overtok godkjenningen av spesialister. 

Vår egen spesialitet startet som Bedriftssykdommer. 
I perioden 1919 til 1929 godkjente Legeforeningen 
spesialister i dette faget uten å fastsette noen utdan-
ningskrav. Spesialiteten Yrkesmedisin ble deretter 
opprettet i 1949, denne het Yrkessykdommer fra 1969 
til 1975 da den skiftet navn tilbake til Yrkesmedisin. 
Fra 1983 av etablerte Legeforeningen betegnelsen 
Bedriftslege Dnlf for de legene som hadde gjen-
nomgått et bestemt undervisningsopplegg (5). 
Arbeidsmedisin ble opprettet som spesialitet i 1991 
og erstattet da på visse vilkår både den tidligere 
spesialiteten Yrkesmedisin og den tidligere statusen 
«Bedriftslege Dnlf» (3,6). 

Spesialistens historie 
Anniken Sandvik, Seksjon for miljø- og arbeidsmedisin, Oslo Universitetssykehus
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H
østen er i ferd med å bli vinter, i alle fall 
på kalenderen og i deler av landet. Vi 
er i en overgang med tanke på korona-
situasjonen, landet er delvis «frigitt», 
men vi ser det er utfordringer med 

smittesituasjonen mange steder, vi er ikke ferdig 
med denne situasjonen ennå.  Bedriftshelsetjenester 
med arbeidsmedisinere som kunnskapsformidlere 
rådgir og informerer fortsatt sine kunder, der er vi 
viktige bidragsytere til «dugnaden». BHTer som 
kjenner sine kunder godt, og hvor ledere og ansattes 
representanter har lett tilgang til svar og råd, har 
gjennom hele pandemien gjort en formidabel jobb i 
det forebyggende arbeidet for å unngå smitte i størst 
mulig grad. Det er viktig å ta med i oppsummeringen 
av hvilken innsats som er gjort på det medisinske 
området i tiden som har gått siden 12.3.20. 

I tillegg er andre aktiviteter ivaretatt av arbeidsme-
disinere og annet personell ved de ulike bedriftshel-
setjenestene landet rundt. godt jobba, alle sammen!

Namf/NFAM har fremmet dette gjennom uttalelser 
og tilbakemeldinger til aktuelle myndigheter gjen-
nom hele pandemien, og vi håper det forebyggende 
arbeidet ses på i litt nytt lys også gjennom nyskrevet 
medisinsk historie. Forebyggende tiltak med isolering 
og karantener har kostet Norge dyrt, ingen tvil om 

det, men alternativet hadde vært dyrere, økonomisk, 
men ikke minst når det gjelder det menneskelige 
aspekt. Forebyggende virksomhet er rimeligere enn 
reparerende, det gjelder i alle sammenhenger. 

Det er derfor viktig at bedriftshelsetjeneste-ordnin-
gen får bestå og være det gode forebyggende tiltaket 
det er, for alle som er i arbeid der det er risiko for 
helseplager forbundet med arbeid. Arbeids- og sosi-
aldepartementet har gjennom sommeren og høsten 
hatt høringen «Forslag om tiltak for en forenklet og 
mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning». Namf/
NFAM har levert inn sitt svar til Legeforeningen, som 
har tatt det med i sitt svar videre.  
Namf/NFAM hadde spesielt fokus på arbeidsme-
disinerens viktige rolle i en bedriftshelsetjeneste. 
Høringsdokumentet sa lite eller ingenting om arbeids-
medisinernes spesialistrolle, dette ble utdypet i vårt 
høringssvar. Namf/NFAM argumenterte også for økt krav 
til stillingsprosent for arbeidsmedisiner/LIS arbeidsmedi-
sin for å være godkjent. Dette også for å tilfredsstille og gi 
mulighet til LIS-kandidater for godkjenning av tjenesten.  

