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Høring: Endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til endret 
nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften, forskriftsendring mars 
2021 

Helsedirektoratet sender herved på høring forslag til endringer i spesialistforskriftens vedlegg 2. 
Frist for innsendelse av høringsinnspill settes til innen utgangen av fredag 5.2.2021.  
 
Dette brevet er sendt til alle regionale helseforetak og til private og ideelle 
utdanningsvirksomheter innenfor de spesialitetene som endringsforslagene gjelder. Brevet 
sendes også til Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Nordland (angående endringer 
foreslått i spesialiteten samfunnsmedisin) og til Den norske legeforening. 
 
Detaljer om forslag til endringer i læringsmål 
Innspill og forslag til endringene som her foreslås av Helsedirektoratet har i all hovedsak 
kommet fra Legeforeningen. De foreslåtte endringene dreier seg om endringer i læringsmål og 
temaoverskrifter i 23 spesialiteter, og omfatter et bredt utvalg av endringer; herunder 
endringer i faglig innhold, endringer i kompetansenivå, språklige rettinger, flytting av 
læringsmål, nye læringsmål (3), endring av temaoverskrifter til læringsmål og enkelte endringer 
i utdypende tekst til læringsmål.  
 
Flere av endringene medfører trolig ingen faglig konsekvens for legene i spesialisering. 
Imidlertid vil det være endringer i læringsmål som er foreslått i flere spesialiteter som kan 
medføre endringer i læringsaktiviteter eller læringsarenaer. I tabellen under er et raskt overslag 
over endringene for de 23 spesialitetene og hva det kan innebære av faglig konsekvens: 
 

Mulig konsekvens Spesialitet 

Endringer med ingen faglig 
konsekvens 

Akutt- og mottaksmedisin, gastrokirurgi, psykiatri. 

Endringer med potensiell faglig 
konsekvens 

Blodsykdommer, generell kirurgi, plastikkirurgi, 
barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, 
hudsykdommer, maxillofacialkirurgi, øre-nese-hals. 

Endringer med faglig 
konsekvens 

Fordøyelsessykdommer, nyresykdommer, anestesiologi, 
fysikalsk medisin og rehabilitering, immunologi og 
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transfusjonsmedisin, medisinsk genetikk, nevrologi, 
nukleærmedisin, ortopedi, patologi, samfunnsmedisin, 
revmatologi.  

 
Enkelte innspill til endringer som har kommet inn til Helsedirektoratet fra Legeforeningen er 
ikke med i denne høringen. Dette kan være endringer som etter nærmere utredning av 
Helsedirektoratet ikke tas til følge; slik som foreslåtte tillegg om akademisk kompetanse som 
allerede dekkes i felles kompetansemål eller re-innspill på endringer som allerede har vært 
avklart. Eller det kan dreie seg om innspill om endringer som utsettes til en helhetlig 
gjennomgang av spesialiteten, da enkelte endringer nå ikke kan gjøres uten at man ser hele 
spesialiteten under ett; slik som innspill om bytte av rekkefølge av læringsmål i spesialiteten 
medisinsk mikrobiologi. 
 
Kommentar til spesialiteten nukleærmedisin: 
Legeforeningen har spilt inn til Helsedirektoratet behov for endringer i radiologiske læringsmål 
for spesialiteten nukleærmedisin. Endringene har blitt hørt i det nukleærmedisinske fagmiljøet 
ved Regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst og vil, dersom ikke vesentlige nye innspill 
kommer gjennom denne brede høringen, tre i kraft samtidig med forskriftsendring i mars 2021. 
For denne spesialiteten legger man i denne omgangen ikke opp til 6 måneders ventetid mellom 
forskriftsendring og ikrafttredelse.  
 
Vedlegg og tekniske detaljer 
Detaljer over endringsforslagene vedlegges i Excel-fil. I første arkfane "Oversikt" gis en oversikt 
over endringsforslagene per spesialitet. Videre kommer en arkfane per spesialitet. I 
spesialitetsarkene gis årsak til endringsforslaget, Helsedirektoratets vurdering og detaljert 
oversikt over innholdet i hver endring. Helsedirektoratet vedlegger også til informasjon 
dokumentet "Prosess for endring i læringsmål samt endring i utdypende tekst og 
læringsaktiviteter" som gir forklaring til endringer og endringskategorier. 
 
Når et læringsmål flyttes i forskriften beholder det sitt originale navn/ID-kode, og rekkefølgen 
på læringsmålene blir da ikke numerisk. Det samme gjelder ved sletting av læringsmål og 
opprettelse av nye læringsmål. Når et læringsmål slettes vil ID-koden/navnet ikke brukes igjen 
og nye læringsmål får nye, unike og hittil ubrukte læringsmålsnavn/ID-koder.  
 
