
Mal for høringssvar - Legeforeningens interne høring 
 

Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3 
 
 
Navn på avsender av høringssvaret (hvilken forening, spesialitetskomite, råd eller utvalg): 

Styret i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 

 

Innspill til endringer eller forbedringer i læringsmålene til en eller flere spesialiteter: 

Spesialitet: Innspill: (spesifiser eventuelt til hvilke læringsmål) 

Medisinsk 
mikrobiologi 

Delmål 2.1: Foreslås endret til: Forstå betydningen av rask og god kommunikasjon 
med kliniske kollegaer. 

 Delmål 2.2: «Søker å oppfylle klinikernes ønsker i størst mulig grad» bør endres til 
«Søker å oppfylle klinikernes sentrale diagnostiske behov i størst mulig grad» 

 Læringsmål 3: Sterilisering og desinfeksjon 
Synes feilplassert under “Holdninger og etisk standard”. Bør flyttes under overskriften 
“Sykehushygiene, smittevern og infeksjonsepidemiologi” 

 Forslag til nytt læringsmål under tema “Generell mikroibologi: Pasientnære analyser” 

Læringsmål x – Pasientnære analyser 

Ha god kunnskap om pasientnære analyser og selvstendig kunne anvende 

kunnskapen i konkrete situasjoner. 

Delmål x.1 

Selvstendig kunne gi råd om bruk av pasientnære analyser i sykehus, på legekontor 

og hos pasienter. 

Delmål x.2 

Ha god kunnskap om fordeler og ulemper ved pasientnær analysering. 

 
 

 Læringsmål 13: «Minimum 6 mnd tjeneste ved en virologisk seksjon» 
Endres til: Minimum 6 mnd tjeneste ved seksjon der det drives virusdiagnostikk. 

 Parasittologi:  Delmål 15.2 : Tekst bør endres slik at det blir:  
 
Kunne mikroskopere feces-preparat og blodutstryk for å se etter parasitter der dette 
er relevant. Ha kunnskap om tilgjengelige molekylærbiologiske og immunologiske 
tester samt inneha kunnskap om den enkelte metodes nytteverdi og begrensning. 

 Læringsmål 16: Kunne fungere som smittervernkoordinerende lege i sykehus. Forslag 
til nytt delmål: Ha detaljert kunnskap om basale smittevernrutiner i helsetjenesten 
(smitteforebyggende tiltak som benyttes ved håndtering av alle pasienter).  



 Delmål 18.3: Foreslå reformulering: 
Ha kunnskap om forekomsten av antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt og 
kjenne til systemer for resistensovervåkning 

 Delmål 18.6:  
Foreslår ny formulering: «Ha god kunnskap om fenotypisk  og genotypisk 
resistensbestemmelse av bakterier og sopp.» 

For 
ambisiøst?  

Delmål 19.3: Dette er et ambisiøst krav, som nok strekker seg utover det som er 
praksis for de fleste utdanningsstedene i dag. Målet vil gi god innsikt i  

 Delmål 19.5: Virker diffust. Foreslås strøket. 

 

I hvilken grad vurderes læringsmålene å være i tråd med pasientenes og tjenestenes 

behov? ("tjenestenes behov" definerer vi som den kompetanse og de ferdigheter som er nødvendige for å 

levere helsetjenester av god kvalitet)  

Spesialitet: Innspill: (spesifiser eventuelt til hvilke læringsmål) 

Skala fra 1 til 6 + eventuelle kommentarer 
Medisinsk mikrobiologi 5 

 Det foreslås et nytt læringsmål som omhandler pasientnære analyser, 
ettersom tjenesten i økende grad etterspør dette. 

  

 

Hvordan kan læringsmålene bli mer i tråd med behovene?  

Spesialitet: Innspill: (spesifiser eventuelt til hvilke læringsmål) 

Medisinsk mikrobiologi Det foreslås et nytt læringsmål som omhandler pasientnære analyser, 
ettersom tjenesten i økende grad etterspør dette. 

Medisinsk mikrobiologi og 
infeksjonsmedisin 

Mikrobiologiske diagnostiske metoder er i rask utvikling. For å tilpasse 
tilbudet til pasienters og klinikernes behov og sikre en felles forståelse 
av hva de nye metodene kan tilføre og hva som er deres begrensning, 
er det avgjørende at spesialister i medisinsk mikrobiologi har erfaring 
fra klinisk, pasientrettet arbeid, likesom infeksjonsmedisinere må ha 
praktisk erfaring med diagnostisk laboratoriearbeid. 