Utdrag fra høringssvaret: «Namf/NFAM støtter det 
styrkede fokuset på kompetanse i BHT. Namf/NFAM 
mener imidlertid at det det i forskriften skal kreves 
at lege i BHT skal være spesialist i arbeidsmedisin 
eller være under spesialisering i arbeidsmedisin, 

Styrets spalte

Bedriftshelsetjenesten  
i koronatid og i fremtiden 

Laila Torp
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og da fortrinnsvis i 100% stilling. For leger under 
spesialisering i arbeidsmedisin gjelder følgende: 
«For leger i spesialisering tilknyttet registrerte utdan-
ningsvirksomheter, skal utdanningen gjennomføres 
på heltid. En registrert utdanningsvirksomhet som 
skal ansette lege eller inngå avtale med lege som 
skal gjennomføre spesialistutdanning, skal påse 
at spesialistutdanningen gjennomføres på heltid. 
Spesialiseringen kan likevel gjennomføres på deltid 
dersom dette ikke er i veien for at legen kan gjennom-
føre de læringsaktivitetene som er nødvendige for å 
oppnå læringsmålene». For allmennmedisin er det 
satt en nedre grense på minst 50 prosent av heltid, 
og tilsvarende regler som for allmennmedisin, gjelder 
vanligvis for arbeidsmedisin og samfunnsmedisin, 
uten at det er uttrykkelig presisert.»

Et annet område vi fremmet er viktigheten av å se på 
alle risikoforhold i et arbeidsforhold, psykososiale så 
vel som fysiske. Ekspertgruppen har også presisert 
at disse områdene er viktige, noe vi støttet.

Utdrag fra høringssvaret: «Namf/NFAM støtter at 
bedriftshelsetjenestene skal arbeide ut fra et risiko-
basert grunnlag. Risiko bør imidlertid defineres bredt 
og omfatte problemstillinger som speiler dagens 
endrede samfunn, som har en annen risiko enn tid-
ligere. Koronapandemien er et eksempel på en slik 
endret risiko, med utfordringer rundt hjemmekontor og 
psykososiale forhold. Vi registrerer at området innen 
psykososiale arbeidsmiljøforhold er vektlagt i høringen, 
det støttes fra arbeidsmedisinsk hold. Vi mener alle 
bransjer har en eller flere former for arbeidsmiljørisiko.  
Spesielt ser vi at risikoforhold omkring det psykososiale 
arbeidsmiljøet og stadige endringer i arbeidslivet gir 
utfordringer for mange, og vi ser viktigheten av økt 
fokus på det forebyggende og sekundærforebyggende 
arbeidet innen disse områdene.»

Namf/NFAM satte også fokus på området «mulighet 

for dispensasjon fra plikten til å knytte virksomheten 
til godkjent BHT. Namf/NFAM trakk i høringssvaret 
frem flere momenter som det er viktig å vurdere i 
denne sammenheng. 

Utdrag fra høringssvaret: «Interne aktører som 
ikke defineres som BHT vil ikke automatisk kunne 
betraktes som frie og uavhengige, og den interne 
tilknytningen kan dermed farge råd og tiltak innen 
forebyggende helsearbeid, spesielt med hensyn til 
økonomiske konsekvenser av rådgivningen. Det at 
bedriftshelsetjenestene kjenner de ulike virksom-
hetene godt gir også et betraktelig sikrere grunnlag 
for riktigst arbeidsmedisinsk rådgivning, og rådene 
er ikke farget av økonomiske interesser. I tillegg 
kreves det flerfaglig kompetanse (arbeidsmedisinere, 
yrkeshygienikere med flere) i godt forebyggende 
HMS-arbeid. godkjente bedriftshelsetjenester er 
pålagt å ha alle fagpersoner, noe som uten tvil vil gi 
et samlet og bedre faglig tilbud enn konsulenter eller 
andre innen hvert fagområde. Spesielt fremhever vi 
her arbeidsmedisineren med unik kunnskap omkring 
helse og arbeid, en ekspert få eller ingen bedrifter 
har internt. Det vises for eksempel til lovpålagte krav 
med hensyn til blant annet arbeidsrelatert sykdom, 
hva angår identifisering, vurdering, registrering og 
melding til aktuelle instanser, her kreves lege med 
kompetanse innenfor arbeidsmedisin kombinert 
med kunnskap om virksomhetens risikoforhold.» 
Og vi uttrykte, om dispensasjon skal vurderes: 
«Virksomheten må i tillegg ha et godt dokumentert 
HMS-system, sikre at intern kompetanse og innleide 
eksterne fagfolk har en fri og uavhengig rolle overfor 
arbeidsgiver i arbeidsmiljøspørsmål, og sikre at 
virksomheten har godkjente rutiner og systemer 
for håndtering av medisinske opplysninger om de 
ansatte» 

Så må vi håpe våre uttalelser kommer med på veien 
videre! 
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