 
Endringer i nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften 
Helsedirektoratet har fått innspill fra lovavdelingen i Justisdepartementet om at innretningen til 
vedlegg 2 til spesialistforskriften ikke er optimal. Det er foreslått at man lager et system med 
nummerering eller paragrafsetting av spesialitetene med tilhørende læringsmål. I tillegg er det 
ønskelig at rekkefølgen på kapitlene A og B som inneholder felles kompetansemål, del 1 og del 
2/3 endres. Slik vil vedlegget være lettere å finne frem i for Lovdata/Norsk lovtidend og andre.  
 
Foreløpig forslag til hvordan dette kan gjøres er vedlagt. Disse forskriftstekniske endringene vil 
kunne medføre enkelte endringer i temaoverskrifter i forskriften, men vil ikke endre læringsmål 
og medfører ingen faglige endringer for leger i spesialisering. Utdanningsvirksomhetene må 
ikke omtale disse forskriftstekniske endringene i sine høringssvar dersom det ikke synes 
nødvendig.   
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Høring, frist for tilbakemelding og videre saksbehandling  
Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på om endringsforslagene i læringsmål og 
temaoverskrifter synes hensiktsmessige. For de foreslåtte nye læringsmålene og læringsmål 
med større faglige endringer ønsker Helsedirektoratet spesielt tilbakemelding om disse vil føre 
til konsekvenser for læringsaktiviteter og læringsarena for leger i spesialisering, om endringene 
synes faglig riktig og om det foreligger organisatoriske og økonomiske implikasjoner ved 
endringene.  
 
Frist for tilbakemelding til Helsedirektoratet settes til fredag 5.2.2021. 
Utdanningsvirksomhetene svarer kun for de spesialitetene hvor de har leger i spesialisering. 
Dersom virksomheten ikke har kommentarer til endringene er ikke høringssvar påkrevd. 
 
Helsedirektoratet presiserer at endringsforslagene først blir gjeldende etter at høringen er 
gjennomført, forslagene revidert og etter at forskriftsfestingen er gjort. Helsedirektoratet 
planlegger forskriftsfesting av endringene tentativt 1.3.2021.  
 
Endringer som kan gi faglig konsekvens for leger i spesialisering, slik som nye læringsmål, 
endring av kompetansenivå eller andre innholdsmessige endringer vil ha en overgangsperiode 
på 6 måneder etter kunngjøring av forskriftsendring før ikrafttredelse (se kommentar til 
spesialiteten nukleærmedisin for unntak til denne regelen). 
 
Ved spørsmål kontakt seniorrådgiver Marie Thoresen, marie.thoresen@helsedir.no.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Morten Græsli e.f. 
avdelingsdirektør 

Marie Thoresen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Etter liste                                  
Institusjon E-postadresse 

Helse Nord RHF postmottak@helse-nord.no 

Helse Midt RHF postmottak@helse-midt.no 

Helse Vest RHF helse@helse-vest.no 

Helse Sør-Øst RHF postmottak@helse-sorost.no  

Den norske legeforening legeforeningen@legeforeningen.no  

DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS  postmottak@diakonsyk.no 

HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS AS hds@haraldsplass.no 

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS post@lds.no 

FYSMED-KLINIKKEN AS  post@fysmed.no 

HAUGESUND SANITETSFORENINGS REVMATISMESYKEHUS AS post@hsr.as 

MARTINA HANSENS HOSPITAL postmottak@mhh.no 

REHABILITERINGSSENTERET AIR AS  post@air.no 

REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD AS  firmapost@kurbadet.no 

REVMATISMESYKEHUSET AS, Lillehammer post@revmatismesykehuset.no 

RØDE KORS HAUGLAND REHABILITERINGSSENTER AS post@rkhr.no  

STAMINA HELSE AS post@staminagroup.no 

STIFTELSEN BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER  post@bhss.no 

STIFTELSEN BETANIEN HOSPITAL SKIEN post@betanienhospital.no 

SØRLANDETS REHABILITERINGSSENTER EIKEN AS  post@sorrehab.no 

UNICARE HOKKSUND AS hokksund@unicare.no 

UNICARE JELØY AS post.jeloy@unicare.no 

VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER post@vhss.no  

Modum Bad post@modum-bad.no 

NKS Jæren Distriktspsykiatriske senter post@jdps.no 

NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus olaviken@olaviken.no  

Solli sykehus/DPS post@solli.no 

Stiftelsen Betanien Bergen post@betanien.no 

Fylkesmannen i Agder fmagpost@fylkesmannen.no 

Fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 

  

Kopi:  

