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Forord

Dette er et hefte om spesialistutdanningen for leger i Norge. Det bygger på Legeforeningens Utredning om 
spesialistutdanningen av leger 2007, de innkomne høringsuttalelsene i 2008 , og er bearbeidet i tråd med 
landsstyrevedtak i 2009 med spesifikke forslag til endringer i spesialistutdanningen.  

Heftet er et policydokument som påpeker utfordringer, behov for forbedringer og har konkrete forslag til 
endringer overfor helsemyndighetene. Det inneholder også en oppsummering av utviklingen og gir over-
sikt over legemarkedet og en analyse av fremtidige behov for leger og fordeling mellom spesialitetene.
Legeforeningen ønsker at heftet i sin helhet blir lest og brukt ikke bare av leger og egne organer, men også 
av helsemyndighetene, pasientforeninger, de medisinske fakulteter, arbeidsgiverne og eierne i helsetjenesten 
samt andre interesserte.
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1. Hovedbudskap i rapporten

Norge har i dag en velfungerende ordning for  spesialisering av 
leger som er av god kvalitet.  Legeforeningen er opptatt av at 
spesialistutdanningen må videreutvikles for å møte fremtidens 
pasientbehov. I denne rapporten legger Legeforeningen frem 
forslag for å forbedre utdanningen på overordnet nivå og 
innenfor den enkelte spesialitet. 

Utdanningen er basert på erfaringslæring under supervisjon 
og veiledning fra kompetente leger som kan mer om faget 
enn den som er under spesialisering. I tillegg og parallelt med 
erfaringslæringen foregår en teoretisk opplæring. Kvalitet i 
form av faglig kompetanse, ferdigheter og gode holdninger er 
nødvendig. 

Pasientene har krav på en lege som er utdannet etter nasjonale 
standarder, og som innehar en blanding av generell kompetanse 
og spisskompetanse. Spesialistutdanningen i dag er generelt 
bygget opp på samme måte som tilsvarende spesialisering er 
tilrettelagt i andre land i vår kulturkrets. Gode egenskaper ved 
dagens system må beholdes og videreutvikles, samtidig som det 
må settes i verk tiltak på de områdene hvor pasientbehovet og 
endringene i helsetjenesten tilsier det. 

Legeforeningen mener: 
•	 Det bør opprettes en ny spesialitet i rus- og 

avhengighetsmedisin. Rusavhengige er en stor og 
sammensatt pasientgruppe som i dag ikke har et 
tilfredsstillende behandlingstilbud. 

•	 Utdanningen i generell kirurgi skal først og fremst ha som 
mål å gi vaktkompetanse i kirurgi. Dette er nødvendig på 
grunn av de strukturendringene og funksjonsfordelingene 
som er gjort i norsk spesialisthelsetjeneste.

•	 Utdanningen i indremedisin skal gi generell 
vaktkompetanse. Tilstander som ikke kan vente på 
utredning eller behandling av relevant grenspesialist, 
eller spesialist i annet fag, må håndteres med tilstrekkelig 
kompetanse.

•	 Det må bygges opp ferdighetslaboratorier i et slikt omfang  
at lege i spesialisering får mulighet til å trene i tilstrekkelig 
grad. Også spesialister har behov for å repetere prosedyrer 
for å vedlikeholde kompetanse.

•	 Alle spesialiteter som behandler voksne må ha krav til 
kompetanse om eldres helsesituasjon.

•	 Systemet med hoved- og grenspesialiteter er fortsatt 
hensiktsmessig for norsk spesialisthelsetjeneste. 

•	 Det bør formaliseres kompetanseområder for å bedre 
tilbudet til store pasientgrupper. Disse skal bygge på tre eller 
flere formelle spesialiteter. 

•	 Det kreves et stort antall nye spesialister for fremtiden. 
Utdanningskapasiteten må økes betydelig. For enkelte 

spesialiteter er det et behov for en dobling innen de neste 
ti årene, delvis også for å dekke opp for pensjonering av 
spesialister.

•	 En nødvendig styrking av primærhelsetjenesten, vil 
kreve betydelig oppbygging av spesialistutdanningen i 
allmennmedisin.

Det er videre nødvendig at rammevilkårene legges til rette for 
god utdanning. 

Et paradoks i dagens helsetjeneste er kravet til effektivisering. 
På den ene siden skal driften og selve spesialistutdanningen 
effektiviseres – samtidig kreves tid og stor ressursinnsats for å få 
en langsiktig gevinst gjennom dyktige spesialister i fremtiden. 
Disse to kravene lar seg ikke forene fullt ut. Lenge har  kravet 
om effektiv drift i for stor grad fått oppmerksomhet. Det er 
på høy tid å tillegge fagutvikling og kompetanseutvikling like 
stor vekt som økonomi og ”produksjon”. Utdanning og kom-
petanseutvikling krever også ressurser. Penger til utvikling av 
spesialistutdanning og etterutdanning for leger bør også fremgå 
av budsjettene. Hvis samfunnet ønsker å prioritere utdanning, 
må man synliggjøre at det koster penger. 

Videre må de ytre forutsetningene være forutsigbare for å 
kunne planlegge forbedring av utdanningstilbudet på sikt. 
Utdanningen  må tilpasses for å sikre god kvalitet, når pasient-
tilfang, antall sengeplasser, behandlingstilbud etc  endres.

Opplæring, supervisjon og veiledning er grunnleggende og må 
være en naturlig del av driften. Det må settes av tid både for de 
som skal læres opp og de som skal lære bort. Vi ser tydelige tegn 
på en svekket mester-svenn-læring og systematisk veiledning. 
Forutsetningen for legens kompetanse er at legen har behandlet 
et bredt spekter av pasienter, og har utført de nødvendige 
prosedyrer under god supervisjon. Ferdighetstreningen må 
ivaretas.  

2. Historisk beskrivelse av  
utviklingen i spesialistutdanningen 

Fra kollegiale annonseringsregler til lovbasert 
spesialistutdanning
I 1880-årene ble det økende opposisjon blant legene mot Det 
medisinske fakultets konservative holdning til medisinsk undervis-
ning. Dette var sterkt medvirkende til dannelsen av Den norske 
lægeforening i 1886. I de første årene konsentrerte Legeforeningen 
seg om påvirkning av den medisinske grunnutdanningen, men 
fremskrittene hadde gitt begynnelsen til en spesialisering. Etter 
hvert begynte leger å annonsere sin virksomhet som spesialister.
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Averteringsproblemet
I 1890-årene ble det stadig påpekt som et problem at leger aver-
terte seg som spesialister uten å ha noen spesialistutdanning. 
Det ble vist til eksempler på at leger fremsto som spesialister få 
uker etter embetseksamen. 
  
Etter lang tids debatt om hvordan man skulle løse problemet, 
ble det på det 17. almindelige norske lægemøte i Kristiania 5. – 
7. september 1918 vedtatt å opprette 13 godkjente spesialiteter 
med bestemte spesialistregler. 

For å bli godkjent spesialist måtte man ha ett års alminnelig 
praksis og ett års kandidattjeneste, og som spesialistutdanning 
varierte tjenesten mellom fire år i store fag og to år i bifagene.
  
Det ble opprettet en bedømmelseskomité på fem medlemmer 
i hver spesialitet som avga innstilling overfor Legeforeningens 
Forretningsutvalg (sentralstyret).
  
Man kunne bare avertere seg som spesialist dersom man hadde 
spesialistgodkjenning fra Forretningsutvalget. Ellers kunne 
man bare avertere ”almindelig praksis”. Det var forbudt å 
avertere seg som spesialist i en bestemt sykdom eller en syk-
domsgruppe. Derved var averteringsproblemet løst.
  
I tillegg til de 13 godkjent opprettede spesialitetene hadde man 
”andre specialiteter som godkjennes i hvert enkelt tilfælde, 
for eksempel stofvekselsygdomme”. Godkjenningsordningen 
fikk et lite smutthull, idet lokalforeningenes styrer og 
Forretningsutvalget hadde rett til å meddele en lokal spesialist-
godkjenning til leger som ikke helt fylte kravene. 
  
