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Høring – Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 

(spesialistforskriften) 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 3.4.2017. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøte 15.05.18 og per e-post. Styret 

har vedtatt følgende uttalelse: 

 

Of har gjennomgått høringsbrevet som beskriver endringene i forskrift om spesialistutdanning 

og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Ved gjennomlesing fremstår fremlegget og 

forslagene i hovedsak som hensiktsmessige. Of vil imidlertid bemerke Of ikke har detaljert 

kunnskap om spesialistutdanningen i ASA-spesialitetene.  

 

Når det gjelder arbeidsmedisin vil Of anmerke at utdanningen delvis er 

spesialisthelsetjenestens ansvar, og dette reflekteres i liten grad i høringsbrevet. Dette bør 

gjennomgås på nytt før endelig forskrift fastsettes.  

 

Det foreslås at det ikke skal stilles krav til tjenestetid ved utdanning i spesialiteter i tillegg til 

den første spesialiteten. Of kan ikke se hvorfor tidskravet bør frafalles, og kan heller ikke se at 

dette er godt begrunnet i høringsbrevet. Of anser forslaget som uegnet. Som hovedregel bør det 

stilles tidskrav også for senere spesialiteter. Tidligere overlappende utdanning bør komme til 

fratrekk.  

 

Of vil ellers benytte anledningen til å kommentere at det i ny forskrift ikke stilles krav til 

volum av læringsaktiviteter. Erfaringene fra utdanningsforløpene i sykehusene er at kravet om 

antall prosedyrer er avgjørende for å sikre tilstrekkelig læringsgrunnlag. Hvis kravet til 

læringsaktiviteter faller bort er det overveiende sannsynlig at kvaliteten på 

utdanningsforløpene vil svekkes. Of anser det som avgjørende at dette kravet videreføres i ny 

spesialistutdanning, og anser at dette best sikres ved at kravet tas inn i forskriften. 

 

Det er ikke fremlagt vektige argumenter for ikke å videreføre kravet til læringsaktiviteter. At 

tallfesting av kravet til læringsaktiviteter skulle være uegnet i den pedagogiske modellen 

direktoratet har valgt er etter Ofs syn av underordnet betydning. Direktoratet og departementet 

bør ta hensyn til de konkrete og omfattende erfaringene spesialitetskomiteene har gjort i 

oppfølgingen av spesialistudanningen.  

 

Of vil avslutningsvis bemerke at kombinasjonen av bortfall av tidskrav i utdanningen som 

foreslås for tilleggsspesialitet – og manglende krav til antall læringsaktiviteter – gir mulighet 

for at den enkelte veileder og leder kan tildele kandidater spesialiteter uten annen 



kvalitetssikring enn at de gjør en kvalitativ vurdering av at læringsmålene er nådd, og at 

utdanningskandidaten har gjennomført kurs. En slik ordning muliggjør godkjenning av 

spesialister som ikke innehar nødvendig kompetanse, og som ikke er i stand til å utøve faglig 

forsvarlig virksomhet. Of anser en slik ordning som helt uegnet.  

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 

 