Frode Sirhaug, Tverrregional arbeidsgruppe  frode.sirhaug@helse-bergen.no  

Regionalt utdanningssenter Helse Nord RegUt@unn.no 

Regionalt utdanningssenter Helse Midt regut.hmn@stolav.no  

Regionalt utdanningssenter Helse Vest regutvest@helse-vest.no  

Regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst regutpost@ous-hf.no 

Nina Evjen, Den norske legeforening nina.evjen@legeforeningen.no  
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Side 1 

 
Foreløpig forslag til omstrukturering av vedlegg 2 til spesialistforskriften 
 
 
Vedlegg 2. Læringsmål for spesialistutdanningen av leger 
 

A. Felles kompetansemål (FKM) del 1–3 
 (Temaoverskrifter nummereres, læringsmålene kommer under hver temaoverskrift, 
læringsmålene beholder sine nummer/ID) 

 
1. Etikk 

 
2. Forebygging 

 
3. Forskningsforståelse 

 
4. Kommunikasjon 

 
5. Kunnskapshåndtering 

 
6. Kvalitet og pasientsikkerhet 

 
7. Lovverk 

 
8. Pasient- og brukermedvirkning 

 
9. Pasient- og pårørendeopplæring 

 
10. Samhandling 
 
11. Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse 

 
 

B. Læringsmål i utdanningens del 1  
(Hvor læringsmålene skal oppnås nummereres først, temaoverskrifter nummereres på neste 
nivå, læringsmålene beholder vanlige nummer) 

 
1. Spesialisthelsetjenesten 

 
1.1 Spesialitetsnøytrale læringsmål 

 
1.2 Indremedisin 

 
1.3 Kirurgi 

 
1.4 Psykiatri 

 
2. Kommunehelsetjenesten 
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C. Læringsmål for de enkelte legespesialitetene i utdanningens andre og tredje del 
(Spesialitetene og del 2-læringsmål nummereres først, temaoverskrifter nummereres på neste nivå, 
læringsmålene beholder vanlige nummer) 

 
1. Felles læringsmål for indremedisinske spesialiteter (del 2) 

 
1.1 Basiskompetanse (eksempel) 

FIM-001 Beherske full klinisk somatisk undersøkelse av alle organsystemer.  
 Beherske tolkning av kliniske funn, blodprøvesvar og bildediagnostiske analyser med 
synergistisk forståelse av pasientens totale sykdomsbilde.  
 Kjenne kliniske faresignaler og raskt kunne prioritere riktig utredning og behandling 
ved akutte og livstruende tilstander.  
 Beherske vanskelige og stressede situasjoner med ro og sindighet.  
 Beherske tverrfaglig samarbeid og ivareta respekt for andre faggrupper.  
 Beherske nødvendig ivaretakelse av pasient og pårørende med respekt og empati hos 
personer med ulik kulturell og religiøs bakgrunn. 

FIM-002 Selvstendig kunne fungere som en god faglig leder på indremedisinske avdelinger og i 
akuttmottak.  
 Ha god kunnskap om regional pasientflyt og ved indikasjon omdirigere pasienter til 
riktig kompetansenivå/andre avdelinger/sykehus.  
 Ha god kunnskap om inhospitale og prehospitale triagesystemer. 

FIM-003 Selvstendig kunne samhandle med kommunehelsetjenesten og ha kunnskap om de 
ulike eksterne tjenestetilbud. 

FIM-004 Ha god kunnskap om de administrative rutiner ved bruk av tvang i somatisk 
behandling.  
 Ha god kunnskap om prosedyre for varsling og samhandling med politiet samt bruk av 
vektertjenester. 

 
 

1.2 Akutt indremedisin 
 

1.3 Andre generelle læringsmål 
 

1.4 Hjertesykdommer 
 

1.5 Lungesykdommer 
 

1.6 Nyresykdommer 
 

1.7 Fordøyelsessykdommer 
 

1.8 Endokrinologi 
 

1.9 Infeksjonssykdommer 
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1.10 Geriatri 
 

1.11 Blodsykdommer 
 
 

2. Akutt- og mottaksmedisin  
 

2.1 Klinisk ledelse og triage i akuttmottak (eksempel) 
AMM-001 Ha god kunnskap om organisasjon og ledelse av akuttmottak. Selvstendig kunne 

forestå organiseringen og tverrfaglig klinisk ledelse av akuttmottaket. Ha god kunnskap 
om pasientforløp. 

AMM-002 Ha god kunnskap om lokal og regional pasientflyt og i samråd med AMK kunne dirigere 
pasienter til riktig kompetansenivå (annet sykehus) i aktuelle region. 

AMM-003 Ha god kunnskap om legevakt og prehospitale tjenester og deres håndtering av 
pasienter. 

AMM-004 Ha god kunnskap om og beherske inhospitale og prehospitale triagesystemer. 