Disse første spesialistreglene ble vedtatt av Den norske legefo-
rening som kollegiale bestemmelser, og var derfor ikke bin-
dende for leger som ikke var medlemmer. Spesialistgodkjenning 
kunne bare meddeles medlemmer av foreningen. Reglene 
syntes imidlertid å virke etter sin hensikt og ble indirekte 
godkjent av myndighetene. Ved fastsettelse av refusjonstariffen 
i 1925 kom det inn en bestemmelse om at de høyere takster for 
spesialistpraksis kun var tillatt ved behandling av de spesialister 
som var godkjent av Legeforeningen. 

Utvikling og forbedring av spesialistutdanningen
På 1930-tallet var det flere viktige utredninger som førte til en 
styrking av spesialistutdanningen. Distriktslege P. O. Johnsens 
komité, nedsatt av sentralstyret etter pålegg fra landsstyret i 
1934, utførte et imponerende utredningsarbeid og skaffet seg 
et godt bakgrunnsmateriale bl.a. om befolkningens sykelighet 
og fordeling av leger. Komiteen påpekte at over halvparten av 
spesialistene befant seg i Oslo, og majoriteten av de øvrige i 
andre store byer. Spesielt de ”nordenfjeldske fylker” var betyde-
lig dårligere forsynt med spesialister enn landet for øvrig. I 
1936 var det totalt 473 spesialister i landet. Stor-Oslo med 

ca. 400 000 innbyggere, hadde ca. 250 spesialister. Komiteen 
reiste forslag om å øke antall utdanningsstillinger, og anbefalte 
bedre avlønning av underordnede sykehusleger for å inspirere 
til et økt antall spesialister. Komiteens innstilling resulterte i 
tre viktige vedtak på landsstyremøtet i 1936: Landsstyremøtet 
fastslo at antall underordnede legestillinger ved en rekke 
sykehus var for lavt og arbeidsbetingelsene for dårlige. 
Hospiteringsbestemmelsene ble vedtatt. Det ble også vedtatt en 
henstilling til sentralstyret om å utrede nærmere spørsmålet om 
turnustjeneste.

Hospitering
Problemet med å skaffe seg sykehusutdanning for yngre leger 
førte til en omfattende hospitering (uten lønn). Dette hadde 
utviklet seg så langt at Sosialdepartementet 15. juli 1933 sendte 
sitt famøse rundskriv til landets statssanatorier og sinnssykehus 
med forespørsel om ikke lønn til assistentleger kunne sløyfes, 
fordi det var lett tilgang på ulønnet arbeidskraft. Resultatet 
ble at Legeforeningen vedtok de første bestemmelser for 
hospitering, med krav om søknad til foreningens hospitant-
utvalg for å få tillatelse til å tjenestegjøre i ulønnet stilling. 
Hospitantreglene ble fjernet og hospitantutvalget nedlagt i 
2000 – men det ble innført en passus i generelle spesialistre-
glers § 6 om tjeneste i ”ikke ordinær assistentlegestilling”, som 
en erstatning for disse reglene. 

Spesialforeninger
Spesialiseringen førte også til at legene definerte seg til forskjel-
lige fagområder, og det ble innen Legeforeningen etablert 
spesialistsammenslutninger. Den første var Foreningen for 
fysikalsk (og diætetisk) terapi i 1906. Norsk psykiatrisk 
forening ble grunnlagt i 1907 og Norsk kirurgisk forening 
i 1911. Spesialforeningene hadde vitenskapelige formål og 
skulle ivareta medlemmenes særskilte interesser innenfor 
Legeforeningen og utad. Landsstyremøtet i 1930 vedtok regler 
for forholdet mellom spesialforeningene og Legeforeningen. 
Et vesentlig punkt var at spesialforeningene – i motsetning 
til avdelingene – ikke kunne opptre utad uten gjennom Den 
norske legeforening. Yngre legers forening, stiftet i 1911, var 
for øvrig den gang stilt på linje med spesialforeningene. 
  
Fra 2007 er de 44 spesialforeningene som representerer en 
formell spesialitet, blitt fagmedisinske foreninger.

Turnustjenesten
Johnsens komité foreslo i 1936 en frivillig turnusordning, 
for at den senere burde bli obligatorisk. I 1950 ble en ny 
studieordning for medisinere etablert, der det også inngikk ett 
års obligatorisk tjeneste ved sykehus og et halvt år hos praktise-
rende offentlig lege. Ved kongelig resolusjon av 23. april 1954 
ble turnustjenesten innført. 
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Gjennomført turnustjeneste er grunnlaget for å påbegynne 
spesialisering. Spesialistutdanningen bygger på full autorisa-
sjon som lege, herunder også utført turnustjeneste i samsvar 
med gjeldende bestemmelser, eller dermed likeverdig tjeneste. 
Spesialistgodkjenning kan bare meddeles leger som har norsk 
autorisasjon. I særlige tilfelle kan departementet samtykke 
i at en lege med norsk generell lisens (fagområdelisens) gis 
spesialistgodkjenning.
  
Turnustjenesten er i dag under sterkt press. Det er påvist varia-
sjoner i kvalitet, og det er for få plasser. Antallet med oppnådd 
cand.med.-grad fra norske og utenlandske universiteter står 
ikke i forhold til det antall turnusplasser det synes mulig å ha, 
med tilfredsstillende kvalitet i tjenesten. Det er også et tanke-
kors for turnustjenesten at helsemyndighetene har innført en 
lisens som underordnet lege for de med oppnådd cand.med.-
grad fra EU/EØS-land, og en ordning med veiledet tjeneste 
som etter halvannet år – etter visse regler – skal gi anledning til 
autorisasjon som lege i Norge. Det er altså fra 2007 innført to 
løp frem til autorisasjon – ett som gjennom turnustjeneste har 
detaljerte krav og læringsmål, og ett som ved veiledet tjeneste 
har ganske liberale krav uten definerte læringsmål. 

Det arbeides med vurdering av alternativer til dagens turnustje-
neste både i Helsedirektoratet og i Legeforeningen.

Videre utvikling av spesialistutdanningen
En komité med representanter for Legeforeningen, 
Helsedirektoratet og de medisinske fakulteter i Oslo og Bergen, 
ledet av professor Axel Strøm, avga sin innstilling i 1957. 
Denne ble behandlet av landsstyret 1959 som bl.a. vedtok at 
det måtte innføres kurs i spesialistutdanningen, samt prøve som 
ledd i spesialistgodkjenningen. Obligatorisk etterutdanning av 
allmennpraktiserende leger og av spesialister ble vedtatt ikke 
innført, men landsstyret støttet forslaget om en økt og mer 
systematisk etterutdanning. Landsstyret ga sin tilslutning til 
komiteens forslag om å opprette et sentralorgan for videre- og 
etterutdanning av leger og henstilte til Det medisinske fakultet, 
Universitet i Oslo, å ta skritt til å realisere opprettelsen av et 
slikt organ.
  
Landsstyret i 1963 vedtok å sløyfe kravet om medlemskap i 
Legeforeningen som vilkår for å bli godkjent som spesialist. 
Det ble også vedtatt at ved en sykehusavdeling kunne det bare 
være to tellende utdanningsstillinger for hver overordnede lege 
som avdelingene hadde innen vedkommende spesialitet.
  
Bodø-reglene 1965
Landsstyret vedtok i 1965 et nytt sett spesialistregler med et 
generelt regelverk og en justering av reglene basert på hoved- og 
sideutdanning. (Sideutdanningen ble fjernet ved omredigering 
av spesialitetsreglene i 2000, samtidig med at forskning ble inn-
ført som mulig erstatning for ett år av spesialistutdanningen). 

