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Legeforeningens høringssvar - Endringer i forskrift om 

spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 

(spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger 

under spesialisering i allmennmedisin 

Legeforeningen avgir herved høringssvar til ovennevnte forslag. Forslaget har 

vært på høring i organisasjonen og behandlet i foreningens sentralstyre. 

Veiledning 

Legeforeningen støtter forslaget, men mener at det ikke er tilstrekkelig for å 

sikre kvalitet i spesialistutdanningen. Allmennmedisin er et stort fag der 

balansen mellom å håndtere mange problemstillinger hver dag og samtidig ikke 

overse alvorlig sykdom er utfordrende for nye leger. Tilstrekkelig veiledning er 

særdeles viktig for allmennleger, som ofte står alene med avgjørelser, og samtidig 

i mange tilfeller mangler en organisasjon med systemansvar. Legeforeningen får 

flere tilbakemeldinger fra ALIS om at de ønsker økt faglig trygghet i 

utdanningsløpet, og derfor er kvalitet og omfang av veiledning i utdanningsløpet 

avgjørende for rekrutteringen framover. God veiledning og supervisjon av leger 

under spesialisering i allmennmedisin er derfor en forutsetning for god kvalitet i 

allmennlegetjenesten. Kommunene er avhengige av å kunne tilby unge leger et 

spesialiseringsløp som kvalitetsmessig kan sammenlignes spesialistutdanning i 

sykehus. For å oppnå dette behøver kommunene et tilstrekkelig antall 

spesialister i allmennmedisin som har tid til både veiledning og supervisjon. 

En gjennomsnittlig fastlege arbeider omkring femti timer per uke. Dersom 

legeressurser skal benyttes til veiledning og supervisjon, er det behov for flere 

fastleger. Derfor må det tilføres friske midler til fastlegeordningen. 

Kompensasjon for den økte veiledning er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig 

tiltak. 



 
 
 
 
 

Legeforeningen minner om at de aller fleste veiledere i allmennmedisin er 

selvstendig næringsdrivende leger og vi forutsetter at all tid som medgår til 

forberedelse, gjennomføring og etterarbeid ifm veiledning kompenseres. Til slutt i 

høringssvaret har vi gitt konkrete innspill til regulering og finansiering. 

Supervisjon 

Den daglige fortløpende supervisjonen av leger i spesialisering er en svært viktig 

del av spesialistutdanningen og må formaliseres utover det som allerede er 

forskriftsfestet. Dette er arbeid som ofte deles mellom kollegaer i 

kontorfellesskap der legen er under utdanning til spesialist i allmennmedisin. De 

unge legene etterspør god strukturert veiledning, og legger like stor vekt på at de 

har behov for daglig supervisjon i sin kliniske praksis. Supervisører er viktige for 

å kvalitetssikre opplæring i prosedyrer. Undersøkelser og pilotprosjekter har vist 

at tilgang på nok veiledning og supervisjon er avgjørende for å skape et positivt 

møte med fastlegehverdagen. Supervisører har dessuten en viktig forskriftsfestet 

rolle i forbindelse med vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål. 

Legeforeningen har tidligere gitt innspill om at det er behov for at det settes av 

tid til to timer supervisjon i uken for ALIS. Legeforeningen er bekymret for at 

manglende nasjonale føringer kan gi uønsket variasjon i kvaliteten på 

supervisjon og kravet om to timer supervisjon i uken bør derfor forskriftsfestes. 

For næringsdrivende leger må det settes av midler til honorering av arbeidet. 

Veilederopplæring 

God veiledning krever kompetanse i veiledningsmetodikk og stor grad av 

rolleforståelse. Nye oppgaver for veileder med oppfølging og vurdering av 

oppna ̊dde læringsmål stiller ytterligere kompetansekrav til veilederne. 

Veilederopplæring bør ikke kun begrenses til opplæring som 

veiledningsgruppeveiledere, selv om dette også er svært viktig. Kommunene må 

derfor sørge for at veileder får nødvendig opplæring/kurs i veiledning. 

Konkrete forslag til regulering av veiledning og supervisjon 

Legeforeningen har følgende konkrete forslag: 

1. Det bør settes av midler til og forskriftsfestes en halv time for- og etterarbeid 

per veiledningstime, slik at det totalt blir 4 timer veiledning og 2 timer for- og 

etterarbeid per måned. 

2. Supervisjon og mester-svenn-læring er helt avgjørende for kvaliteten i 

spesialistutdanningen og det må settes av midler til honorering av dette arbeidet 

og forskriftsfestes antall timer supervisjon per uke. Legeforeningen har tidligere 

foreslått at det bør være to timer supervisjon i uken. Konkret innretning på 

honorering av supervisjon må avtales mellom partene (KS/Oslo kommune og 



 
 
 
 
 

Legeforeningen), men vi har tidligere vist til at dette enten kan innrettes som 

honorering til legen som er ansvarlig for supervisjon eller at legekontoret mottar 

honorering for avtalt supervisjon. 

3. Utdanning av veiledere sikrer god kompetanse og er avgjørende for kvalitet. 

Det bør avsettes midler til å dekke praksiskompensasjon for deltakelse på 

veilederkurs, slik at man unngår at økonomi blir en faktor som hindrer 

engasjerte fastleger i å bli veiledere. 

4. ALIS-veilederne i en kommune/region/distrikt bør sikres mulighet til å møtes 

et par ganger i året for erfaringsutveksling. Det bør avsettes midler slik at tid til 

deltakelse på slike møter honoreres. 
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