AMM-005 Selvstendig kunne mobilisere tverrfaglige mottaksteam hos pasienter med høyt 
prioriteringsnivå (rød og oransje) der dette er indisert.  
 Selvstendig kunne sikre at pasienter med lave prioriteringsnivå (gul og grønn) ivaretas 
innenfor adekvate tidsmessige rammer. 

 

 
2.2 Generelle kliniske læringsmål 
 
2.3 Klinisk toksikologi 

2.4 CBRNE 

2.5 Rus, abstinens, psykiatri og utagerende atferd 
 

2.6 Syre-/base- og elektrolyttforstyrrelser 
 

2.7 Nevrologi 
 

2.8 Kirurgi 
 

2.9 Ortopedi 
 

2.10 Øyesykdommer 
 
2.10  Øye/Øre-nese-hals 

2.12 Kirurgiske og ortopeddiske prosedyrer 
 

2.13 Gynekologi 
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2.14 Traumepasienter 
 

2.15 Luftveishåndtering og ventilasjon hos kritisk syke pasienter 
 

2.16 Ultralydundersøkelse og annen bildediagnostikk 
 

2.17 Etikk 
 

2.18 Akutt syke og skadde barn 
 
 

3. Blodsykdommer 
 

3.1 Benign hematologi (eksempel) 
BLS-001 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av anemi som skyldes 

mangel på jern, vitamin B12 og folat. 

BLS-002 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av anemi ved kronisk 
sykdom. 

BLS-003 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av anemi forårsaket av 
toksiske stoffer. 

BLS-004 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av pure red cell aplasia. 

BLS-005 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av thalassemier. 

BLS-006 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sigdcellesykdom og 
andre hemoglobinopatier. 

BLS-007 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av tilstander med patologi i 
cellemembranen, herunder sfærocytose. 

BLS-008 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede 
immunologiske hemolytiske anemier. 

BLS-009 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede ikke-
immunologiske hemolytiske anemier. 

BLS-010 Ha kunnskap om utredning og behandling av andre medfødte anemier, herunder CDA 
og sideroblastanemier. 

BLS-011 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av erytrocytose utenom 
polycythemia vera. 

BLS-012 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av primær hemokromatose. 

BLS-013 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sekundær 
hemokromatose. 

BLS-014 Ha kjennskap til utredning og behandling av porfyrisykdommer. 

BLS-015 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervet aplastisk anemi. 
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BLS-016 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av paroxysmal nattlig 
hemoglobinuri. 

BLS-017 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av benmargssvikt som ledd 
i ervervede og medfødte sykdommer, herunder Fanconi anemi. 

BLS-018 Ha kjennskap til utredning og behandling av granulocyttfunksjonsforstyrrelser. 

BLS-019 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av nøytropeni og 
agranulocytose. 

BLS-020 Ha kjennskap til utredning og behandling av lymfopeni og 
lymfocyttfunksjonsforstyrrelser. 

BLS-021 Ha kjennskap til utredning og behandling av hereditære immundefektsyndromer. 

BLS-022 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av hemofagocytisk 
lymfohistiocytose. 

BLS-023 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sekundær leukocytose. 

BLS-024 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede 
trombocyttfunksjons-forstyrrelser, herunder medikamentrelatert som ved bruk av 
platehemmere og SSRI, og ved andre årsaker som nyresvikt. 

BLS-025 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av immun trombocytopeni. 

BLS-026 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av trombotisk 
mikroangiopati herunder trombotisk trombocytopen purpura. 

BLS-027 Ha god kunnskap om og beherske utredning av pseudotrombocytopeni. 

BLS-028 Ha kjennskap til utredning og behandling av hematologiske manifestasjoner av 
medfødte metabolske sykdommer. 

BLS-029 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av hematologiske 
manifestasjoner av andre sykdommer. 

BLS-030 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av hematologiske 
manifestasjoner relatert til svangerskap. 

BLS-031 Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av hematologiske 
manifestasjoner til virusinfeksjoner herunder HIV, CMV, EBV. 

 
 

3.2 Myeloide maligniteter 
 

3.3 Lymfoide neoplasier og plasmacellesykdommer 
 

3.4 Hematopoietisk stamcelletransplantasjon 
 

3.5 Celle- og genterapi 
 

3.6 Medikamentell behandling av hematologiske sykdommer 
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3.7 Infeksjonskomplikasjoner ved hematologiske sykdommer 
 

3.8 Akutt- og støttebehandling ved maligne blodsykdommer 
 

3.9 Diagnostikk av hematologiske sykdommer 
 

3.10 Trombose og hemostase 
 

3.11 Transfusjonsmedisin 
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Prosess for endring i læringsmål samt endring i utdypende tekst og læringsaktiviteter 

 

Om dokumentet 

Dokumentet beskriver Helsedirektoratets prosess for endringer i læringsmål, utdypende tekst og læringsaktiviteter. Dokumentet gir en oversikt over 
ulike kategorier av endringer og hvilke følger de tenkes å ha på utdanningsplaner med læringsaktiviteter og læringsarenaer for 

utdanningsvirksomhetene. Dokumentet sier også noe om hvordan endringer håndteres og arkiveres i Helsedirektoratets innholdsplattform 

(publiseringsløsning), samt hvordan det skal informeres om endringer som gjøres.  
 

