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Høring – Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 

leger og tannleger 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 4.7.2016. 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på møte 15.9.2016. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

Of har vesentlige innvendinger til forslaget.  

Etter Ofs syn bærer fremlegget preg av manglende kunnskap om situasjonen i sykehusene, og 

de utfordringer utdanningskandidatene opplever. Det foreslås et omfattende sett av læringsmål 

som skal nås, vurderes, og dokumenteres. Hvis prosessen skal gjennomføres som forutsatt vil 

det være tidkrevende. I og med at dette må håndteres innen virksomhetenes budsjetter må 

andre oppgaver nedprioriteres. I mange enheter er det et betydelig arbeidspress, og vansker 

med å få avsatt tilstrekkelig tid til god opplæring. I forslaget fjernes materielle krav til 

innholdet i utdanningen, og erstattes av krav som ikke er tilstrekkelig konkrete. Of anser dette 

som lite hensiktsmessig. Det er overveiende sannsynlig at dette vil føre til at utdanningen vil 

nedprioriteres i mange enheter.   

Mange av målsetningene som settes opp er vanskelige å måle med noen grad av sikkerhet, og 

vurderingene vil i mange tilfelle baseres på en stor grad av skjønn. Dette er uheldig. Of er 

bekymret for at evalueringene ikke vil være dekkende for reell kompetanse. I denne 

sammenheng oppfattes forslaget om at det er ledelsen som skal godkjenne utdanningen som 

særlig uegnet. Både enhetens leder og veileder vil gjennom godkjenningen også evaluere egen 

innsats og prestasjon. Hvis enheten og veilederen ikke har oppfylt sine forpliktelser vil endel 

kunne tenkes å tildekke dette ved å godkjenne kandidater som ikke egentlig har nådd 

læringsmålene. Evalueringen er således ikke bare en evaluering av kandidaten, men også en 

evaluering av enheten og veilederen. Enheten og veilederen evaluerer således seg selv. Of 

anser dette som uheldig.   

Det foreslås at utdanningsutvalgenes innretning kan utformes av virksomheten. Of anser 

ordningen som lite hensiktsmessig. Etter Ofs syn bør forskriften inneholde bestemmelser som 



 

sikrer utdanningskandidatene representasjon i det overordnede utdanningsutvalget, og videre 

at utdanningsutvalget må være sammensatt med en tydelig fag-representasjon. Of mener 

videre at det er behov for utdanningsutvalg også på lavere nivå i virksomheten, og at dette bør 

inn i forskriften.  

Of oppfatter at forskriften ikke beskriver hva som ligger i «løpende evaluering». Of anser 

dette som uheldig. Etter Ofs syn bør det gjøres systematiske årlige gjennomganger av 

utdanningsenhetene, og at enhetene bør besøkes regelmessig.  

Of oppfatter videre at forskriften er uklar på rollen til Spesialitetskomiteene. Of ser at de skal 

gi råd i forbindelse med godkjenning, men det fremstår uklart hvilken videre rolle de skal ha, 

og videre om de skal besøke utdanningsenhetene. Of mener at Spesialitetskomiteenes rolle er 

for lite konkret og forpliktende, og at dette ikke er i tråd med departementets intensjon om 

komiteene skal ha en formell og reell rolle. Of mener komiteenes rolle må konkretiseres og 

tydeliggjøres i forskriften. 

Of oppfatter det som særlig uhensiktsmessig at godkjenningen skal gjøres på overordnet nivå. 

Terskelen for å trekke tilbake godkjenningen vil i en slik ordning bli høy. Of anser at reelle 

sanksjonsmuligheter vil være avgjørende for å sikre etterlevelse av forskriften.  

Etter Of syn bør det gjennomføres omfattende endringer i forskriften.  

- godkjenning bør skje etter dagens ordning med godkjenning av hver enkelt enhet 

- sammensetning av utdanningsutvalg bør detaljeres, og det bør være utdanningsutvalg 

på lavere nivå 

- det bør gjennomføres årlig evaluering 

- det bør gjennomføres årvisse besøk av enheten 

- i tillegg til læringsmål bør det settes opp prosedyrekrav 

- det bør forskriftsfestes obligatoriske kurs hvor utdanningskandidater kan samles 

- Spesialitetskomiteenes rolle i den løpende evalueringen må tydeliggjøres 

Etter Ofs syn vil det fremlagte forslaget ikke i tilstrekkelig grad sikre utdanningens kvalitet. 

Med mindre det gjøres betydelige endringer i forskriftsforslaget vil Of anbefale at 

Legeforeningen bør vurdere å trekke seg fra arbeidet. 

Med vennlig hilsen 

Jon Helle 

Leder 




