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Høring – Veileder i vurdering av leger i spesialisering 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 12. juli 2018. Norsk overlegeforening (Of) har 

behandlet høringen på sitt styremøte 5. september 2018.  

 

Of mener det er positivt at det beskrives bedre systemer for opplæring og veiledning av LIS. 

Of er imidlertid bekymret for at dette vil være svært resurskrevende og vanskelig 

gjennomførbart innenfor sykehusenes nåværende økonomiske situasjon, og frykter at det ikke 

vil avsettes tilstrekkelig legearbeidstid for overleger og legespesialister til å gjennomføre 

veiledning og supervisjon, slik dette er beskrevet i veilederen. Det er også uklart for Of hvilke 

juridiske ansvarsforhold som gjelder rundt godkjenning/ikke godkjenning av læringsmål og 

progresjon sett fra leder og veileder/supervisor sitt ståsted. 

 

Våre videre kommentarer er ordnet punktvis og samsvarende med veilederens oppbygning:  

 

Samarbeidsformer (Innledning): 
Of mener det er viktig å sikre at de regionale og lokale sykehus (og kommuner) med ansvar for 

LIS utdanning har nasjonale (og regionale) arenaer som sikrer en riktig nivellering av 

utdanningskapasitet, innhold og nivå; slik at det ikke utvikles regionale forskjeller på LIS 

utdanning. Konkret så bør der etableres en nasjonal overbygning for de regionale 

utdanningsutvalg (REGUT) som har en "ekstern audit" funksjon og som kan koordinere og 

korrigere regionale ulikheter. Her bør representanter fra akademia (universitetene) og 

Legeforeningen inngå som naturlige samarbeidspartnere. 

 

Hovedformål (Innledning):  
Of mener at det bør forsterkes at vurderingen gjelder oppnådd kompetanse i henhold til en 

spesifisert nasjonal standard som er etterprøvbar og dokumenterbar, samt at vurderingen 

underveis i forløpet også bør omfatte egnethet som lege i den aktuelle spesialiteten og omfatte 

råd om alternativ karrierevei dersom dette er aktuelt (ved fast ansatte LIS). 

 

Sikre enhetlig nasjonal kompetanse (innledning): 
Å sikre lik nasjonal kompetanse for LIS i den enkelte spesialitet er viktig for å sikre 

likeverdige helsetjenester for pasientene, og et nasjonalt legemarked med gode 

rekrutteringsarenaer for samtlige sykehus. Samtidig vil dette sikre at det enkelte sykehus vet at 

søkere (For eksempel spesialist i gynekologi eller gastrokirurgi) innehar et minimum av 

kunnskaper som er validert nasjonalt. Motsatt så vil sykehus og kommuner måtte etablere egne 

vurderingsarenaer for ferdige spesialister som søker arbeid. 

 



Hovedansvar for utdanning (Innledning om veilederen): 
Dersom ansvaret for vurdering av LIS-utdanning ensidig er tillagt sykehuset/kommunen som 

utdanningsansvarlig, så er faren stor for at vurderingen blir "biased" (bukken og havresekken) 

og at man godkjenner LIS som ikke oppfyller nasjonale krav eller at man underkjenner LIS på 

bakgrunn av ikke-faglige kriterier. Det bør foreligge en uavhengig ankeinstans, samt en instans 

for "ekstern audit" av godkjenningspraksis hos det enkelte sykehus/kommune for å sikre 

enhetlig nasjonal praksis. 

 

Det bør også tydeliggjøres bedre hvilke roller de ulike skal bekle innad i utdannings og 

godkjenningskjeden; herunder hva som er leders, veileders, veilederkollegiet og supervisor sin 

rolle. Disse rollene kan være ulike på mindre avdelinger/sykehus sammenlignet med større 

avdelinger/sykehus, og her bør den enkelte virksomhet også kunne definere hva som er den 

mest hensiktsmessige organiseringen lokalt. Dog bør der være likhet på samme nivå, for 

eksempel at de fire regionsykehusene bør kunne klare å organisere rolleforståelsen seg på 

samme måte. 

 

Læringsmål (Innledning): 
Of mener teksten bør korrigeres til "OG være i stand til å utføre". Det gir ingen mening at en 

LIS i for eksempel nevrokirurgi skal forstå/kunne den skriftlige prosedyren for cranietomi, 

uten å samtidig kunne utføre denne selvstendig på vakt ved behov. 

 

Vurderings-kollegium: 

Of støtter dette punktet og synes dette er en veldig god struktur. Dette kollegiet skal ha ansvar 

for sluttvurderingen, og det er viktig. Her bør inngå minst en med erfaring fra forskning, samt 

LIS sin veileder, nærmeste leder og tillitsvalgt på avdelingen for å sikre likeverdig behandling. 