Grunnlaget for dette var et grundig og omfattende arbeid 
gjennomført av et felles nordisk utvalg nedsatt av legefore-
ningene.  Samtidig ble det også gjennomført en felles nordisk 
utredning i regi av sosialdepartementene i de nordiske land. De 
to nordiske utredningene var svært sammenfallende. En vesent-
lig forbedring av spesialistutdanningen ved Bodø-reglene var 
et betydelig sterkere moment av teoretisk opplæring, obligato-
riske kurs og undervisningsprogram ved gruppe I-institusjoner. 
Gruppeføringen av utdanningsinstitusjonene (gruppe I og 
gruppe II) ble således innført på bakgrunn av disse reglene.
  
Som et resultat av oppfølging av Bodø-reglene ble spesialitets-
rådet oppnevnt og kom i funksjon høsten 1969. Med dette var 
grunnlaget for en mer systematisert spesialistutdanning lagt – 
og senere endringer kan ses på som en utvikling av det systemet 
som ble skapt på 1960-tallet. 

Primærhelsetjenesten
I 1960-årene begynte en gruppe allmennpraktikere å arbeide 
for å få allmennmedisin som eget fag ved universitetet. Dette 
var det første skritt for å bringe allmennmedisin opp fra 
bølgedalen med dårlig status, manglende rekruttering og et 
dårlig videre- og etterutdanningstilbud. Opprettelsen av en 
sykelønns- og pensjonsordning i 1963 – samt etableringen av 
Fondet til videre- og etterutdannelse av leger i 1967 – skapte 
grunnlaget for bedre rekruttering og utviklingen av allmenn-
medisin som akademisk fag. Det første instituttet for allmenn-
medisin ble bygget opp ved hjelp av fondsmidler i Frederik 
Stangs gamle villa ved Røde Kors-klinikken i Oslo i 1968, 
og fondet bevilget penger til professorat og andre stillinger. 
Senere ble det for fondsmidlene bygget opp allmennmedisinsk 
institutt ved Universitetet i Bergen, og det ble etablert sam-
funnsmedisinske institutter ved universitetene i Trondheim og 
Tromsø.
  
I 1973 vedtok landsstyret regler om legers rett til å bruke beteg-
nelsen ”Allmennpraktiker Dnlf ”. Rådet for videre- og etterut-
danning av allmennpraktiserende leger (Veap-rådet) ble som 
rådgivende organ for sentralstyret oppnevnt til å forvalte dette 
regelverket. Det ble etter hvert bedre struktur på kursutdan-
ningen. Det ble opprettet kurskomiteer i hver fylkesavdeling, 
og kompetansen ”Allmennpraktiker Dnlf ” ble ettertraktet. 
Den ga høyere takster, ble gitt for fem år om gangen med krav 
om regodkjenning, og den inspirerte allmennmedisinere til å 
gjennomføre videre- og etterutdanning.
  
Utviklingen fra ”spesialoid” til spesialitet i allmennmedisin 1. 
januar 1985 var noe tornefull – med emosjonelle synspunkter 
som at en generalist ikke kan være spesialist, at man ikke kan 
opprette en spesialitet i det generelle mv.
  
Det ble også en langvarig prosess å få innført spesialiteten 
samfunnsmedisin. I begynnelsen av 1930-årene ble det etablert 
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årlige kurs for de offentlige leger, ”Bygdøy-kurset”, senere 
”Folkehelsa-kurset”. Det ble gjennom flere tiår arbeidet med 
diverse utredninger bl.a. i Offentlige legers landsforening. Etter 
behandling på to landsstyremøter på begynnelsen av 1980-tal-
let ble endelig spesialiteten samfunnsmedisin opprettet 1. 
januar 1984. Lov om kommunehelsetjenesten ble iverksatt 
samtidig og var medvirkende til at det ble aksept for oppret-
telse av spesialiteten samfunnsmedisin. Samtidig førte det til 
at samfunnsmedisinen som spesialitet fikk en sterk kommunal 
profil, hvilket er endret gjennom de siste års endringer av 
spesialistreglene.

Fondene
Etableringen av Fondet til videre- og etterutdannelse av leger i 
1967 har hatt stor betydning for utvikling av legers videre- og 
etterutdanning. Fondet gjorde det mulig å opprette universi-
tetsinstitutter for allmennmedisin og samfunnsmedisin. Det 
har skapt grunnlaget for utstrakt kursvirksomhet i mange av 
Legeforeningens faglige organer. Det la grunnlaget for fylkesav-
delingenes kurskomiteer, har støttet kursene i fakultetenes regi 
og ellers gjort det mulig å bygge opp et omfattende apparat for 
videre- og etterutdanning.
  
Den norske Legeforenings fond til etablering og reetablering av 
privat legepraksis, ”Lånefondet”, ble opprettet i 1976. 

Utdanningsfond II ble opprettet i 1983. Det gir tilskudd til 
allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og til 
privatpraktiserende legers etterutdanning. 
  
Utdanningsfond III ble etablert i 1987, ”til fremme av sykehus-
legers videre- og etterutdanning”. Det gir refusjon av utgifter 
leger i spesialisering har for kursdeltakelse og dekker sykehus-
spesialistenes etterutdanning innenfor visse grenser.
  
I 1991 ble Kvalitetssikringsfond I etablert. Dette fondet støtter 
prosjekter for kvalitetssikring av legetjenester utenfor sykehus. 
Kvalitetssikringsfond II ble etablert i 1992. Fondet finansierer 
kvalitetssikringstiltak og standardisering i spesialisthelsetjenes-
ten. Kvalitetssikringsfond III, for kvalitetssikring av laboratori-
evirksomhet utenfor sykehus, ble etablert i 1997. 

Sett i sammenheng har alle disse fondene betydd mye – både 
for den enkelte leges videre- og etterutdanning, tiltak for å 
bedre utdanningstilbudene og for kvalitetssikring av medisinsk 
praksis. 
  
Et foreløpig siste fond, etablert i 2006, er Allmennmedisinsk 
forskningsfond. Det er stor tro på at det vil få stor betydning 
for forskning og fagutvikling i allmennmedisin.
  
Fondene er skapt – og blir vedlikeholdt år for år – ved 
avståelse av økninger av takster og tilskudd etter avtalen 

om normaltariff. Opprinnelig skjedde dette ved bestem-
melse i forskriftene om trygderefusjon for legehjelp. Etter 
at Normaltariffen fra 1974 ble gjenstand for formaliserte 
forhandlinger mellom staten og Legeforeningen, har bestem-
melsene om fondsavsetninger vært en del av avtalen. Det 
forhandles først om økning av avtalens totalramme, med 
utgangspunkt i kostnadsvekst for praktiserende leger og lønns-
vekst for sammenlignbare grupper. Deretter fordeles økningen 
på de forskjellige elementene: takster, basis- eller driftstilskudd 
og fellesformål (dvs. de forskjellige fondene).

En lovbasert spesialistutdanning 
Loven om Lægers rettigheter og plikter fra 1927 åpnet adgang 
til å innføre offentlig godkjenning av spesialister. Dette 
spørsmålet ble imidlertid aldri reist, når unntas at de nazistiske 
myndigheter under annen verdenskrig forsøkte å etablere en 
statsautorisasjon av spesialister.
  
Ved lov av 13. juni 1980, nr. 42 om leger, ble det 
formelle ansvar for legers spesialistutdanning tillagt 
Sosialdepartementet. Loven ga anledning til å delegere myndig-
het til å treffe enkeltvedtak om godkjenning av spesialister til 
Den norske legeforening. Ved Legelovens ikrafttreden 1. april 
1982 ble det således delegert til Legeforeningen å godkjenne 
spesialister. Derved fortsatte Legeforeningen arbeidet med 
utvikling av legers videre- og etterutdanning. Samarbeidet med 
Sosialdepartementet, Helsedirektoratet, de medisinske fakulte-
ter og Norske kommuners sentralforbund var allerede etablert, 
bl.a. ved at disse instanser hadde representasjon i spesialitetsrå-
det. Etter omstruktureringen i 1984 delegerte departementet 
sine oppgaver med spesialistutdanningen til Statens helsetilsyn. 
  