Helsedirektoratets rolle 

Direktoratet kan fastsette og endre spesialistforskriftens vedlegg 2 om læringsmål (LM). Direktoratet kan også anbefale og endre anbefalinger om 

læringsaktiviteter og om vurderingsformer for leger i spesialisering (Spesialistforskriften §3). Når det gjelder vurderingsformer gir direktoratet ut en 

veileder om vurderingsformer tilpasset ulike typer LM og LA. Rådene i veilederen skal danne utgangspunkt for beskrivelse i utdanningsplaner av 

hvordan vurdering skal/bør/kan foregå. Endringer i råd om vurderingsformer håndteres ved revisjon av veilederen og omtales ikke videre i dette 

dokumentet.  

Endringer kan gjøres på to måter: 

1. Ad hoc – endringer i enkelte læringsmål, som det av ulike årsaker vil være behov for å rette opp i raskt. 

2. Endringer som følge av en utviklingsprosess der man gjerne ser på alle læringsmålene innen en spesialitet og på sammenheng med nærliggende 

spesialiteter. 

Helsedirektoratet kan i tillegg til endringer i LM gjøre endringer i utdypende tekst, som er en forklaring, presisering eller utdyping av et læringsmål. Dette 
krever ikke forskriftsendring. Endringer i utdypende tekst kan legge føringer på hvordan et læringsmål tolkes, og vil således kunne ha betydning for hvor og 
hvordan et læringsmål kan oppnås. 

For sykehusspesialitetene består de anbefalte læringsaktivitetene av kurs og prosedyrelister. For spesialitetene allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin 
(ASA) anbefaler Helsedirektoratet alle læringsaktiviteter med vurderingsformer som skal til for å dekke et utdanningsløp (en utdanningsplan for hver av 
spesialitetene). 
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Initiativ til endringer  

Initiativ til endringer i LM og LA kan initieres av utdanningsvirksomhetene, Legeforeningen eller fra direktoratet selv.  

Ønsker om endringer kan i utgangspunktet komme fra alle miljøer og fra enkeltindivider. For en best mulig prosess ønsker direktoratet at endringsforslag 

sendes fra hhv.  RHF-ene/RegUt-ene og Legeforeningen samlet, og ikke fra enkeltpersoner, avdelinger i foretakene, eller fra en enkelt spesialitetskomite. Før 

en samlet oversendelse til direktoratet er det viktig at forslaget er vurdert på tvers av regioner og eventuelt spesialiteter. For ASA-spesialitetene vil det ikke 

være mulig å få til nasjonale innspill fra utdanningsvirksomhetene, så da kan endringsforslaget sendes fra den aktuelle utdanningsvirksomheten, eller fra 

Legeforeningen.  

Når direktoratet mottar endringsforslag vil vi sørge for at alle relevante aktører får uttale seg om endringsforslaget. Ved endringer av betydning vil forslaget 

sende på høring. Større faglige endringer eller endringer i anbefalte aktiviteter vil formidles utdanningsvirksomhetene i god tid før de skal være gjeldende 

for LIS, slik at læringsaktiviteter og læringsarenaer kan planlegges og forberedes, og utdanningsplaner kan oppdateres. Endringene vil formidles på en samlet 

og oversiktlig måte til utdanningsvirksomhetene. 

1. Type endringer i læringsmål, utdypende tekst og læringsaktiviteter 

Det er ulike kategorier av endringer i LM. Noen endringer vil være minimale og vil ikke påvirke LIS-løpene, andre endringer vil være faglige, eller endringene 
kan ha betydning for den tekniske løsningen/gjennomføringen i kompetanseportalen.  

Større faglige endringer kan ha betydning både for læringsaktiviteter og læringsarenaer og vil kunne kreve revidering av både generelle og individuelle 
utdanningsplaner. Under er de ulike varianter/kategorier av endringer listet opp, og i tabellen er de ulike konsekvenser av endringene merket.  