Gruppen bør også kunne diskutere uten LIS tilstede, særlig der man ønsker å gi råd om 

alternativ karrierevei ved ikke-egnede kandidater. Gruppen bør også være sentral i utarbeidelse 

av lokale utdanningsplaner, både for virksomhetens planer og for individuelle planer. 

 

Veileder (Innledning): 
Of mener at "kompetent lege" er for diffust. Det bør tydeliggjøres at med dette menes spesialist 

eller overlege som LIS sin faste veileder, da menneskelig erfaring og år i yrket også er viktig 

for den helhetlige og langsiktige forståelsen av legerollen og for LIS-veiledning, spesielt når 

det gjelder "non-technical skills" som samarbeid, lege-rollen, pasient og pårørende-håndtering, 

belastninger i yrket, osv. 

 

Supervisor (Innledning): 
Se forrige kommentar. Det er viktig at denne/disse entydig defineres i et kollegium, slik at ikke 

alle leger går rundt og gir tilbakemelding til alle LIS på en ustrukturert og lite 

sammenhengende måte. Tilbakemelding, hyppig og strukturert, bør gis av definerte 

supervisorer som har fått adekvat opplæring og etter fastlagt mal. Dette er ikke til forkleinelse 

for uformelle tilbakemeldinger fra kolleger. Poenget er at det første ikke kan erstatte det andre. 

 

Supervisjon (Innledning): Of mener uttrykket "mer erfaren veileder/supervisor" er for diffust. 

Dette kan i ytterste konsekvens tolkes som en LIS som har noen dager mer erfaring enn den 

som blir veiledet, og dette gir lite mening. Det bør tydeliggjøres at supervisjon ikke kan utføres 

av LIS på (nesten) samme nivå. Supervisjon av LIS-2/3 bør utføres av spesialister/overleger, 

mens supervisjon av LIS-1 kan utføres av LIS 2/3. Dette er viktig da det også forutsettes at 

supervisor skal underskrive/attestere på utførte aktiviteter. 

 



Utviklingsplan (1.1): 
Her er det viktig at sykehuset/ kommunen også beskriver hvilke rotasjoner på andre sykehus 

eller avdelinger som er nødvendig for å oppfylle læringsmål. 

 

Mappen (1.3): 
Of mener at det bør tydeliggjøres konkret hvilke læringsmål LIS selv kan kvittere ut, og hvilke 

læringsmål som supervisorer må kvittere ut. Slikt sett er kanskje ”technical skills” enklere å 

selv kvittere ut som LIS, mens pårørende-håndtering og samarbeid med andre yrkesgrupper 

bør veileder kvittere ut. 

 

Attestasjon av mål (1.3): 

Det er viktig at dette settes inn som en strukturert og planlagt del av arbeidshverdagen til de 

som attesterer, slik at dette ikke "kommer oppå alt annet", og dette er særlig viktig der flere 

supervisorer sammen skal vurdere kompliserte læringsmål hos LIS. 

 

Individuell utdanningsplan (1.2): 
Of mener at vurderingskollegiet bør inngå som en naturlig part i utarbeidelse av individuelle 

utdanningsplaner for å sikre faglighet i planen, og det vil være uheldig om slike planer 

utelukkende utarbeides av HR uten kontakt med det faglige miljøet. 

 

Regelmessige og strukturerte tilbakemeldinger (1.4): 
Of støtter dette og dette er noe som kanskje har vært mangelfullt i tidligere 

spesialistutdanninger. Spesielt viktig er dette i situasjoner der LIS ikke er egnet (for 

vedkommende spesialitet) og bør vurdere å endre karrierevei. Da er det også viktig rent 

personalmessig å kunne dokumentere at slike regelmessige tilbakemeldinger er gitt underveis. 

Samtidig bør slike tilbakemeldinger kunne planlegges for veileder/supervisor i arbeidsdagen, 

slik at møtene blir gjennomført etter plan og ikke viker for annen virksomhet. 

 

Kompetanse-portalen (1.3): 
Det bør sikres IKT adgangs-ordninger for veiledere og vurderingskollegiet til den enkelte LIS-

mappe slik at progresjon og supervisjon kan monitoreres og dokumenteres. 

 

Midtveis-evaluering (1.4): 
Det bør etableres formelle midtveis-evalueringer, eller evalueringer mellom LIS 1 og 2 og 

mellom LIS 2 og 3, der man gjennomgår om det er nødvendig progresjon. Dette gir også rom 

for nødvendige justeringer der dette er nødvendig. 