Legeloven er erstattet av Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om hel-
sepersonell, med endringer ved lov av 21. desember 2000 
nr. 127. Med basis i forskrift om spesialistgodkjenning av 
helsepersonell – fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. 
desember 2000 – er det fortsatt delegert til Legeforeningen 
å godkjenne spesialister. Etter de siste endringer i den statlige 
helseforvaltning, er Helsedirektoratet det statlige organ som 
Legeforeningen rapporterer til.
  
I februar 2009 fremmet Helse- og omsorgsdepartementet et 
forslag om endring av Helsepersonellovens § 53 som fjerner 
muligheten for direktoratet til å delegere godkjenning av 
spesialister til yrkesorganisasjoner. Legeforeningen er opptatt 
av at kvalitetssikringssystemet for spesialistutdanningen blir 
bevart. Godkjenningen av spesialister må ikke bli en byrå-
kratisk ordning, men fortsatt sikres faglig forankring i den 
enkelte spesialitet gjennom leger i daglig kontakt med klinisk 
arbeid. Legeforeningen som profesjonsforening må fortsatt 
være en tydelig premissleverandør for utvikling av profesjonens 
kompetanse.
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Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og 
legefordeling
På bakgrunn av forslag i Stortingsmelding nr. 24 (1996-97) 
besluttet regjeringen i september 1998 å etablere Nasjonal råd 
for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR). NR ble 
etablert fra 1. januar 1999. Det har en rådgivende funksjon 
overfor Helse- og omsorgsdepartementet eller det organ som 
departementet delegerer beslutningsrett til, i alle overordnede 
spørsmål som berører gjennomføring av og kvaliteten i legers 
spesialistutdanning. 
  
Staten har med dette tatt et fastere grep og et større ansvar 
for spesialistutdanningen av leger. Det er ikke lenger bare 
Legeforeningens initiativ som danner grunnlaget for endringer 
i spesialistutdanningen. Nasjonalt råd har i de årene det har 
fungert, initiert flere forslag til endringer. Få av forslagene fra 
NR til endringer i spesialistutdanningen har foreløpig gitt 
effekt, da utredninger av konsekvenser og økonomi i departe-
mentet/direktoratet ofte har ført til at saken er lagt tilside.

Det er vanskelig å vurdere hvilken betydning det har at man har 
fått denne nye arenaen for samspill med myndigheter og sam-
arbeidspartnere i utvikling av legers videre- og etterutdanning. 
Det er imidlertid like aktuelt for Legeforeningen å fortsette 
arbeidet med disse spørsmålene. Foreningen må fortsatt være 
en viktig premissleverandør for myndighetene i utviklingen av 
spesialistutdanningen og etterutdanning av leger. 

Det påhviler Legeforeningen fortsatt et stort arbeid i 
kvalitetssikring av utdanningen, og spesialitetskomiteene 
og spesialitetsrådet utfører et omfattende og viktig arbeid. 
Spesialitetskomiteenes gjennomgåelse av årlige skriftlige rap-
porter – med tilbakemeldinger til institusjonene og besøkene 
ved institusjonene – har stor betydning for å opprettholde og 
videreutvikle innhold og kvalitet i spesialistutdanningen. Til 
tross for NR med sin partsammensatte konstruksjon, er spesia-
litetsrådet i Legeforeningen fortsatt en viktig arena for kontakt 
med samarbeidspartnerne i legers videre- og etterutdanning.

Spesialitetsrådet behandler mer overordnede prinsipielle 
spørsmål og gjør viktige utredninger som ledd i utvikling av 
spesialistutdanningen. 

Spesialitetsrådets anbefalinger overfor sentralstyret er like 
viktige som før, som grunnlag for Legeforeningens holdninger 
til utvikling av spesialistutdanningen. Spesialitetsrådet er også 
et viktig paraplyorgan over de 44 spesialitetskomiteene. 

Legeforeningens rolle - andre land
Den norske legeforening har i stor grad initiert og organisert 
spesialistutdanning for leger i Norge. Det tok nærmere 
100 år før staten formelt overtok ansvaret og viste en reell 
interesse. Legeorganisasjonene i de nordiske land har også en 

fremtredende plass og stort engasjement i spesialistutdannin-
gen og utviklingen av denne.

Danmark
Legeforeningen i Danmark er til enhver tid premissleveran-
dør og gir fortløpende anbefalinger og råd i en rekke saker 
knyttet til spesialistutdanningen. Det er f. eks saker som 
angår antall utdanningsstillinger, tilsettingsforhold, kvalitet i 
utdanningen m.v. Kursene i spesialistutdanningen skjer i regi 
av de videnskabelige selskaber (tilsvarer våre fagmedisinske 
foreninger/spesialforeninger), og Legeforeningen driver et 
prosjekt om e-læring som ledd i utvikling av kursutdanningen. 
I tillegg til å være høringsorgan i forbindelse med lovforslag 
og andre endringer relatert til spesialistutdanningen for leger 
har Legeforeningen fire representanter i Det nasjonale råd 
for lægers videreuddannelse (rådgivende organ for den dan-
ske Sundhedsstyrelsen). Legeforeningen har representanter i 
diverse utvalg og arbeidsgrupper under Det nasjonale råd og 
andre utvalg i Sundhedsstyrelsens regi, samt tre representanter 
i de tre regionale videreutdannelsesrådene. Legeforeningen 
deltar likeledes i arbeidsgrupper som vurderer utvikling av 
pedagogikk og kvalitet i utdanningen.

Finland
Den finske legeforening er høringsinstans, både offisielt og 
uoffisielt, når det gjelder utvikling av spesialistregler og endring 
av disse. De tar initiativ, og er en viktig premissleverandør 
for nye ideer og for fremtidig utvikling av spesialistutdan-
ningen. Den finske legeforening utfører mye arbeid relatert 
til spesialistutdanningen og påvirker utviklingsprosessen på 
mange måter, og bidrar med råd og hjelp om tilrettelegging 
av utdanningen overfor leger under spesialisering. Den fin-
ske legeforening arrangerer to ganger i året et viktig seminar 
som tar for seg forskjellige utviklingstrekk i spesialistutdan-
ningen. Her deltar representanter for Helsedepartementet, 
Utdanningsdepartementet, de medisinske fakulteter og andre 
legeorganisasjoner. Legeforeningen er selvfølgelig også en para-
plyorganisasjon for de mange spesialistselskapene. Det er den 
finske legeforening som håndterer internasjonale kontakter når 
det gjelder utvikling av spesialistutdanningen på internasjonalt 
nivå, og spesielt innenfor Europa.

Sverige
Sveriges Läkarförbund og Svenska Läkareselskapet, er viktige 
premissleverandører for utviklingen av spesialistutdanningen i 
Sverige. Begge organisasjoner har medlemmer i Socialstyrelsens 
nasjonale rådgivende gruppe for spesialistutdanningen. De 
har også representanter i den virksomheten som overvåker 
alle sykehusavdelinger som har leger i spesialisering (SPUR). 
Legeorganisasjonene i Sverige står i realiteten bak utarbeidelsen 
av målbeskrivelsene for spesialistutdanningen. Begge organi-
sasjoner deltar i IPULS som kvalitetsvurderer de teoretiske 
kursene i spesialistutdanningen. Legeorganisasjonene er 
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høringsinstanser og er delaktige i alle utredninger som har med 
legeutdanning og forskning å gjøre.
Socialstyrelsen har nylig i forskrift skjerpet kravene til god-
kjenningsprosessen for spesialister. Det er nå krav om at hver 
spesialitet skal ha en sakkyndig gruppe som gransker spesialist-
søknadene før Socialstyrelsen utsteder spesialistbevis. 

