
Program for etterutdanning 
 
Legeforeningen kom med en rapport om etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning i 
2016. Legespesialister plikter å holde seg faglig oppdatert, og det skal legges til rette for at så 
kan skje.  Legeforeningen anbefaler en strukturert etterutdanning som er dokumenterbar, 
tilpasset legens arbeidssituasjon og arbeidsstedets behov for kompetanse. De går ikke inn for en 
resertifiseringsordning.  
 
Etterutdanning er den livslange læringen leger med spesialistgodkjenning gjennomfører for å 
holde seg oppdatert om medisinsk utvikling og for å videreutvikle sin spesialistkompetanse. 
Etterutdanning inkluderer også egenutvikling, kommunikasjon, etikk og ledelse.  
 
NFIT har behandlet innspill fra Legeforeningen angående etterutdanning fortløpende i styret. Vi 
har ikke ønsket en økt byråkratisering av denne prosessen og anbefaler ikke at det etableres nye 
systemer for registrering og dokumentasjon av aktiviteten ut over de systemene som allerede er 
etablerte i helseforetakene. På forespørsel i 2022 har styret i samarbeid med 
spesialitetskomiteen som felles arbeidsgruppe her utarbeidet et forslag til en spesialitets-
spesifikk anbefaling. Denne vil bli lagt frem på årsmøtet til NFIT i oktober 2022. 
 
Det er anbefalt fra Legeforeningen at utdanningen i løpet av en fem års periode skal inneholde 
et visst antall ulike etterutdanningsaktiviteter. Omfanget bør være minimum 60 timer/år, 
300/timer i en femårsperiode. Etterutdanningen har både obligatorisk og valgfritt innhold, 
fordelt på like store deler.  
 
Programmet under inneholder de elementene som er vedtatt i regelverket, med en anbefalt 
beregning av omfang for hvert enkelt element og forslag til relevante aktiviteter. Det er 
utarbeidet en mal for individuell etterutdanningsplan som et separat dokument, der 
etterutdanningsaktiviteter kan planlegges og loggføres i årlige medarbeidersamtaler med 
nærmeste leder og/eller fagfelle/kollega hvis nærmeste leder ikke er lege. 
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Obligatorisk innhold 
  
Obligatorisk innhold forutsettes å dekke ca 150 poeng i løpet av en femårsperiode, jfr. Regelverk 
vedtatt i 2016.  
 
- 100 kurspoeng (1 kurstime = 1 poeng)  
- 50 hospiteringspoeng (1 dag = 10 poeng)  
 
Hospitering (> 5 dager/periode) 
Hensikten er å høyne egen kompetanse og ferdigheter gjennom faglig oppdatering og påfyll fra 
kolleger med særskilt kompetanse.  
 
Avhengig av sykehusstruktur og hovedarbeidsplass vil det være relevant med hospitering 
innenfor  
1) et annet fag (f.eks. pediatri, hematologi, anestesi, lungemedisin (allergi), medisinsk biokjemi 
m.fl)  
2) en annen seksjon (f.eks. transfusjon, transplantasjon, immunologi, allergi, cytometri m.fl.)  
3) en annen institusjon (nasjonalt ansvar/kompetansesenter, universitet/forskningsinstitusjon, 
internasjonale samarbeidspartnere m fl.) 
 
En dag hospitering teller 10 poeng, og maksimalt antall med tellende hospitering for en periode 
er 50 poeng.  
 
Internasjonale kurs/kongresser/fagmøter (> 2/periode)  
Det finnes en rekke internasjonale kurs og kongresser for ulike sub-spesialiteter innen 
immunologi og transfusjonsmedisin. Hvilke konferanser som arrangeres når, og endringer i 
hvilke som anses å være av best kvalitet, endres kontinuerlig. Det er derfor ikke relevant å gi 
noen dekkende framstilling av denne typen konferanser for hele spesialiteten. Nettsider til NFIT 
blir oppdatert med oversikt over aktuelle konferanser.  
 
Deltakelse i en slik konferanse, som vanligvis strekker seg over 3-4 dager, vil gi omkring 30 
poeng.  
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Nasjonale kurs/kongress/fagmøter (> 2/periode)  
For nasjonale kurs og konferanser gjelder det også at det i stor grad vil avhenge av sub-
spesialitet og en fullstendig oversikt presenteres ikke her. Noen møter som samler mange av 
medlemmene nevnes under: 
NFIT avholder årlig kurs i forbindelse med Årsmøtet tilsvarende 1dag/ (7 poeng) 
Nasjonal blodbankkonferanse avholdes av fagmiljøene går over 2 dager (15 poeng)  
Hemovigilansseminar avholdes av Helsedirektoratet hvert halvår og går over 1 dag (7 poeng) 
Allergifrisk arrangeres som årlig seminar over 2 dager av Helsedirektoratet for de fire regionale 
senter for allergi og overfølsomhet (RAAO) (15 poeng) 
 
NFIT sine nettsider har en egen oversikt over aktuelle kurs og konferanser. Denne oppdateres 
fortløpende etter innspill fra medlemmene 
 
Profesjonalitetskurs (2 dager)  
Etter planen fra Legeforeningen skal et profesjonalitetskurs gå over 2 dager (15 poeng) og være 
aktuelt for alle leger med spesialistgodkjenning. Aktuelle temaer er kunnskapshåndtering/IT, 
veiledning, jus i medisin, medisin og økonomi, prioritering, avvikshåndtering, kommunikasjon. 
Målet er å arrangere kurs med ulik profil slik at alle leger med spesialistgodkjenning kan finne et 
aktuelt kurs i hver 5 års periode.  
 
Det forventes at Legeforeningen sentralt arrangerer slike profesjonalitetskurs, fordi disse 
kursene vil omfatte alle spesialiteter med noenlunde samme innhold.  
 
Valgfritt innhold 
 
Valgfritt innhold forutsettes å dekke ca 150 timer/poeng i løpet av en femårsperiode. Dette kan 
bestå av:  
 
Hospitering  
Det vises til forrige avsnitt om obligatorisk utdanning for nærmere beskrivelse av hospitering.  

Internasjonale og nasjonale kurs /kongresser/ møter  
Det vises til forrige avsnitt om obligatorisk utdanning for nærmere beskrivelse av disse kursene.  

Forskning (max 100 poeng), undervisning (max 40 poeng), referee arbeid (max 9 poeng) 
Jfr vedtatte regelverk: 
Førsteforfatter av abstrakt til kongress eller poster: 20 poeng 
Vitenskapelig artikkel: første eller sisteforfatterskap: 50 poeng, annenforfatter 30 poeng, 
medforfatter 20 poeng 
Referee 3 poeng  
Orginalforelesning: 20 poeng 
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Kvalitetsarbeid (max 20 poeng) og utarbeidelse av faglige retningslinjer og prosedyrer (max 20 
poeng) 
Arbeid med nasjonale eller lokale retningslinjer/prosedyrer regnes med time for time.  
 
E-læringskurs med test (max 30 poeng) og artikkel-lesning med online spørsmål for kontroll (max 
30 poeng)  
Mange tidsskrift tilbyr nå CME-poeng med spørsmål online etter gjennomlesing av en artikkel. En 
artikkel teller en time. Tilsvarende gjelder også for e-læringskurs med test (1time=1poeng). For vårt 
fagområde er ikke ordningen med CME-poeng så utbredt ennå, slik at faglig oppdatering under 
denne fanen vil kunne omfatte også andre artikler og kurs. 
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