  

 

I hvilken grad er det mulig å oppfylle de foreslåtte læringsmålene innen eksisterende 

rammer for den kliniske virksomheten? 

Spesialitet: Innspill: (spesifiser eventuelt til hvilke læringsmål) 

Skala fra 1 til 6 + eventuelle kommentarer 
Medisinsk mikrobiologi 6 



  

  

 

Hvordan kan eventuelt gjennomførbarheten bedres?  

Spesialitet: Innspill: (spesifiser eventuelt til hvilke læringsmål) 

Medisinsk mikrobiologi Full måloppnåelse vil forutsette samarbeid mellom større og mindre 
mikrobiologiske laboratorier, slik det også er i dag. 

  

  

 

Generelle synspunkter på læringsmålene: 

De nye læringsmålene i medisinsk mikrobiologi har for det meste tatt utgangspunkt i eksisterende 
norsk regelverk og europeiske retningslinjer (UEMS curriculum).  
Spesialitetskomiteens forslag til læringsmål gjenspeiler i stor grad kompetansen som forventes ved 
endt spesialistutdanning i dag, med en tilnærming til europeiske retningslinjer. 
Det er viktig at kravene til oppnådd kompetanse ved spesialistgodkjenning ikke reduseres ved 
overgang til ny ordning.  
 

 

I hvilken grad understøtter læringsmålene viktige politiske føringer (f.eks. i Nasjonal helse 
og sykehusplan, primærhelsemeldingen, folkehelsemeldingen)? 
Skala fra 1 til 6 + eventuelle kommentarer 

5  

 

Hvordan kan læringsmålene i større grad understøtte de politiske føringene? 

 
Grunnleggende kunnskap i basale smittevernrutiner (smitteforebyggende tiltak som praktiseres ved 
håndtering av alle pasienter, herunder profesjonell håndhygiene) hos alt helsepersonell er meget 
viktig for bekjempelse av at antibiotikaresistente mikrober i norske helseinstitusjoner. Læringsmål 
som omhandler dette må tas inn for alle kliniske spesialister. 

 

I hvilken grad er læringsmålene formulert slik at det er mulig å vurdere måloppnåelse? 
Skala fra 1 til 6 + eventuelle kommentarer  

 
6 



 For vurdering og godkjenning av oppnådde læringsmål kreves relevant spesialistkompetanse 

 Det er viktig med konkrete og detaljerte læringsmål for å sikre en nasjonal standard, felles faglig 
fundament, likeverdig utdanning i hele landet. 

 Konkrete og detaljerte læringsmål er nødvendig for å sikre kompetanse innen hele bredden av 
fagfeltet, erfaring med ulike metoder og prosedyrer osv. 

 At nasjonale krav til obligatoriske kurs videreføres, er også viktig i denne sammenhengen. 
 
 

 

Hvordan kan mulighetene for vurdering av måloppnåelse forbedres? 

Gjennomføring av obligatoriske, nasjonale kurs vil gjøre vurderingen lettere. 
 

 

Generelle synspunkter på læringsmålene som gjelder spesialitetene. 

 
Grunnelggende kunnskap i basale smittevernrutiner (smitteforebyggende tiltak som praktiseres ved 
håndtering av alle pasienter, herunder profesjonell håndhygiene) burde vært nevnt som Læringsmål 
for spesialistutdannelsens del 1, men ble utelatt der. Av den grunn er det avgjørende at Læringsmål 
som omhandler denne kompetansen (både som kunnskap og ferdighet) tas inn for alle 
indremedisinske og kirurgiske fag, og på et enda mer detaljert nivå for infeksjonsmedisinere og 
mikrobiologer. 

 

 

Temaer som bør belyses og kommenteres i høringsuttalelsene 
Punktene under hvert tema er forslag til momenter som kan trekkes frem og eksempler på 
formuleringer og argumentasjon  

 
Nasjonalt utdanningssystem 
 Viktig å unngå regionale forskjeller 

 De forskriftsfestede kravene må sikre nasjonal harmonisering 

 Behov for nasjonale krav til obligatoriske kurs 

 Behov for nasjonale krav til praktisk erfaring, praktiske ferdigheter, erfaring med ulike 
pasientkategorier osv. 