Andre land
I andre europeiske land er det dels statlige organer, dels lege-
organisasjoner som har ansvaret for spesialistutdanningen og 
godkjenningen av spesialister. Variasjonene er store, men det 
som er felles for de fleste land vi kjenner i Europa er at fag-
lige legeorganer har en fremtredende rolle i kvalitetssikring, 
organisering av utdanningen og godkjenning av spesialistene. 
I Tyskland er det legeforeningen i den enkelte delstat, 
Landsärtztekammer, som godkjenner spesialister. 

Spesialiseringen
Grunnlaget for spesialisering av medisinen ligger i dens 
opprinnelige deling med leger som var utdannet i medisin – og 
som diagnostiserte og behandlet etter medisinske prinsipper 
– mens de første kirurger ikke var medisinerutdannet, men var 
”bartskjærere”. Særlig krigene ga de første kirurger god erfaring 
i faget. Denne delingen er fortsatt synliggjort i det engelske 
språket. Kirurger tituleres med Mr., mens alle andre leger har 
Dr. som tittel.
  
Den klassiske medisin hadde et mer holistisk perspektiv da 
grunnlaget for sykdomstenkning i antikken lå i ubalanse 
mellom de forskjellige kroppsvæsker. Etter hvert begynte en 
å betrakte sykdom som noe som kan identifiseres til enkelte 
kroppsdeler. Allerede på 1800-tallet var spesialiseringen 
kommet et stykke på vei, men alle leger som betegnet seg som 
spesialist, hadde nok ikke like overbevisende kompetanse. 
Derfor meldte også behovet seg for en formalisering og en 
offisiell spesialistgodkjenning.
  
Ny kunnskap har dannet grunnlaget for oppdeling av medi-
sinen i mindre områder, f. eks. anatomi, anestesi, fysiologi, 
bakteriologi, biokjemi, farmakologi. Også nye teknikker både 
for diagnostisering og behandling dannet grunnlaget for nye 
spesialiteter. 
 
Spesialiseringen er en avspeiling av medisinske og teknologisk-
vitenskapelige fremskritt. Den er også et resultat av en mar-
kedsekspansjon, både i og utenfor offentlig sektor, og den er et 
resultat av effekten av profesjonspolitikk fra legenes side. Først 
og fremst er spesialiseringen resultatet av det medisinskfaglige 
fremskritt og ny kunnskap. 
 
Grunnlaget for spesialitetene kunne ha forskjellige utgangs-
punkt. En kunne ha som grunnlag at legen skulle behandle 
organer eller bestemte deler av kroppen (dermatologi, 

kardiologi, oftalmologi (øre-nese-halssykdommer) eller 
behandling av bestemte sykdommer (psykiatri, infeksjons-
sykdommer). Det kunne også dreie seg om bedre ivaretakelse av 
enkelte pasientgrupper (barnesykdommer, geriatri). Etter hvert 
kom også servicefagene og laboratoriefagene (radiologi, klinisk 
kjemi, medisinsk mikrobiologi). Videre kunne medisinske sider 
ved deler av samfunnslivet danne grunnlaget for spesialisering 
(arbeidsmedisin/yrkesmedisin, samfunnsmedisin).
 
Da en etter hvert fikk oppdelingen av de store fagene kirurgi og 
indremedisin i grenspesialiteter, tok en utgangspunkt i organer, 
dels teknikker. Da fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk 
kirurgi ble grenspesialitet, både under indremedisin og kirurgi, 
har dette sammenheng med forskjellige teknikker for diagnos-
tisering og behandling.
  
Nye spesialiteter har vært basert på et solid vitenskapelig 
fundament, nært knyttet til utviklingen innen den medisinske 
vitenskap.
  
Når et område ikke har hatt en klar definerbar og særegen 
fagbasis, har forslagene om spesialitet ofte vært avvist (flymedi-
sin, skolemedisin, idrettsmedisin, psykosomatiske sykdommer). 
Spesialisering innebærer også en kamp om tilgjengelige 
ressurser mellom medisinske fagområder og mellom pasient-
grupper. Hvis en ser medisinen i perspektiv, konsentrerer leger 
seg om stadig mindre deler av det medisinske fagområdet. Det 
blir dermed en utfordring å organisere helsevesenet på en slik 
måte at det innebærer teamarbeid overfor enkelte pasient-
grupper, samtidig som allmennmedisineren tar hånd om det 
holistiske perspektivet og det syke mennesket. 
  
Norge har i dag stort sett samme spesialitetsstruktur som andre 
europeiske land. De som tar til orde for store endringer i vår 
spesialitetsstruktur, må huske på at det ville skape problemer 
i forhold til internasjonal kontakt og legenes flytting mellom 
landene. Skulle vi hatt en spesialitetsstruktur som avviker fra 
andre land, særlig innen Europa med et felles arbeidsmarked, vil 
det skape problemer for spesialistene å fylle overlegestillingers 
behov for kompetanse hvis innholdet i spesialistutdanningen 
har større avvik mellom landene. Også i dag påhviler det 
arbeidsgiverne et stort ansvar å vurdere legenes realkompetanse 
ved tilsetting. 
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 * For årene 1991- 1994 gjelder tallene kun yrkesaktive medlemmer < 70 år av Legeforeningen, og tallene gjelder for 

gjelder tallene alle leger < 67 år i Norge, inkludert ikke-medlemmer, og tallene gjelder per 5.10. 1995, 13.11. 1996, 
24.1. 1997, 26.1. 1998, 25.1. 1999, 19.1. 2000, 30.1. 2001, 13.2. 2002, 10.2. 2003, 1.3. 2004, 7.2. 2005, 1.2. 2006, 
1.2. 2007 og 10.1. 2008. 

*** I motsetning til de to foregående kolonnene som gjelder for antallet spesialistgodkjenninger, gjelder dette fra og 
med 1970 antallet personer. Tallene for 1920-1960 gjelder alle spesialistgodkjenninger. Data for yrkesaktive spe-

-
listgodkjenning, også de som er i utlandet, ettersom det ikke er mulig å skille ut disse for hele perioden. Spesialister 
i utlandet utgjør i denne perioden et sterkt økende antall, spesielt etter 1993, slik at tallene for 1994-2000 kan 
være misvisende. Tallene fra og med 2001 gjelder kun yrkesaktive spesialister i Norge. Det er altså en kontinuerlig 
økning i antallet yrkesaktive spesialister, også fra 2000 til 2001, enten spesialister i utlandet er medregnet eller ikke. 
Tallene gjelder for alle år på samme tidspunkt som tallene for yrkesaktive leger, unntatt for årene 1995-1999 hvor 
tallene gjelder per mai måned.

År

Yrkesakt.* 
leger/leger 

< 67 år

% kvinner 
av 

yrkesakt. 
leger*

Antall 
spesialiteter

Antall 
spesialist-

godkjenninger

Yrkesakt. 
Spesialister 

< 70 år'**

Innb. per 
yrkesakt.* 
lege/ lege 

< 67 år

Innb. per 
yrkesakt. 
Spesialist 

< 70 år
1920 1.346** - 13 115 115 1.969** 23.046
1930 1.770** 6,8 20 330 330 1.591'* 8.457
1940 2.357** - 23 616 616 1.265** 4.840
1950 3.330** 10,0 31 1.046 1.046 985** 3.136
1960 3.884 10,0 32 1.536 1536 940 2.340
1970 5.196 12,0 35 2.468 2.171 750 1.787
1975 6.602 13,0 36 2.809 2.414 606 1.664
1981 8.311 15,5 38 4.007 3.301 492 1.240
1985 9.176 18,1 42 4.815 3.821 452 1.085
1991 11.089* 23,6* 43 8.420 6.003 383* 707
1992 11.383* 24,6* 43 9.057 6.446 375* 662
1993 11.652* 24,9* 43 9.604 6.723 369* 640
1994 12.076* 26,2* 42 9.991 6.975 358* 620
1995 12.871 27,6 42 10.637 7.422 338 586
1996 13.351 28,6 42 11.211 7.816 327 558
1997 13.547 28,8 42 11.823 8.263 325 532
1998 14.029 29,6 43 12.720 8.919 315 496
1999 14.665 30,4 43 13.621 9.659 303 461
2000 15.180 31,4 43 13.953 9.819 295 456
2001 15.978 32,3 43 14.558 8.769 280 513
2002 16.540 32,7 43 15.151 9.193 273 492
2003 16.901 33,6 43 15.811 9.345 269 487
2004 17.529 34,8 43 16.334 9.598 261 477
2005 18.089 36,1 43 16.835 9.913 255 465
2006 18.376 37,5 43 17.404 10.019 253 463
2007 18.862 39,1 43 18.189 10.229 248 458
2008 19.380 40,4 44 18.788 10.289 244 459

