
 

 

 

Legeforeningen 

Her 

 

 

Deres ref.:16/4055 Vår ref.:JH/TT/LBK Dato:19.9.2016 

 

Høring – Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles 

kompetansemoduler, del 1-3 

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: 

Of synes det er positivt at det er planlagt felles kompetansemoduler for alle utdanningskandidatene. 

Temaene er relevante og viktige, men det kan synes som om ambisjonsnivået ligger altfor høyt. 

Tanken er god, men Of er redd for at dette blir vanskelig å få til innenfor helseforetakenes 

nåværende rammer.  

For å oppnå læringsmålene kreves en stor innsats av LIS-legene og ikke minst veilederne. Det er 

foreslått omfattende læringsaktiviteter for å oppnå læringsmålene, det skal skrives diverse rapporter 

og ikke minst en prosjektoppgave. Kandidaten skal få tid til å ta e-læringskurs, gjøre gruppearbeid, 

skrive rapporter og helst utføre et forbedringsprosjekt i praksis. Hvem er det så som skal vurdere 

disse oppgavene, jo det er veileder som må være et supermenneske for å få tid til dette uten at det 

skal koste noe mer eller gå utover pasientarbeidet. 

Of frykter at det meste av dette arbeidet må utføres i LIS-legens og veileders fritid.  Etter Ofs mening 

er det ikke praktisk gjennomførbart å oppnå alle de foreslåtte læringsmålene i de felles 

kompetansemodulene. Hvis det skal være gjennomførbart, må det kuttes ned på den praktiske delen 

av utdanningen, og det er ikke ønskelig. Alle kravene som stilles til LIS, vil kunne føre til at overleger 

må overta kliniske oppgaver som LIS-leger tidligere har utført.   

Kommentarer til de foreslåtte læringsmålene:  

Etikk:  

Of synes det er positivt at man har fokus på etikk. Dette vil kunne være med på å skape gode 

helsetjenester. Of mener at dette er et tema som bør være obligatorisk for alle som ansettes i 

helseforetakene, men kanskje da med et litt varierende ambisjonsnivå, for eksempel med 

gjennomførte e-lærings kurs. 



 

System, organisasjon, ledelse:  

Læringsmål 1 og 2 og tilnærmet samtlige delmål er avhengig av et godt samspill mellom 

arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i utforming av læringsaktiviteter. Man må tilstrebe en nøytral 

og faktaorientert undervisning, for å minimere en vektlegging av den ene sidens meninger. Her bør 

man også få innsikt i Hovedavtalen som er grunnmuren i å oppnå gode helsetjenester for pasienten. 

Of mener at setningen: «For å oppnå gode helsetjenester må legene forstå egen og andres ansvar og 

rolle i systemet» bør strykes eller omformuleres. Det må under samme punkt presiseres at det er 

arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at sådan tjeneste blir mulig å gi.  

Lovverk:  

Of støtter at å ha kjennskap til lovverket som regulerer helsetjenesten er positivt.  Men også her 

synes ambisjonsnivået å ligge noe høyt. Læringsmål 2: Kunne finne frem til og følge opp krav i 

aktuelt regelverk som regulerer egen virksomhet, herunder kjenne til rettskildesituasjonen i 

helseretten og kunne gjennomføre rettskildesøk. Of mener at dette læringsmålet er urealistisk. Selv 

erfarne jurister vil kunne ha problemer med å oppfylle dette kravet. 

Forskning:  

Of stiller seg positivt til at temaet er tatt med. Dette er nyttig. Samtidig vil Of kommentere at en del 

grunnleggende begreper må forutsettes kjent fra grunnstudiet. Her synes Læringsmål 2 nesten 

unødvendig og må mer oppfattes som en repetisjon. Når det gjelder Læringsmål 1 om ny forskning vil 

de foreslåtte læringsaktivitetene kunne være gjennomførbare, men det vil være veldig vanskelig for 

en veileder å kunne vurdere en LIS etter introduksjon av nyere forskning som en gruppeveileder eller 

fagressursperson har gitt. På hvilket grunnlag vil veileder kunne vurdere hva en LIS har lært etter en 

slik introduksjon? Of mener at hvis man ikke kan dekke nyere forskning på andre måter enn slik som 

her tenkt, bør «vurderingen» være deltatt/ikke deltatt. For å oppnå delmål 4 er LIS avhengig av at det 

finnes forskningskompetent veileder med tid avsatt til å veilede LIS på arbeidsplassen. Of tror dette 

kan være vanskelig å gjennomføre på mindre sykehus. 

Kunnskapshåndtering:  

Å innhente relevant og oppdatert kunnskap er viktig, og Of støtter dette punktet. Samtidig synes 

ambisjonsnivået på dette punktet også å ligge for høyt. Tiden for veileder og LIS vil ikke kunne 

strekke til. Det er foreslått at det skal skrives rapport om gjennomført beslutningsprosess, skrives 

case rapport og prosjektoppgave, og veileder skal vurdere alt dette. Dette er det ikke ressurser til 

innenfor dagens rammer. 

Kvalitet og pasientsikkerhet:  

Of mener at disse punktene er helt essensielle, men også her synes ambisjonsnivået å ligge for høyt.  

Delmål 1.1 Kjenne til omfanget av uønskede hendelser og pasientskader på egen arbeidsplass og 

datakildene som finnes. For å oppfylle dette delmålet må arbeidsgiver være den viktigste faktoren, 

det er arbeidsgiver som må gi fri tilgang til og sette av tid til å gå gjennom alle uønskede hendelser og 

pasientskader. Læringsmål 2: Kunne planlegge og delta i forbedringsprosjekter på egen arbeidsplass 



 

og vurdere om tiltakene etterleves og virker. I teorien høres dette flott ut, men Of stiller seg 

tvilende til om LIS og veileder vil få avsatt nok tid og ressurser til å gjennomføre dette i praksis. 

Kommunikasjon: 

Læringsmålene i kommunikasjon framstår som relevante. Innholdsmessig overlapper målene mye 

med grunnutdanning. Læringsmålene i kommunikasjon vil være ressurskrevende å oppnå da de vil 

kreve tett veiledning, mye supervisjon og mulighet/tid til observasjon av mer erfarne klinikere i 

arbeid.  

Pasient og brukermedvirkning: 

Of oppfatter dette som et tredelt læringsmål med diffust innhold og lite konkretisering. Læringsmålet 

er så vagt at det er vanskelig å konkretisere. Læringsmål 1.2 går på diskusjon om metoder for 

brukerrepresentantmedvirkning på systemnivå. Læringsmålet framstår som irrelevant i 

spesialistutdanningen. 

Samhandling:  

Etter Ofs syn mangler det her læringsmål om samarbeid på tvers av omsorgsnivåer.  

Of mener også at læringsmålene i større grad burde betone legen som teamleder. 

Pasient og pårørendeopplæring: 

Læringsmålene er relevante og peker på et felt som bør styrkes i spesialistutdanningen. 

 

Med vennlig hilsen 
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