 

Felles nasjonal standard(1.6): 
Of støtter dette men er skeptisk til at dette kan ivaretas regionalt på en god måte, og vi er 

urolige for at dette vil skape ulikheter i LIS-utdanning. Det bør etableres en overordnet 

nasjonal arena for sikring av likhet i utdanning (og likeverdige tjenester for pasientene) som 

også kan gjøre "ekstern audit" av læringssteder for å sikre en enhetlig praksis og nivå. Et slikt 

tiltak kan også være ressursbesparende ved at dette kan bidra til at flere sykehus gjør dette likt, 

og ikke at noen bruker ressurser feil.  

 

Individuelle planer (1.5): 
Of er enig at det kan være hensiktsmessig å organisere disse planene i avgrensede perioder, for 

eksempel for en rotasjon på en spesiell avdeling. Imidlertid bør hele utdanningsplanen 

foreligge ved starten av et løp slik at LIS og arbeidsgiver også kan planlegge hele løpet. Videre 



mener OF at "organisere" her må bety organisering av arbeidshverdag og oppgaver, og ikke 

selve ansettelsen. 

 

Tilbakemelding fra supervisor til leder (2.1): Of mener at dette er en dårlig ordning som 

ikke vil sørge for den nødvendig tillit mellom LIS og supervisorer. Slik tilbakemelding om LIS 

bør gis enten ved de regelmessige veiledningsmøtene eller gjennom vurderingskollegiet. At 

LIS skal være redd for at det blir gitt tilbakemeldinger til leder "bak ens rygg" er lite 

hensiktsmessig for utdanning og arbeidsmiljø. 

 

Observasjonsverktøy (2.3): 
Of forutsetter at supervisor har fått opplæring i bruk av verktøyet før dette tas i bruk. 

 

Ferdigheter (2.4): 
Of mener at dette beskriver typiske grunnferdigheter som leger skal kunne, men drift av 

sykehus forutsetter likevel at LIS i høy grad deltar både i poliklinikk, operasjon, osv - og disse 

bør også vurderes. 

 

Prosedyrelister (2.6): 

Det er viktig at veileder sikres gjennomgang av progresjon av prosedyrelister også der LIS 

roterer på andre avdelinger utenom der veileder arbeider til daglig. Dette kan sikres gjennom 

gode IKT-ordninger. 

 

Tilbakemelding til leder (3.1): 
Of mener bestemt at dette ikke er en hensiktsmessig organisering verken for utdanningen eller 

for arbeidsmiljøet, jfr. tidligere kommentarer. Dette kan skape lojalitetskonflikt, spesielt der 

veileder bør forstå at negativ tilbakemelding kan få konsekvenser for LIS sitt arbeidsforhold. 

Dermed kan man få situasjoner der LIS ikke melder fra til veileder, eller denne ikke får rapport 

om, negative hendelser i frykt for at dette kan bli brukt mot LIS (underrapportering av 

hendelser). Det bør heller ikke avkreves av en veileder en rapporteringsplikt eller angivelse av 

LIS. Slikt kan skape splid mellom grupper av leger (LIS/Legespesialist/Overlege) eller mellom 

erfarne LIS og mindre erfarne LIS som det ikke er hensiktsmessige å få i vanlig drift og 

arbeidsmiljø. Dersom manglende progresjon skyldes utilstrekkelig tilrettelegging fra leder så 

bør dette kunne rapporteres, men slikt kan også skape splid mellom et veilederkorps og en 

leder. Nettopp her vil en samlet vurdering fra nevnte vurderings-kollegiet kunne være 

hensiktsmessig. 

 

Video og lydopptak (3.2): 

Of støtter at slike verktøy kan være hensiktsmessige i læringsøyemed, spesielt av "non-

technical skills" eller "human faktors". Disse er vesentlige i team-samarbeid og i interaksjon 

med andre hjelpere, og essensielle i arbeid for pasientsikkerhet. Dog har slike verktøy brukt i 

pasientsammenhenger en viktig restriksjon: personvern og taushetsplikt. Det bør etableres 

gode rutiner for informasjon, gjennomgang og sletting av slike opplysninger. 

 

Simulering (5.1): 
Of mener at visse ferdigheter godt kan øves gjennom simulering, spesielt der reell eksponering 

gjennom klinisk arbeid kan være lav. Eksempler er øvelse i gjenoppliving eller traumamottak 

som godt kan øves ved simulering. Imidlertid er dette vanligvis basale ferdigheter og 

prosedyrer som på en god måte kan øves slik og simulering kan ikke erstatte eksponering for 

reelle kasuistikker. For eksempel vil utelukkende bruk av simulering til utdanning i mer 



avanserte oppgaver som for eksempel laparoskopi (kirurgisk kikkhullsoperasjon) skape et 

dårligere læringsbilde, og Of forutsetter at LIS kan lære dette under reelle operasjoner. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Norsk overlegeforening 
 

 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 