Historisk legestatistikk

År

Yrkesakt.* 
leger/leger 

< 67 år

% kvinner 
av 

yrkesakt. 
leger*

Antall 
spesialiteter

Antall 
spesialist-

godkjenninger

Yrkesakt. 
spesialister 

< 70 år **

Innb. per 
yrkesakt.* 
lege/ lege 

< 67 år

Innb. per 
yrkesakt. 
spesialist 
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1920 1.346** - 13 115 115 1.969** 23.046
1930 1.770** 6,8 20 330 330 1.591'* 8.457
1940 2.357** - 23 616 616 1.265** 4.840
1950 3.330** 10,0 31 1.046 1.046 985** 3.136
1960 3.884 10,0 32 1.536 1536 940 2.340
1970 5.196 12,0 35 2.468 2.171 750 1.787
1975 6.602 13,0 36 2.809 2.414 606 1.664
1981 8.311 15,5 38 4.007 3.301 492 1.240
1985 9.176 18,1 42 4.815 3.821 452 1.085
1991 11.089* 23,6* 43 8.420 6.003 383* 707
1992 11.383* 24,6* 43 9.057 6.446 375* 662
1993 11.652* 24,9* 43 9.604 6.723 369* 640
1994 12.076* 26,2* 42 9.991 6.975 358* 620
1995 12.871 27,6 42 10.637 7.422 338 586
1996 13.351 28,6 42 11.211 7.816 327 558
1997 13.547 28,8 42 11.823 8.263 325 532
1998 14.029 29,6 43 12.720 8.919 315 496
1999 14.665 30,4 43 13.621 9.659 303 461
2000 15.180 31,4 43 13.953 9.819 295 456
2001 15.978 32,3 43 14.558 8.769 280 513
2002 16.540 32,7 43 15.151 9.193 273 492
2003 16.901 33,6 43 15.811 9.345 269 487
2004 17.529 34,8 43 16.334 9.598 261 477
2005 18.089 36,1 43 16.835 9.913 255 465
2006 18.376 37,5 43 17.404 10.019 253 463
2007 18.862 39,1 43 18.189 10.229 248 458
2008 19.380 40,4 44 18.788 10.289 244 459

Historisk legestatistikk

*
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1918 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Ikke lenger eksisterende spesialiteter/
spesialiteter som har endret navn og/eller gruppetilhørighet 

Eksisterende hovedspesialiteterHoEnd Eksisterende grenspesialiteterGr

Nukleærmedisin

Klinisk farmakologi
AllmennmedisinAllmennpraktiker 

DNLF

Immunhematologi og
medisinsk immunologiImmunhematologi

Medisinsk bakteriologi og serologi

Patologisk anatomi

Fysikalsk og dietetisk terapi, inkl røntgen 

Sosialmed.
attføring

Skolealderens utviklings-
forhold og sykdommer

Brystsykdommer

Bedriftssykdommer Yrkesmedisin ArbeidsmedisinYrkesmedisin Yrkes
sykdommer

Attføringsmedisin

Bryst- og endokrinkirurgi

Klinisk 
sosialmedisin

Medisinsk bakteriologi og serologi

Medisinsk blodtypeserologi

Kjeve og og 
munnhules.

Terapeutisk onkologi og
radioterapiTerapeutisk radiologi

Samfunnsmedisin

Medisinsk genetikk
Onkologi
Immunologi og transfusjonsmedisin

Klinisk nevrofysologi
Nevrokirurgi

Barne- og ungdomspsykiatriBarnepsykiatri

AnestesiologiAnestesi
PlastikkirurgiPlastisk kirurgi

Klinisk kjemi
Klinisk fysiologi

Medisinsk biologi 
og fysologi

Medisinsk biokjemi

Medisinsk mikrobiologi
Kjevekirurgi og munnhulesykdommerDental kjevekirurgi

Epidemiske sykdommer
Patologi

Revmatiske sykdommer

Klinisk patologi
Medisinsk mikrobiologi

Revmatologi

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Idrettsmedisin

Fysikalsk medisin

Karkirurgi

Barnekirurgi
Thoraxkirurgi

Urinveiskirurgi Urologi

Gastroenterologisk kirurgi
Barnekirurgi
Thoraxkirurgi
Urologi

Generell kirurgi
Massasje, sykegymnastikk og 
ortopedisk behandling

Ortopedi og massasje og 
sykegymnastikk

Røntgenundersøkelse 
og -behandling

Ortopedisk kirurgi

Tropesykdommer
Lungesykdommer

Blod- og tropesykdommer 
Lungesykdommer og lungetuberkulose

Kirurgi
Ortopedisk kirurgiOrtopedisk kirurgi

Blodsykdommer
Lungesykdommer

Endokrinologi
Nyresykdommer
Infeksjonssykdommer

FordøyelsessykdommerFordøyelses-
sykdommer

Geriatri

HjertesykdommerHjertesykdommerLunge- og hjertesykdommer
Indremedisin
Hud- og kjønnssykdommer
Fødselshjelp
Kvinnesykdommer

Medisinsk radiologi
Sinnssykdommer og nervøse lidelser Psykiatri

NevrologiNervesykdommer
Barnesykdommer
Øre- nese- halssykdommer
Øyesykdommer  

Hud- og  v ene r iske sykdommerHudsykdommer

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Radiologi
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3. Kvalitetssikring av 
spesialistutdanningen

3.1  norsk spesialistutdanning - ansvar,  
aktører og roller

Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet 
og Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og 
legefordeling

Spesialistutdanningen av leger er en offentlig, lovbasert 
formalisert utdanning som bygger på full autorisasjon som lege, 
herunder gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende godkjent 
tjeneste. Det er mange aktører med forskjellige typer ansvar i 
legers spesialistutdanning. Det overordnede formelle ansvaret 
for spesialistutdanning påhviler Helse- og omsorgsdepartemen-
tet. I henhold til Lov av 2. juli 1999, nr. 64 om helsepersonell, 
§ 53 er Helsedirektoratet pålagt ansvar for gjennomføringen 
knyttet til spesialistgodkjenning. Departementet – eller 
den det bemyndiger – fatter alle vesentlige beslutninger om 
spesialistutdanningen, hvilke spesialiteter vi skal ha og hvordan 
spesialitetsstrukturen skal være, hva kravene til utdanning er i 
den enkelte spesialitet mv. Godkjenning av sykehusavdelinger 
som utdanningsinstitusjoner for spesialiseringen er delegert til 
Helsedirektoratet. Legeforeningen benyttes som høringsinstans 
i disse sakene og Legeforeningen fremmer også på eget initiativ 
forslag overfor departement og direktorat.

Fra 1. januar 1999 har direktoratet/departementet også 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling 
(NR) som rådgivende organ. NR leverte de første årene en 
rekke utredninger med konkrete forslag. Disse har i liten grad 
blitt fulgt opp av departementet.

