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Generelle betraktninger 
Forslagene i høringsnotatet innebærer at aktørenes roller beskrives 
tydelig, og det blir lettere å orientere seg om hvilke krav som stilles når 
alt finnes i form av én forskrift. Det blir utdanningsinstitusjonenes 
oppgave å vurdere om læringsmålene er oppnådd, og dette reiser en 
del utfordringer. Som det påpekes i notatet, kan nære forhold mellom 
veileder og LIS påvirke den skjønnsmessige vurderingen av om 
læringsmål er oppnådd i større grad enn ved dagens krav om 
utførelse av et bestemt antall prosedyrer eller gjennomføring av 
obligatoriske kurs. Det blir derfor svært viktig at lege som har deltatt 
aktivt i supervisjon av LIS også deltar i vurderingen av oppnådde 
læringsmål, og at dette formaliseres. Ordningen med utdanningsutvalg 
bør opprettholdes for å sikre en arena for diskusjon rundt hvordan 
man skal kunne vurdere et læringsmål som oppnådd.  
NH: Med denne reformen synes all kontroll over LIS utdanningen å 
legges i hendene på avdelingssjefer ved de enkelte 
utdanningsinstitusjonene. Dette gjør LIS sårbare for utnytting, bl.a. kan 
de føle seg presset til å ta ekstra-vakter, jobbe mye ubetalt overtid, 
gjøre det vanskelig å ta opp kritikkverdige forhold på avdelingen o.l. 
Mange avdelingssjefer er ikke leger, de har ikke nødvendigvis 
forståelse for at kurs, konferanse, hospitering eller andre deler av LIS 
utdanning er viktig for legen. I tillegg er avdelingssjefer under konstant 
press fra sykehusets ledelse for å spare penger. Å slippe kursutgifter + 
ekstravakter for LIS vil fort kunne bli et fristende sparetiltak.  
For at den nye spesialistutdanningen skal fungere må sykehusets 
ledelse sette LIS utdanning høyt opp på agendaen, og følge opp sine 
avdelingssjefer. Hvis ikke, blir utdanningen av LIS bare enda et ansvar 
avdelingsledere skal ta på seg, og dette ansvaret vil bli utøvet svært 
vilkårlig og forskjellig fra en avdeling til en annen. 
 
Avdelingssjefer pålegges å skaffe faste stillinger til sine LIS. Dette vil 
kunne føre til at noen LIS blir godkjente selv om de ikke er skikket, rett 
og slett fordi avdelingen ønsker å kvitte seg med dem fordi de innehar 
en fast stilling. 



Vurderingen av oppnådde læringsmål bør således skje ikke (bare) 
gjennom en avdelingssjef og veileder, men gjennom en spesialist-
eksamen, slik de har i mange andre europeiske land. 
 
Departementet ber særlig om høringsinstansenes synspunkter 
på følgende forslag:  

1. Læringsmålene skal forskriftsfestes (se punkt 9.9.2).  
SBJ Kommentar: Tilsluttes. 
 

2. Kravene til utdanningsvirksomheter med plan for den enkelte 
spesialitet, individuelle utdanningsplaner, vurdering av oppnådde 
læringsmål mv. (se punkt 10.3 og forslag til forskrift § 19, § 20 og 
§ 21).  

SBJ kommentar: Presiseringen av at spesialistutdanningen er et 
lederansvar er viktig, og kan bidra til tettere lederoppfølging av 
nyutdannede leger, et punkt som tidligere har vært svakt på grunn av 
midlertidige ansettelsesforhold og hyppig rotasjon mellom 
tjenestesteder.  
Det er viktig at det framgår hvor ofte utdanningsinstitusjonene må 
rapportere, hvor ofte de evt. må regodkjennes av direktoratet (fortsatt 
årlig?) og hvor ofte det skal gjøres fagfellevurdering av 
spesialistkomitéen. Jeg kan ikke se at at frekvensen av slik vurdering 
er omtalt i høringsnotatet (jf,. §22). 
NH: Kravene for hva som skal til for at en LIS får institusjonens 
godkjenning må gå veldig klart frem av planene for hver spesialitet i 
den enkelte institusjon som søker om utdanningsgodkjenning. Uten 
svært spesifikke planer vil det være vanskelig for en LIS å vite hvor de 
er under utdanningen, vilkårlig hvordan avdelingssjef godkjenner LIS 
utdanningene, og vanskelig å levere en klage hvis avdelingssjef ikke 
godkjenner et utdanningsforløp. De enkelte spesialistforeningene bør 
konsulteres når utdanningsforløpet skal godkjennes i hver enkelt 
utdanningsinstitusjon. Det bør stilles krav til hvordan 
avdelingen/institusjonen skal evaluere progresjon og vurdering av LIS 
egnethet i faget, og hvor ofte dette skal skje, slik at LIS har skriftlige 
dokumenter å vise tilbake til hvis det oppstår uenighet om LIS 
godkjenning i slutten av utdanningsforløpet. 
 

