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Høring – Læringsmål for de kliniske fagene i del I 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 15.5.2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) har behandlet saken per e-post. Styret har vedtatt 

følgende uttalelse: 

 

Det er bedt om innspill til reviderte kliniske læringsmål i første del av ny spesialistutdanning 

(del 1). Læringsmålene skal erstatte de forskriftsfestede læringsmål i vedlegg 2 til 

spesialforskriften av 16.januar 2016, som trådte i kraft 1. mars 2017. 

 

Of har ikke innspill på læringsmålene i allmennmedisin da vi antar at NFA og Af uttaler seg 

om disse læringsmålene. 

  

Det er imidlertid spurt om de reviderte læringsmålene er dekkende når det gjelder 

kompetansebehovene i årene fremover. Læringsmålene er konkretisert og det er kommet en 

rekke nye læringsmål. Oppnådde læringsmål er med disse endringene mer dekkende for det en 

LIS 1 bør kunne etter avsluttet tjeneste i sykehus, men det vil sannsynligvis fortsatt være 

prosedyrer som en LIS 1 burde beherske etter endt tjeneste som ikke er med. Det kan som 

eksempel nevnes at en enkel prosedyre som urinmikroskopi ikke er med under læringsmål i 

indremedisin. Høringen er sendt til de enkelte spesialforeninger, og Of antar at slike mangler 

vil påpekes i spesialforeningenes høringssvar. 

 

Videre er det spurt om de reviderte læringsmålene er praktisk gjennomførbare, og om alle 

læringsmålene kan oppnås i alle helseforetak og ved alle sykehus. Of mener at man vil kunne 

nå alle læringsmål ved både små og store sykehus, men at det er mer krevende å organisere en 

allmenn utdannelse på større sykehus med subspesialiserte avdelinger og seksjoner som har en 

mer selektert pasientpopulasjon i hver enkelt avdeling eller seksjon som LIS 1 er ansatt ved.  

Dersom man organiserer og koordinerer tjenesten på en god måte på store sykehus vil man 

likevel med de nye læringsmålene klare å gi en opplæring som gir et felles grunnlag for videre 

spesialistutdanning. 

 

Of vil understreke at de nye kravene til tettere veiledning og supervisjon vil medføre et økt 

ressursbehov. Det er ikke realistisk at dette lar seg gjennomføre uten tilførsel av ressurser i en 

allerede svært presset helsetjeneste. Dersom det frigjøres tid til veiledning og supervisjon ved å 

overføre administrative oppgaver som ikke må utføres av leger til hjelpepersonell, vil det 

kunne frigjøre noe legearbeidstid til den svært viktige oppgaven som kunnskapsoverføring til 

LIS er. 
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