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Høring – Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene, 

del 1 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 13.7.2016. 

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

uttalelse i saken: 

Innledende merknader 

LIS 1 skal erstatte dagens turnustjeneste og man foreslår at godkjenning som LIS 1 er 

avhengig av oppnådde læringsmål. Dette er tenkt å gi en kvalitetsforbedring av utdannelsen 

samt sikre at LIS 1 oppnår et minimum av kunnskaper og ferdigheter før de starter et 

spesialiseringsløp. Of er kritiske til om det oppnås, slik læringsmål og læringsaktiviteter nå er 

utformet. Det er stor forskjell på hvordan læringsmål er definert for indremedisin versus 

kirurgi, psykiatri og allmennmedisin. Dokumentet fremstår derfor ikke helhetlig og det er for 

store sprik i hvordan man har valgt å beskrive et læringsmål. Of foreslår at strukturen 

harmoniseres og at forslag til læringsaktiviteter beskrives mer utførlig.  

Det er besluttet at tjenesten i sykehus skal bestå av tjeneste i psykiatri, kirurgi og 

indremedisin. Det er ingen tidsangivelse for hver enkelt bolk, slik at det er svært uklart hvor 

lang tid den enkelte bolk er ment å vare. Of mener at det for LIS 1 er mest hensiktsmessig 

med tidsangivelse for hver enkelt bolk da det helt nødvendig at LIS 1 roterer videre selv om 

enkelte læringsmål ikke er oppnådd. Det er i dag turnusleger ved sykehus av svært ulik 

størrelse og med svært ulik organisering slik at det trolig ikke vil være mulig å oppnå alle 

læringsmål ved alle sykehus. 

Of foreslår at enkelte læringsmål er felles for hele LIS 1 da de vil kunne nås ved tjeneste både 

i alle eller flere deler av LIS 1. Et eksempel er tvangsinnleggelse etter lov om psykisk 

helsevern. 

Of støtter intensjonen om å styrke veiledningen i spesialistutdanningen og er positive til 

arbeidet med å utforme læringsmål og læringsaktiviteter for å sikre kvaliteten på 



 

spesialistutdanningen. Vi er enig i at det er fornuftig med mer spesifikke krav til hvilke 

kunnskaper og ferdigheter en spesialist bør ha ved endt spesialiseringsløp. 

Indremedisin 

Læringsmålene for indremedisin er svært overordnede og åpner for at det kan bli store 

forskjeller i de kunnskaper en LIS 1 innehar etter endt tjeneste. Dette åpner for at det vil 

kunne være individuelle skjønnsmessig vurderinger som avgjør om en veileder mener at LIS-

legen har oppnådd et læringsmål. Of foreslår at man konkretiserer hvilke kunnskaper og 

ferdigheter om de viktigste indremedisinske tilstander en LIS 1 bør inneha etter endt tjeneste. 

Det bør videre stilles krav til gjennomført kurs i AHLR og man bør forvente at en LIS 1 har 

vært tilstede og deltatt aktivt i situasjoner hvor pasienter har akutt respirasjons- eller 

sirkulasjonsstans under tjenesten. I det nåværende høringsdokumentet er det nok at man har 

deltatt på simulasjonstrening. 

Psykiatri 

Of støtter synspunktene fra Norsk psykiatrisk forening og Spesialitetskomiteen i psykiatri. 

Det er positivt at det er mulig å ta 4 måneder i psykiatri i del 1. Leger som skal velge å 

spesialisere seg i psykiatri trenger all den somatiske erfaringen de kan få i del 1.  Det må 

derfor stilles krav til minimumstid i indremedisin og kirurgi. Minimumstiden bør ikke 

reduseres i forhold det vi har i dag.  Læringsmålene synes ambisiøse og omfattende for kun 4 

måneder. Det presiseres at læringsmål alene ikke er tilstrekkelig.  Evaluering av 

læringsmålene bør gjøres av spesialist i psykiatri og ikke av erfaren LIS eller 

psykologspesialist. Viktige læringsmål innen psykiatri omfatter også somatiske og 

farmakologiske aspekter. 

Kirurgi 

Of vil innledningsvis bemerke at i de kirurgiske fagene er praktiske ferdigheter avgjørende for 

god yrkesutøvelse. 

Etter Ofs syn er læringsmål alene uegnet til å sikre ivaretakelse av praktisk trening. Of anser 

derfor selve innretningen som uhensiktsmessig. Etter Ofs syn må utdanningen sikres ved 

videreføring av prosedyrelister. Ofs erfaring er at prosedyrelistene i de fleste avdelinger har 

vært en avgjørende mekanisme for å fremtvinge at leger i spesialisering faktisk slipper til med 

praktisk trening. I tillegg må ordningen med obligatoriske kurs videreføres.  

De læringsmål som er oppført er tydelige, og Of oppfatter at de er hensiktsmessige. Ved en 

rask gjennomgang av listene finner Of at enkelte emner mangler; som eksempler kan nevnes 

skader i columna, behandling av ledd-luksasjoner, penetrerende skader i buk og bryst og 

håndtering av nekrotiserende fasceitt. Of er bekymret for at andre viktige emner kan være 

uteglemt. Of overlater til de fagmedisinske foreningene å kommentere eventuelle ytterligere 

mangler, men våre eksempler viser at listene pr. nå er ufullstendige, samt at det burde vært en 

tydeligere diskusjon om de valg som er gjort.   

Allmennmedisin 



 

Læringsmålene til allmennmedisin er etter Of syn gode, men vi overlater til den 

fagmedisinske foreningen å komme med forslag til endringer dersom de mener at noe 

mangler. Avslutningsvis vil vi bemerke at læringsmålene virker omfattende og at det derfor 

kan være vanskelig å oppnå alle i løpet av 6 måneders tjeneste i allmenn praksis. 

 

Med vennlig hilsen 

Jon Helle 

Leder 

 