 
 

Internasjonal standard 
 Utdanningen må være på nivå med internasjonal/europeisk standard 

 Spesialitetskomiteene har lagt internasjonale faglige anbefalinger til grunn ved utformingen av 
læringsmålene  

 

Konkrete og detaljerte, etterprøvbare læringsmål 
 Konkrete og detaljerte læringsmål er nødvendig for å sikre en nasjonal standard, felles faglig 

fundament, likeverdig utdanning i hele landet 



 Konkrete krav til kunnskap og ferdigheter avgjørende for å sikre pasientsikkerhet og forsvarlighet 
yrkesutøvelse 

 Konkrete og detaljerte læringsmål er nødvendig for å sikre kompetanse innen hele bredden av 
fagfeltet; erfaring med ulike pasientpopulasjoner, ulike metoder og prosedyrer osv. 

 Konkrete og detaljerte læringsmål er nødvendig for å sikre utvikling av praktiske ferdigheter  

 Konkrete, detaljerte og etterprøvbare læringsmål er nødvendig for løpende vurdering og 
dokumentasjon av oppnådd kompetanse 

 Konkrete, detaljerte og etterprøvbare læringsmål er nødvendig som grunnlag for godkjenning av 
spesialister og eventuell underkjennelse  

 Generelt formulerte og uklare læringsmål gir uklar instruks til utdanningsvirksomhetene, uklare 
forventninger til LIS  

 
 
 

Omfang 
 Spesialitetskomiteenes forslag til læringsmål gjenspeiler kompetansen som forventes ved endt 

spesialistutdanning i dag 

 Læringsmålene beskriver forventningene i dagens system og representerer et faglig 
minimumskrav som må bestå 

 Kravene til oppnådd kompetanse ved spesialistgodkjenning må ikke reduseres ved overgang til 
ny ordning 

 En beskrivelse av innholdet i et 5 års utdanningsløp, med krav til ervervelse av teoretisk 
kunnskap, praktiske ferdigheter, erfaring og faglig modning må være omfattende, konkrete og 
målbare 

 Del 2 må være omfattende nok til å sikre felles faglig grunnlag og breddekompetanse for leger 
innen indremedisinske og kirurgiske fag 

 Hver utdanningsdel må sikre adekvat kompetansenivå som grunnlag for utdanning i neste del  

 
Gjennomførbarhet 
 Konkrete og detaljerte læringsmål legger til rette for planlegging, strukturering og koordinering 

av utdanningsløp 

 Gjennomførbarheten blir bedret gjennom konkrete krav til innhold og etablering av 
organisatoriske strukturer 

 Listen legges ikke høyere enn i dag, men gjennomføringen vil kunne bedres gjennom styrking av 
organisatoriske strukturer 

 
Det ble påpekt i høringskonferansen at det er viktig at alle gir konkret støtte til at de foreslåtte 
læringsmålene for den enkelte spesialitet er gjennomførbare, dvs. skårer 6 for gjennomførbarhet for 
alle læringsmålsdokumenter/spesialiteter i questback-høringen.  
 

Vurdering 
 For vurdering og godkjenning av oppnådde læringsmål kreves relevant spesialistkompetanse 

 
Prosess 
Ferdigstillelse av læringsmåldokumentene (redigering og harmonisering) må gjennomføres i tett 
samarbeid med spesialitetskomiteene slik at faglig innhold og kompetansekrav opprettholdes  

 
Del 1 
Nasjonal helse og sykehusplan beskriver videreføring av "turnus" med små endringer. 
Det vedtatte forslag innebærer store endringer: 



 uspesifikke, overordnede, generelt formulerte læringsmål 

 utviskede faggrenser 

 tap av viktig faglig innhold 

 uklare krav til kompetansenivå 

 ikke tilrettelagt for fortløpende vurdering 

 utformingen av læringsmålene for del 1 er derfor ikke i tråd med oppdraget og malen 
 
Del 1 skal danne faglig grunnlag for del 2 og del 3. Ved utforming av læringsmålene for del 2 og del 3 
ble det tatt utgangspunkt i at kompetansen etter del 1 skulle tilsvare kompetansenivået etter dagens 
turnus. Dette sikres ikke gjennom de vedtatte læringsmålene for del 1. 
 
Dersom læringsmålene for del 1 blir stående, må læringsmål som mangler tas inn i målene for del 2 
eller 3 i kirurgi, indremedisin og allmennmedisin.  