 
Endringer i struktur: 

1. Endre rekkefølge/plassering på LM 

2. Endre eller legge til temaoverskrifter 

 
Endringer i læringsmål: 

3. Språklige endringer/rettinger 

4. Splitte læringsmål  

5. Slå sammen læringsmål  
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6. Fjerne LM (doble/identiske, ikke gjennomførbare eller utdaterte) 

7. a) Endre kompetansenivå – høyere nivå 

7. b) Endre kompetansenivå – lavere nivå 

8. a) Annen innholdsmessig endring i eksisterende læringsmål med faglig konsekvens 
8. b) Annen innholdsmessig endring i eksisterende læringsmål uten faglig konsekvens 
9. Legge til nye LM 

 

Endringer i utdypende tekst (ikke forskriftsfestet) 

10. a) Endring i utdypende tekst med faglig konsekvens  

10. b) Endring i utdypende tekst uten faglig konsekvens 

Endringer i utdypende tekst kan legge føringer på hvordan et LM skal forstås/tolkes. 

 

Endringer i tittel/korttekst til læringsmålet (ikke forskriftsfestet) 

11. Endring i tittel/korttekst til læringsmål (ingen faglig konsekvens) 

 

Endringer i læringsaktiviteter anbefalt av Helsedirektoratet (kurs og prosedyrelister) 

11. Endringer i anbefalte læringsaktiviteter 

Kurs: 

 Endre navn 

 Endre fra emnekurs/valgfri kurs til anbefalte kurs 

 Endre innhold i kurset 

 Legge til nye kurs 

 Fjerne kurs 

 

Prosedyrelister:  

 Fjerne prosedyrer 
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 Legge til prosedyrer 

 Endre i antall gjennomføringer av en prosedyre  

 

Andre læringsaktiviteter: 

 Læringsaktiviteter i ASA-spesialitetene anbefalt av Hdir. 

 

 Endring 

Kan 
innebære 
faglig 
endring 

Kan 
påvirke 
LA 

Kan 
påvirke 
lærings-
arena 

LM-
oppnåelse  
må vurderes 
på nytt 

Utd.planer 
(gen/ind.) 
må 
oppdateres 

Tid før endring i 
KP 

Krever 
høring 

Kommentar 

1. Endre rekkefølge 
/plassering på LM 

nei nei nei nei nei Ved 
forskriftsendring 

nei  

2. Endre eller legge til 
temaoverskrifter 

nei nei nei nei nei Ved 
forskriftsendring 

nei  

3. Språklige 
endringer/rettinger i 
læringsmål 

nei nei nei nei nei Ved 
forskriftsendring 

nei  

4. Splitte LM nei nei nei nei nei Ved 
forskriftsendring 

nei Under forutsetning at 
det ikke gjøres tekstlige 
endringer som endrer 
innholdet i LM. 

5. Slå sammen 
overlappende LM 
 

Ja nei Ja Ja Ja  
6 mnd etter 
forskriftsendring 

Ja  Kategorien brukes når 
det foreligger 
overlappende faglig 
innhold i to læringsmål. 
Det ene læringsmålet 
slettes. Det andre forblir 
uendret, eller korrigeres 
språklig og/eller faglig. 
Læringsmålsoppnåelse 
og -godkjenning må 
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vurderes om kan 
overføres fra slettet 
læringsmål til 
gjenværende 
læringsmål, eller om det 
er ulikheter i læringsmål 
som gjør at dette ikke 
kan gjøres. 

6a Slette 
duplikatlæringsmål 

nei nei  nei  nei ja Ved 
forskriftsendring 
eller 6 mnd 

Mulig Doble og heltidentiske 
læringsmål, hvor det 
ene duplikatet slettes. 
Dersom LIS har fått 
godkjent læringsmålet 
som slettes, kan 
godkjenningen 
overføres til duplikatet 
som er igjen.  

6b Slette faglig utdatert 
læringsmål 

Nei Ja Ja Nei Ja 6 mnd etter 
forskriftsendring 

Ja Sletting av læringsmål 
som er faglig utdatert 
eller feil.  
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 Endring 

Kan 
innebære 
faglig 
endring 

Kan 
påvirke 
LA 

Kan 
påvirke 
lærings-
arena 

LMs 
oppnåelse 
må vurderes 
på nytt 

Utd.planer 
(gen/ind.) 
må 
oppdateres 

Tid før endring i 
KP 

Krever 
høring 

Kommentar 

7.a Endre komp nivå på 
LM – høyere nivå 

ja ja ja Ja Ja 6 mnd ja   

7.b Endre komp.nivå på 
LM – lavere nivå 

ja ja ja nei Ja 6 mnd 
ja   

7.c Annen endring av 
kompetansenivå eller -
type 

Ja Ja Ja Må vurderes Må 
vurderes 

6 mnd 
Ja Endringer her kan være 

korrigeringer av feilformulerte 
læringsmål slik at det blir 
korrekt bruk av 
kompetansetype 
(kunnskap/ferdighet), eller 
tillegg av kompetansebegrep 
hvis det mangler. Kan gi faglig 
konsekvens, men vil ofte ikke 
gjøre det fordi læringsmålet 
bare blir likere den faktiske 
kompetansen som spesialisten 
skal ha og som 
læringsarenaer/-aktiviteter 
allerede tar høyde for.  