3. Vurderingen av oppnådde læringsmål og muligheten til å få en 
ny vurdering dersom legen ikke får vurdert og dokumentert at et 
eller flere av læringsmålene er oppnådd (se punkt 10.3.8 og 
forslag til forskrift § 20).  



SBJ: I § 21 foreslås det at legen skal kunne kreve at Helsedirektoratet 
sørger for ny vurdering fra annen virksomhet dersom en lege ikke får 
vurdering og dokumentasjon på at læringsmål er oppnådd. Dette er 
problematisk. Det er vanskelig å se for seg hvordan en annen 
virksomhet skal kunne gjøre vurdering av oppnådde læringsmål uten 
at legen er i praktisk arbeid ved den aktuelle institusjonen. 
NH: Grunnlaget for vurdering bør spesifiseres. Faglige kvalifikasjoner 
bør spesifiseres av spesialistforeningen i det aktuelle fagområdet. Men 
hvordan skal “Egnethet”, om LIS er “skikket” etc vurderes? LIS må ha 
en reell klagemulighet hvis utdanningen ikke godkjennes, og 
progresjon underveis i utdanningsforløpet bør jevnlig dokumenteres 
skriftlig. 
 

4. Spesialistutdanning i andre land skal kunne godkjennes eller 
være tellende inn mot den norske utdanningen (se punkt 
12.5.1 og forslag til forskrift § 25 siste ledd og § 26). 

SBJ: Ingen kommentar. 
 

5. Overgangsordninger for leger som har påbegynt 
spesialiseringen og som er ansatt i en utdanningsstilling når 
forskriften trer i kraft for LIS 2 og 3 (se punkt 13.2 og forslaget 
til forskrift § 31 andre og tredje ledd).  

SBJ: Forslaget støttes. 
 

6. Overgangsordning i tilknytning til at turnusordningen skal 
avvikles (se punkt 14.1 og forslaget til forskrift § 30 andre og 
tredje ledd, og endringer i spesialistgodkjenningsforskriften § 
19 bokstav a og lisensforskriften kapittel 1a). 

SBJ: Ingen kommentar. 
 
 
I tillegg til ovennevnte ber Legeforeningen særlig om innspill på 
følgende punkter: 

 
1. Det foreslås en minste utdanningstid på seks og et halvt år 

for alle spesialiteter, inkludert utdanningens første del (se 
punkt 9.10) 

SBJ: Tilsluttes. 
 



2. Departementet foreslår at det ikke skal fastsettes 
obligatoriske krav til læringsaktiviteter, som f.eks. kurs (se 
punkt 9.9.4) 

SBJ kommentar: De obligatoriske kursene er et viktig verktøy 
for å sikre felles innhold i spesialistutdanningen og systematisk 
teoretisk opplæring på et høyere nivå enn det enkelte sykehus 
kan forventes å tilby. På den annen side har man opplevd at 
leger som har tatt mer omfattende kurs med samme tema i 
utlandet, ikke får godkjent dette på grunn av manglende 
kapasitet for å vurdere kursets innhold. 
Utdanningsinstitusjonene bør kunne kreve kurs som bakgrunn 
for å sette læringsmål som oppnådd, men veileder eller et 
lokalt utdanningsutvalg kan vurdere hvilke kurs som skal være 
tellende.  
NH: Det bør være krav om et visst antall kurs i hver spesialitet, 
som fastsettes av spesialistforeningene. Uten krav vil kurs fort 
bli en salderingspost der avdelingssjef sparer penger på 
kursavgifter, vakansvakter osv. Det vil bli enda vanskeligere 
for LIS å få fri til kurs i en travel hverdag der avdelingssjefer 
sliter med å få vaktplaner dekket. 
 
3. Forslaget om at "en vesentlig del" av spesialistutdanningen 

skal gjennomføres på godkjent utdanningsinstitusjon (se 
punkt 9.2 og forslaget til forskrift § 2 tredje ledd). 

SBJ kommentar: Tilsluttes. Det er greit å åpne for at deler av 
utdanningen kan foregå hos avtalespesialist, privat 
laboratorium eller lignende. 

 
4. Det foreslås ikke å videreføre som et absolutt krav at LIS 

skal ha fortløpende supervisjon av overlege som er 
spesialist i faget (se punkt 10.3.7). 

SBJ kommentar: I dag foregår mye av supervisjonen av 
turnusleger (som vil bli LIS 1) og LIS tidlig i utdanningsløpet av 
mer erfarne LIS. Dette fungerer bra mange steder. Erfarne LIS 
bør kunne være supervisører deler av tiden, men det må også 
være godkjent spesialist regelmessig tilgjengelig. Lege med 
spesialistgodkjenning bør til en hver tid i det minste er 
tilgjengelig på telefon. 

