
Høring – Etterutdanning av overleger og 

spesialister – Rapport 

Hedmark legeforening (HELF) er positive til et etterutdanningsprogram for 

overleger og spesialister, men vi har noen kommentarer vedrørende 

gjennomføringen og oppfølgningen av etterutdanningen.  

Vi støtter arbeidsgruppens forslag om ikke å kreve resertifisering. Dette er noe som kan vurderes på 

nytt når ordningen med krav om etterutdanning er etablert og evaluert. 

Etterutdanningsaktiviteter for overleger må være lette å gjennomføre på avdelingsnivå. Det må ikke 

innføres et tungt byråkratisk kontrollsystem som vil være ressurskrevende for den enkelte overlege 

og for avdelingene. Ved en obligatorisk etterutdanning er det viktig at sykehusene tilrettelegger og 

prioritere dette. Det må ikke bli slik at overlegene får dette på toppen av en allerede stor 

arbeidsbelastning. Det er viktig at etterutdanningen inngår som en naturlig del av avdelingens drift. 

Det må ikke gi den enkelte overlege eller spesialist en økt økonomisk byrde. En obligatorisk 

etterutdanning øker muligheten for at arbeidsgiver ser verdien i etterutdanning for overleger og 

andre spesialister og dermed kan dette enklere prioriteres. Etterutdanningsaktivitet vil være en 

viktig del av ledelsens dokumentasjon for å oppfylle kravene i Forskrift om internkontroll i helse- og 

omsorgstjenesten (FOR-2013-01-17-61) kap 4c og Stortingsmeldingen ”God kvalitet – trygge 

tjenester” (Meld. St. 10 2012-2013). Ledelsen skal etter internkontrollforskriften blant annet sørge 

for at medarbeiderne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor sitt aktuelle fagfelt for å 

kunne gi pasientene forsvarlig helsehjelp. 

Det viktig at det stimuleres til etterutdanning, og at det ikke er foreslått sanksjoner mot den enkelte 

lege.  

Når man ser på hva som den enkelte overlege skal gjennomføre i løpet av en 5 års periode, er dette 

sannsynligvis på samme nivå, muligens noe mindre enn en gjennomsnittlig overlege gjør i dag. 

Aktivitetskravene vil sikre likhet og være et enkelt mål på en viss etterutdanningsaktivitet. Det må 

ikke være til hinder for annen kompetanseheving og etterutdanning. Norske overleger og spesialister 

har gjennomgående et høyt faglig nivå.  

Det foreslåtte profesjonalitetskurs skal inngå i den obligatoriske delen av 

etterutdanningsprogrammet. Temaene veiledning, kunnskapshåndtering, informasjon og 

oppdatering av nytt regelverk for helsetjenesten, kommunikasjon, prioritering og avvikshåndtering 

er nyttige og relevante. Det er viktig at dette kurset gir oppdatert kunnskap. Det obligatoriske 

innholdet må ikke utformes slik at det kan være til hinder, eller blokkerer for den enkeltes spesifikke 

fagutvikling. Kanskje kan dette bli et kurs som også spesialister i allmennmedisin kan få godkjent 

som etterutdanningsaktivitet ved resertifisering? Det er temaer som synes relevante for alle leger. 



Det er viktig at avtalespesialistene inkluderes i kravet om etterutdanning. Det er mulig man kan 

stimulere til etterutdanningsaktivitet gjennom normaltariffen slik man gjør for allmennleger. 

Avtalespesialistene må inkluderes i helseforetakenes utdanningsaktivitet og systemer for bedre 

organisering av dette tilbudet må etableres.  

 

God kvalitet – trygge tjenester. 
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