8.a Annen innholdsmessig 
endring i eksisterende 
LM med faglig 
konsekvens 

ja Ja Ja Ja Ja 6 mnd 
ja  

8.b Annen innholdsmessig 
endring i eksisterende 
LM uten faglig 
konsekvens 

nei Ja Ja nei Ja 6 mnd 
mulig Det kan forekomme endringer 

i læringsmålsinnhold som ikke 
gir faglige endringer – fks: 
Presisering av innhold – ikke 
tillegg eller fjerning av noe 



17. november 2020          
 

7 
 

9. Nytt LM ja ja ja  Ja 6 mnd ja  

10.a Endring i utdypende 
tekst med mulige 
konsekvenser 

Ja Ja Ja Må vurderes  6 mnd Ja 
 

Tillegg av utdypende tekst 
kommer også inn her 
Endringer i utdypende tekst 
kan legge føringer på hvordan 
et læringsmål tolkes, og vil 
således kunne ha betydning 
for hvor og hvordan et 
læringsmål kan oppnås. 

10.b Endring i utdypende 
tekst uten faglig 
konsekvens 

nei nei nei nei  Fortløpende nei Rent språklige 
endringer/rettinger. 

11. Endring i 
korttekst/tittel til 
læringsmål 

Nei Nei Nei Nei Nei Fortløpende Nei  
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 Endring 

Kan 
innebære 
faglig 
endring 

Kan 
påvirke 
LA 

Kan 
påvirke 
lærings-
arena 

LMs 
oppnåelse 
må vurderes 
på nytt 

Utdannings
-planer 
(gen/ 
ind) må 
oppdateres 

Tid før endring i 
KP 

Krever 
høring 

Kommentar 

12. Endringer i anbefalte 
læringsaktiviteter 
Kurs: 

 Endre navn 

 Endre fra 
emnekurs/valgfri 
kurs til anbefalte 
kurs 

 Endre innhold 

 Nye kurs 
Prosedyrelister: 

 Fjerne prosedyrer 

 Legge til 
prosedyrer 

 Endre i antall 
gjennomføringer 
av en prosedyre  

Andre aktiviteter: 
ASA-spesialitetene 

nei ja nei nei ja Fortløpende mulig  
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2. Kunngjøring av endringer samt arkivering av endring 
Alle endringer i læringsmål vil ligge i en endringslogg i Helsedirektorats publiseringsløsning/innholdsplattform. Endringene loggføres på hvert enkelt 

læringsmål. Læringsmål som utgår vil loggføres i arkivfunksjon.  

Helsedirektoratet vil i tillegg lage et endringsdokument med oversikt over alle endringer samlet etter kategori pr. spesialitet.  

Helsedirektoratet vil informere om endringene i god tid før de trer i kraft. For endringer som medfører endringer i faglige innhold, som kan få 

innvirkning på læringsaktiviteter, læringsarena osv, vil det informeres ut om 6 mnd. før endringene trer i kraft. Dette for at utdanningsvirksomhetene 

skal ha tid til å forberede endringer og oppdatere utdanningsplaner. For mindre endinger kan denne overgangsperioden være kortere.  

 

Tabellen under gir en oversikt over hvordan læringsmålsendringer behandles i Helsedirektoratets publiseringsløsning/innholdsplattform mht. 

læringsmålsnummer og arkiveringen.  

 

 Endringskategorier Gir nytt LM nr. Arkivering synlig på Helsedirektoratets nettsider 

1. Endre rekkefølge 
/plassering på LM 

nei Ingen historikk 

2. Endre eller legge til 
temaoverskrifter 

nei Ingen historikk 

3. Språklige endringer 
/rettinger 

nei Versjonshistorikk knyttet til LM. 

4. Splitte læringsmål  
 

LM får nye LMnr., 
eller det ene LMnr 
beholdes. 
 

Det vil ikke være versjonshistorikk på splittede LM dersom disse framstår er nye.  
Opprinnelig LM utgår og loggføres i arkivfunksjonen. Det bør refereres til læringsmålet 
som de splittede LM utgår fra/erstatter. 
 
 

5. Slå sammen læringsmål 
 

LM får nytt LMnr, 
eller det ene LMnr 
beholdes. 