Arbeidsgiver
I tillegg til det ansvar den enkelte sykehusavdeling har påtatt 
seg ved å bli godkjent som utdanningsinstitusjon i relasjon til 
spesialistreglene, påhviler det sykehusene et formelt ansvar for 
utdanning av helsepersonell gjennom Lov av 2. juli 1999, nr. 
61 om spesialisthelsetjenesten, § 3-8 og § 3-10. På samme måte 
pålegger Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjeneste i 
kommunene, § 6-1 og § 6-2, kommunene tilsvarende ansvar for 
kommunenes helsepersonell, herunder legene. Arbeidsgiveren 
har således ansvaret for å legge forholdene til rette slik at legene 
får anledning til å gjennomføre spesialistutdanningen, gis 
permisjon med lønn for deltakelse i nødvendig kursvirksomhet 
mv. Rettighetene til videre- og etterutdanning er ytterligere sik-
ret gjennom avtalene mellom Legeforeningen og de respektive 
arbeidsgiverparter. Arbeidsgivers ansvar i denne forbindelse 
er viktig, idet det ikke bare gir et ansvar for å sørge for at den 
enkelte kan få utviklet sin kompetanse og utføre sitt arbeid for-
svarlig, men også for at den enkelte lege på arbeidsgivers vegne 

skal kunne tilby pasientene en tilfredsstillende helsetjeneste. 
Kommunen skal også medvirke til at fastlegene, som ikke er 
ansatt i kommunen, får adgang til viderere- og etterutdanning, 
jfr. kommunehelsetjenesteloven § 6-2. 2.ledd og rammeavtalen 
mellom KS og Legeforeningen.
 
De regionale helseforetak, det enkelte sykehus og den enkelte 
sykehusavdeling, har et stort ansvar med å sørge for en tilfreds-
stillende gjennomføring av den kliniske tjeneste og praktiske 
opplæring. Parallelt med denne praksisnære læringen har 
avdelingen en viktig oppgave i å gjennomføre den teoretiske del 
av utdanningen i form av totimers internundervisning per uke. 
Denne læringen under supervisjon (mester-svenn-læring) – ved 
hjelp av strukturert veiledning, og ved regelmessig internun-
dervisning som foregår på den enkelte sykehusavdeling – er 
ryggraden i denne form for spesialisering. Det er her treningen 
og fagutviklingen hos den enkelte lege foregår gjennom daglig 
arbeid og påvirkning fra mer erfarne kolleger, både når det 
gjelder kunnskap, ferdigheter og holdninger. 
 
Legeforeningen
Både på bakgrunn av det sterke engasjement Legeforeningen 
historisk sett har hatt i spesialiseringen av leger gjennom 100 
år, og ved den delegerte myndighet å godkjenne spesialister, 
har Legeforeningen bygget opp et oppfattende faglig apparat 
for å kvalitetssikre og utvikle spesialistutdanningen. Gjennom 
Legeforeningens spesialitetskomiteer i samspill med de 
tilsvarende fagmedisinske foreninger, spesialitetsrådet, alle 
kurskomiteer og en administrasjon utfører Legeforeningen 
et omfattende arbeid i spesialistutdanningen av leger. Bl.a. 
kvalitetssikres utdanningen ved årlige rapporter fra besøksvirk-
somhet på de sykehusavdelinger som er godkjente utdannings-
institusjoner. Det administreres et stort utdanningsapparat 
med veiledningsgrupper og andre tiltak i allmennmedisin, 
samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Legeforeningen bidrar 
også til å utvikle og ta i bruk nye læringsmetoder i legers videre- 
og etterutdanning blant annet internettbaserte kurs. Det gjøres 
en fortløpende vurdering av regelverk og innhold i utdannin-
gen, og det gis fortløpende anbefalinger overfor helsemyndig-
hetene når det gjelder utvikling av innholdet i spesialitetene og 
endringer i spesialitetsstrukturen.
  
Legeforeningens faglige organer gjennomfører et betydelig 
dugnadsarbeid av flere hundre leger på fritid. Det er et omfat-
tende ubetalt arbeid som utføres i bl.a. spesialitetskomiteer, 
spesialitetsråd, kurskomiteer, fagmedisinske foreninger og i 
ad-hoc-utvalg.

Etter at spesialistutdanningen ble lovbasert ved ikrafttreden av 
Lov om leger i 1982, har Legeforeningen vært delegert myn-
dighet til å godkjenne spesialister. Siste delegering er gitt ved 
Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell av 
21. desember 2000. Med hjemmel i denne forskriften har 
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Helsedirektoratet delegert myndigheten til å godkjenne 
spesialister til Den norske legeforening. Basert på et forslag 
fra Helse-og omsorgsdepartementet vedtok Stortinget 
18. juni 2009 å endre Helsepersonellovens § 53, slik at 
Helsedirektoratets adgang til å delegere godkjenningsmyndig-
het til yrkesorganisasjoner å godkjenne spesialister, opphører. 
Det er ennå ikke tatt stilling til vedtakets ikrafttreden.

Universitetene
De medisinske fakulteter har spesielt fra 1960- og 1970-årene 
erkjent et ansvar for den teoretiske del av spesialistutdan-
ningen, i det store antall kurs i legers videre- og etterutdanning 
som arrangeres i regi av de fire medisinske fakultetene. Det er 
et nært samarbeid med Legeforeningens koordinatorkontor, 
spesialitetskomiteer og Legeforeningens administrasjon i gjen-
nomføringen av kursene.

 

De medisinske fakultetene tar et betydelig ansvar for den teore-
tiske delen av undervisningen i spesialistutdanningen i samar-
beid med Legeforeningen ved at ca 350 kurs av de årlige ca 600 
kurs totalt arrangeres i regi av fakultetene, og Legeforeningens 
koordinatorkontorer organiserer og administrerer kursene. 
Også Utvalg for legers videre- og etterutdanning som finnes ved 
hvert fakultet arbeider tett opp mot Legeforeningens koordina-
torkontor på stedet. Utvalgene vurderer de faglige, pedagogiske 
og økonomiske aspektene ved kursene i det enkelte fakultets 
kursportefølje, og går derved god for disse kursene som så fore-
legges de 44 spesialitetskomiteene for vurdering og godkjen-
ning. For sykehusspesialitetene arrangeres nesten alle kurs, både 
obligatoriske og valgfrie, av de medisinske fakultetene. De langt 
fleste kurs for de primærmedisinske spesialitetene arrangeres av 
Legeforeningens lokale kurskomiteer.
  

 

Aktørene i legers videre- og etterutdanning

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Nasjonalt råd for spesialistutdanning
av leger og legefordeling

De medisinske fakulteter 
(ca 350 kurs per år) Arbeidsgiverne

De regionale helseforetak Kommunene

(Allmennmedisin og Samfunnsmedisin)Godkjente sykehusavdelinger

(Sykehusspesialitetene)

Dnlf

Landsstyret

Sentralstyret

Sekretariatet

4 koordinatorkontorer

Lokalforeninger

Dnlfs kurskomiteer

Yrkesforeninger

Fagmedisinske foreninger

Spesialforeninger

Spesialitetsrådet

Spesialitetskomiteene
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Legene
Legen selv har også et betydelig ansvar i gjennomføring av 
spesialiseringen. Det individuelle ansvar er formalisert i Lov 
om helsepersonell av 2. juli 1999 nr.64 (helsepersonelloven),  
§ 4. Denne bestemmelsen stiller krav om forsvarlighet til legens 
yrkesutøvelse. Legen selv må sørge for å bli opplært i samtlige 
deler av den spesialitet som er valgt, delta aktivt i alt undervis-
ningstilbud, sørge for å få veiledning, sikre seg supervisjon og 
bruke nødvendig tid til innlæring av kunnskapsstoff. Plikten til 
egenkontroll med egen virksomhet er også pålagt legene i Lov 
av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten.

Grunnlaget for spesialisering – turnustjeneste
Spesialiseringen starter etter autorisasjon som lege. Dette 
er viktig for å ha det nødvendige generelle grunnlag for 
videre spesialisering. Dette er uttrykt formelt i Generelle 
spesialistregler § 4, generelle krav til spesialistutdanningen: 
”Spesialistutdanningen bygger på full autorisasjon som lege, 
herunder også utført turnustjeneste i samsvar med gjeldende 
bestemmelser, eller dermed likeverdig tjeneste.”