 



5. Det åpnes for at LIS kan ha veileder som er ansatt i en 
annen utdanningsvirksomhet (se punkt 10.3.7). 

SBJ kommentar: Dette kan være hensiktsmessig dersom LIS 
skal ha kortere opphold (< 6 mnd) ved andre 
utdanningsinstitusjoner for å oppnå spesifikke læringsmål, 
men det må alltid rapporteres fra lege som har deltatt i daglig 
supervisjon (til stede på aktuelle arbeidsplass) hvorvidt 
læringsmål anses som oppnådd.  

 
6. Godkjenning av utdanningsvirksomheter (se punkt 10 og 

forslaget til forskrift § 18-22). Forslaget innebærer fjerning 
av en rekke strukturelle krav som stilles til godkjente 
utdanningsinstitusjoner i dagens ordning. Det bes spesielt 
om innspill til følgende punkter: 

 Det foreslås at det er utdanningsvirksomheten, f.eks. et 
helseforetak, som godkjennes, ikke den enkelte 
sykehusavdeling, enhet eller seksjon, slik systemet er i dag (se 
punkt 10.2.1 og forslaget til forskrift § 18). 
SBJ: OK 

 Forslaget viderefører ikke dagens krav om etablering av 
utdanningsutvalg ved utdanningsstedene (se punkt 10.3.2 og 
forlaget til forskrift § 19 bokstav b) 
SBJ: Utdanningsutvalgene bør videreføres. De sikrer LIS 
medvirkning i utdanningen og vil bidra til strukturert oppfølging 
av utdanningsplaner og vurderinger. Kan sikre at det innhentes 
vurdering både fra veiledere og supervisører og være en viktig 
arena for å diskutere hvordan man skal vurdere om 
læringsmålene er nådd. 
NH: Enig med SBJ. 
 

 Forslaget viderefører ikke dagens krav om minimum en 
fast ansatt overlege med spesialistgodkjenning i 
fulltidsstilling og kravet om maksimalt to leger i 
spesialisering per overlege med spesialistgodkjenning 
(se punkt 10.3.3 og forslaget til forskrift § 19 bokstav a og 
e) 

SBJ: OK 

 Forslaget viderefører ikke minimumskrav til omfanget av 
internundervisning, som per i dag er to 



undervisningstimer per uke (se punkt 10.3.4 og forslaget 
til forskrift § 19 bokstav c) 

SBJ: Systematisk teoretisk undervisning av et visst omfang må 
fortsatt ivaretas, enten som nettundervisning, kurs eller 
internundervisning. Internundervisning er mange steder også 
viktig for opprettholdelse av kompetanse hos spesialistene. 
Jeg vil hevde at løpende internundervisning vil være helt 
nødvendig for å kunne vurdere læringsmål som oppnådd. Ved 
godkjenning av utdanningsinstitusjoner må det måtte 
dokumenteres hvordan systematisk teoretisk undervisning skal 
ivaretas, slik det står i §19 c) punkt vi.  

 
7. Beregning av tjenestetid, herunder fravær: Det foreslås like 

fraværsregler for hele utdanningsløpet, i dag er det forskjellige 
fraværsregler for turnus og spesialistutdanning (se punkt 
12.3.4 og forslaget til forskrift § 25). Forslaget viderefører ikke 
kravet om at tellende tjeneste for spesialisering må være av 
minimum tre måneder s varighet (se punkt 12.3.4). 
SBJ kommentar: OK. 

 

8. Godkjenning av tjeneste fra andre land, se punkt 12.5.1 og 14 
og forslaget til forskrift § 26. Merk at det for tjeneste i annet land 
som tilsvarer LIS 1 er Helsedirektoratet som skal godkjenne, 
mens det for tjeneste knyttet til LIS 2 og 3 er 
utdanningsvirksomheten som skal vurdere. 
SBJ: OK. 

 
9. Regulering av LIS 1 (se punkt 9.5 og forslaget til forskrift § 8-

15). Se særlig reguleringen av rett til tilbakekomst i LIS 1-
stilling etter fravær (§ 12) og karantenebestemmelsen i § 8 b). 
SBJ: Ingen kommentar. 

 
10. Tilsettingsvilkår for tiltredelse i LIS 2 eller 3, med 

rekkefølgekrav og forslag til løsning for komplementering av 
manglende utdanning, se punkt 9.6.1, 9.6.2 og forslagets § 16. 
SBJ: OK. 

 
11. Overgangsordning for studenter som tar legeutdanning i 

EØS land som ikke har praksis integrert i studiet (se punkt 
14.2.2 og 14.2.3) 



 
12. Forslaget viderefører ikke bestemmelsen om 

fagområdelisens som gis etter helsepersonelloven § 49, jf 
spesialistgodkjenningsforskriften § 2 (se punkt 12.5.4). 

 
Endringer i reglene om veiledet tjeneste for allmennleger (se 
punkt 14.3). 

 
 
Innspill bes sendt til Legeforeningen innen 12. september.  
Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens 
nettsider. 