Det vil ikke være versjonshistorikk på splittede LM dersom disse framstår er nye.  
Opprinnelige LM utgår og loggføres i arkivfunksjonen. Det bør refereres til læringsmålene 
som det sammenslåtte utgår fra/erstatter.  
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6. Fjerne LM 
(doble/identiske, ikke 
gjennomførbare eller 
utdaterte) 
 

LMnr. utgår på det 
LM som slettes 

Et LM som utgår i sin helhet loggføres/arkivere i arkivfunksjonen og man må gå til arkivsøk 
for å hente det opp. Årsak til at LM blir fjernet blir synlig i hos Helsedirektoratet (CMS). 
 

7.a) Endre kompetansenivå –
høyere nivå 
 

Endrer i eksisterende 
LM. 
Beholder LM nr. 

Versjonshistorikk knyttet til LM. 
 
 

7.b) Endre kompetansenivå – 
lavere nivå 
 

Endrer i eksisterende 
LM. 
Beholder LM nr. 

Versjonshistorikk knyttet til LM. 

8.a) Annen Innholdsmessig 
endring i eksisterende 
læringsmål med faglig 
konsekvens 
 

Endrer i eksisterende 
LM.  
Beholder LMnr. 
 

Versjonshistorikk knyttet til LM. 
 
 

 

8.b) Annen Innholdsmessig 
endring i eksisterende 
læringsmål uten faglig 
konsekvens 
 

Endrer i eksisterende 
LM. 
Beholder LMnr. 
 

Versjonshistorikk knyttet til LM. 

9. Legge til nye LM 
 

Nytt LM-nr. Har ingen historikk. 

10.a) Endringer i utdypende 
tekst med mulige 
konsekvenser 
 

Beholder LM nr. Versjonshistorikk knyttet til LM. Utdypende tekst er en del av LM i CMS, det blir ingen 
separat endringshistorikk på den utdypende teksten. 
 

10.b) Endringer i utdypende 
tekst uten faglig 
konsekvens 
 

Beholder LM nr. Versjonshistorikk knyttet til LM. Utdypende tekst er en del av LM i CMS, det blir ingen 
separat endringshistorikk på den utdypende teksten. 
 

11. Endring i tittel/korttekst 
til læringsmålet 

Beholder LM nr.  
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12. Endringer i anbefalte 
læringsaktiviteter 

(Endrer ikke LM) Undersøker muligheter for versjonshistorikk. 

Hvordan endringer i LM skal legges inn i Dossier og hvordan endringer skal håndteres og synliggjøres i kompetanseportalen må beskrives av RHFene. 

Hdir kan ev. bidra inn i denne prosessen slik at eksport/import fra Helsedirektoratets CMS til Dossier går mest mulig smidig. Helsedirektoratet lager et 

API i samarbeid med Dossier for eksport av endringer fra Helsedirektoratet til kompetanseportalen. 

 

3. Hvordan endringen påvirker LIS  
Endringene som gjøres i læringsmål, utdypende tekst og læringsaktiviteter vil få følger for LIS. Det kan være ulike krav til oppnåelse av nye og 
endrede LM for LIS utfra endringene som er gjort og om endringene er gjort i læringsmål for del 1 eller del 2/3. 
 
Forskriften sier: 
 (…) Utdanningen skal baseres på læringsmål som følger av forskriftens vedlegg 2, med utdyping i rundskriv: Ved endringer i læringsmålene, skal 
direktoratet vurdere behovet for overgangsordninger for å ivareta hensynet til forutsigbarhet for legene og for å unngå at læringsaktiviteter unødig 
må gjennomføres på nytt. (Spesialistforskriften §2 syvende ledd). 

LIS skal ved søknad om spesialistgodkjenning ha oppnådd læringsmål vedtatt i forskriftens vedlegg II.  Ved innføring av nye læringsmål eller endinger i 

eksisterende LM må virksomheten  vurdere for hver enkelt LIS om kompetansen er oppnådd. Helsedirektoratet har laget kategorier av endringer som 

skal være til hjelp for å gjøre denne vurderingen. 

For endringer i læringsmål i del 1 gjelder følgende regler: 

 Sykehustjenesten fullføres med de påbegynte læringsmålene. Endringer i læringsmål innføres med nytt kull. Dette betyr at det i 

sykehustjenesten vil kunne være to ulike læringsmålsplanen for LIS1 på samme tid.  

 Kommunetjenesten fullføres med de forskriftfestede læringsmål knyttet til kommunetjeneste som LIS har startet med. Endringer i læringsmål 

innføres med nytt kull.  

 LIS som har hatt opphold i utdanningen må konvertere påbegynt utdanning i del 1 inn i nye læringsmålsplaner for del 1, om det ikke er 

utarbeidet særskilte overgangsordninger for endringen. 

 Læringsmål for LIS1 anses oppnådd endelig når del 1 er fullført, evt. nye læringsmål som måtte komme til i del 1 vil da ikke måtte oppnås.  


