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Ny ordning for spesialistutdanningen – departementets intensjoner

• En tydeligere rolle- og oppgavebeskrivelse

• Ansvarliggjøring  av utdanningsvirksomhetene

• Styrking av supervisjon, veiledning og vurdering av kompetanse

• Flytte fokus fra «hva du har gjort» til «hva du har lært» 



Regelverket – før og nå

• Generelle bestemmelser for 
spesialistutdanning av leger

• Spesialistregler

• Kurskrav

• Prosedyrekrav

• Spesialistforskriften

• Læringsmål

• Kursanbefalinger

• Anbefalte læringsaktiviteter

Det tidligere regelverket opphørte da spesialistforskriften ble innført



Regelverksstruktur i ny ordning

• Overordnet forskrift, besluttet av Helse- og omsorgsdepartementet:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger
Spesialistforskriften

• Vedlegg til forskriften:
1: Oversikt over spesialitetene
2: Læringsmålene

• Normerende anbefalinger fra Helsedirektoratet om læringsaktiviteter



Spesialistforskriften
• definerer aktørenes roller og ansvar

• implementerer et system basert på læringsmål og læringsaktiviteter for hele 
spesialistutdanningen

• implementerer et system med bare hovedspesialiteter (46)

• definerer minimumstid for alle spesialiteter til 6 ½ år, inkludert del 1

• innfører system for fortløpende dokumentasjon av måloppnåelse og aktiviteter

• definerer en overgangsordning for LIS med mindre enn 3 år igjen ved ikrafttreden 



Legeforeningens formelle roller og oppgaver
Legeforeningens rådgivende rolle er videreført i den nye ordningen.

Legeforeningen, med spesialitetskomiteene
• er faglig rådgiver for Helsedirektoratet om innholdet i den enkelte spesialitet, dvs. 

læringsmål og læringsak;viteter

• er faglig rådgiver for Helsedirektoratet ved godkjenning av 
utdanningsvirksomheter

• skal gjennomføre kvalitetsvurdering av  utdanningsvirksomheten, herunder 
gjennomføre besøk, og rådgi Helsedirektoratet 

Legeforeningen har ansvar for læringsak;vitetene i ASA-spesialitetene



De regionale helseforetakenes ansvar, rolle og oppgaver

RHFene skal sørge for

• ……

• at det oppre4es regionale utdanningssentra (RegUt) som skal ha ansvar for å utvikle og 
gjennomføre læringsak@viteter

Til de4e hører
• å være arrangør for spesialistutdanningskursene i egen region
• å være «fagansvarlig» RegUt for en gruppe av spesialiteter
• lang@dsplanlegging av kursvirksomheten for «sine» spesialiteter (kapasitet, @d, sted)



Kursutdanningen i sykehusspesialiteter i gammel ordning
• Med få unntak ble både obligatoriske og valgfrie kurs arrangert av 

sykehusavdelinger

• Kun et fåtall av kursene i gammel ordning var eid/arrangert av 
Legeforeningsorganer, f.eks. fagmedisinske foreninger

• Legeforeningen var teknisk arrangør for kursene i universitetsporteføljen

• Spesialitetskomitéenes rolle i godkjenningen var å vurdere relevans og nytte for 
de ulike spesialitetene

• De fleste kurs var godkjent som obligatorisk for en eller flere spesialiteter og 
som valgfrie for andre



Roller i kursutdanningen – før og nå

• Oppdragsgiver: 

Universitetene

• Administrering av nasjonale 
kurs:

Legeforeningens 
koordinatorkontor

De regionale 
utdanningssentrene

De regionale 
utdanningssentrene



Kurs i ny ordning – hva skjedde?

• Tidligere obligatoriske kurs ble videreført som «anbefalte kurs»

• Obligatoriske emnekurs ble videreført i patologi, men utelatt i enkelte 
andre spesialiteter

• Valgfrie kurs ble ikke videreført som del av det formelle regelverket



Fagmedisinske foreningers rolle i legeutdanningen

Rollen er forankret i Legeforeningens lover (§ 3-6-3-2)

De fagmedisinske foreningene skal bidra til Legeforeningens arbeid med legeutdanning er av høy 
kvalitet

• foreslår medlemmer til spesialitetskomiteen i egen spesialitet

• vurdere og påvirke den medisinske grunnutdanning.

• vurdere og påvirke spesialistutdanningen i nært samarbeid med spesialitetskomiteen

• arbeid med videre- og etterutdanning, fagutvikling, forskning og kursvirksomhet



Takk for oppmerksomheten



Kurskravet i patologi i gammel ordning
200 timer, herav
• ca. 90 timer obligatoriske kurs
• 80 kurstimer innen emner fra den spesielle patologi, fortrinnsvis med 

snittseminar
• ca. 30 timer valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

Obligatoriske kurs:
• Rettsmedisin
• Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi
• Obduksjonspatologi med ikke-neoplastisk nevropatologi
• Klinisk molekylærpatologi



Anbefalte kurs i patologi i den nye ordningen
• Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi

• Obduksjonspatologi og rettsmedisin

• Klinisk molekylærpatologi

• Minimum 8 organspesifikke patologikurs valgt innen følgende fagområder:
– Hudpatologi
– Perinatal- og placentapatologi
– Bryst og endokrinpatologi
– Nevropatologi
– Lungepatologi
– Hematopatologi
– Uropatologi
– Ben- og bløtvevspatologi
– Gynekologisk patologi
– Øre-nese-halspatologi
– Gastrointestinal patologi (inkludert lever og pancreaspatologi)
– Ikke-neoplastisk nyrepatologi