Turnustjenesten har – siden den ble opprettet i 1954 – 
vært et viktig fundament for legenes videre spesialisering. 
Turnustjenesten har samtidig vært en viktig erfaringslæ-
ring i overgangen fra akademisk studium til legeyrket. 
Turnustjenesten synes i dag truet, dels er det avslørt kvalitets-
mangler på visse steder, dels er det et kapasitetsproblem med 
ventetid for noen.  

Internasjonalt er det enkelte land som ikke har særlig grad 
av praktisk tjeneste i tilknytning til studiet – og heller ikke 
etterpå, før legelisens. Enkelte land har også relativt nylig 
fjernet eller redusert tidligere krav om praktisk tjeneste. Danske 
myndigheter har nylig innført et parallelt løp til turnustjeneste, 
nemlig krav om veiledet, praktisk tjeneste for de med oppnådd 
cand.med.-grad fra EU/EØS-land, uten spesifikk krav til 
innhold og læringsmål. 

Det arbeides med vurdering av endringer i turnustjenesten 
både i Helsedirektoratet og i Legeforeningen. Legeforeningen 
vil i sin videre dialog med myndighetene arbeide for å 
endre dagens turnustjeneste til en basistjeneste som danner 
grunnlaget for videre spesialisering. Denne tjenesten må 
organiseres og ha en fleksibilitet slik at ventelister unngås, 
samtidig som kvalitet opprettholdes og utvikles. Den bør 
som praktisk, klinisk ferdighetstrening harmoniseres med 
tilsvarende tjeneste internasjonalt. Sammen med studiet må 
basistjenesten sikre nødvendig ferdighetstrening for å kunne 
fortsette med spesialisering. Basistjenesten må etter definerte 
læringsmål og ferdighetskrav , og gjennom sin organisering, gi 
nødvendig erfaring med definerte pasientsituasjoner i sykehus 
og i kommunehelsetjenesten. Legen skal etter basistjenesten ha 
nødvendig grunnlag for den grad av selvstendig funksjon som 

kreves av lege i spesialisering. Læringsmål og  ferdighetskrav må 
sikre at basistjenesten med påfølgende spesialisering danner et 
sammenhengende kontinuum. Alle bør kunne begynne i basistje-
neste rett etter medisinsk embetseksamen. Spesialistreglene må 
vurderes endret og harmonisert i forhold til et sammenhengende 
utdanningsløp for basistjeneste og spesialisering,
For å fjerne køene til turnustjenesten er det nødvendig med en 
spesialitetsforberedende tjeneste med 6 til 12 måneders tjeneste i 
sykehus og 6 måneder i allmennmedisin, og innføring av valgfri-
het mellom definerte, kliniske fagområder med akutt-funksjon 
og vaktarbeid. Det bør vurderes om basistjenesten, helt eller 
delvis, skal kunne telle i spesialiseringen som hovedutdanning 
eller sideutdanning. 

Kvalitet og innhold i basistjenesten med definerte læringsmål 
og ferdighetskrav må utformes etter samme prinsipper som 
kravene i spesialiseringen. Det bør opprettes et sentralt organ 
som kan kontrollere kvaliteten og innholdet, og gi råd om 
tjenestens faglige innhold.

Det bør fortsatt være to stadier i lisens /autorisasjon med lisens 
etter embetseksamen, med begrensning mht arbeid i selvstendig 
legevakt til etter at basistjeneste i allmennmedisin er sluttført. 

Trekning av plass til basistjeneste bør opprettholdes. Ordningen 
må ha et forpliktende antall plasser slik at ingen får ventetid, og 
ingen plasser bør stå ubrukt. SAFHs praksis må kvalitetssikres 
slik at forutsigbarheten blir så stor som mulig innenfor rammen 
av tilfeldig nummertildeling

spesialistutdanningens innhold
Spesialistreglenes krav til tjeneste, kurs og prosedyrer – støttet 
av mer detaljert målbeskrivelse – gir et godt grunnlag for å sikre 
systematisk og målrettet spesialistutdanning. 
  
Utdanningens viktigste element – slik vi kjenner spesialiseringen 
både i Norge og alle andre land vi er kjent med – er den fag-
lige, kliniske tjenesten i et godt læringsmiljø under løpende 
supervisjon og med strukturert veiledning. Supervisjon er den 
fortløpende bistand som den mer erfarne legen kontinuerlig gir 
til leger i spesialisering. Den strukturerte, planlagte, regelmessige 
veiledning er en mer dyptgripende prosess i spesialiseringen som 
baseres på et etablert forhold mellom den enkelte lege i spesialise-
ring og en særskilt oppnevnt, personlig veileder. 
  
Her læres ferdigheter, diagnostiske og terapeutiske prosedyrer, 
bruk av teknologi samt kommunikasjon og omgang med andre 
leger, annet helsepersonell, pasienter og pårørende. Holdninger 
og god opptreden øves gjennom omgang med rollemodeller. 
Medisinsk etikk utvikles gjennom erfaring og påvirkning 
fra kolleger. Denne tjenesten må nødvendigvis ha et omfang 
og volum som er tilstrekkelig til å sikre legen en omfattende 
pasienterfaring. Nye metoder, som ferdighetstrening gjennom 
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simulering, må sikre at legene får nødvendig trening og erfaring 
– uten at pasienter blir utsatt for prøving og feiling. Tjenesten 
må gi kunnskap og erfaring med samtlige aktuelle pasientka-
tegorier. På bakgrunn av god supervisjon skal tjenesten gi det 
håndlag og de ferdigheter som er nødvendige, for å diagnosti-
sere og behandle de aktuelle sykdomsgruppene som faller inn 
under spesialitetens område. Den kliniske hverdag må således 
gjøres til et bevisst utdanningselement, og arbeidsplassen må 
opprettholde et godt læringsmiljø.
  
Denne omfattende læringen – gjennom supervisert arbeid og 
veiledet utdanning, supplert med teoretisk internundervisning 
knyttet opp mot klinikkens hverdag, samt de eksterne kursene 
–  leder legen frem til et kunnskaps- og ferdighetsnivå som etter 
visse regler gir legen kompetanse som spesialist. Dette er igjen 
et grunnlag for videre, livslang læring og faglig og menneskelig 
utvikling, dvs. etterutdanningen.

Fra regelstyrt til mer målstyrt utdanning
I løpet av de siste 30 år har norsk spesialistutdanning for leger 
utviklet seg fra en regelstyrt utdanning til mer målstyrt utdan-
ning, gjennom utvikling av gode målbeskrivelser med gjen-
nomføringsplan og læringsmål. Disse utfyller regelverket og er 
et godt instrument for så vel veiledere som leger i spesialisering. 
Så godt som samtlige spesialiteter har utarbeidet forskjellige 
former for prosedyrekrav, sjekkliste og attestasjonsskjemaer 
tilpasset det enkelte fag. I tillegg til å sikre kvalitet i utdan-
ningen er dette også et godt hjelpemiddel for mer optimal 
gjennomføring av utdanningsforløpet. Ikke minst ut fra de 
funksjonsendringer vi har sett de siste årene i sykehusene, er det 
behov for ytterligere utvikling av målstyrt utdanning. Det vil 
imidlertid bety en svekkelse av utdanningens kvalitet, og kan 
skape større variasjoner i spesialistenes kompetanse, å fjerne seg 
helt fra et regelverk. Det er ikke mål for norsk spesialistutdan-
ning å nærme seg et så ekstremt målstyrt utdanningssystem som 
man har for eksempel i Sverige. Ingen andre land vi vet om har 
et slikt system. I Sverige er man også opptatt av – på en bedre 
måte enn i dag –  å sikre kvaliteten i utdanningen, og å sikre 
mer enhetlig kvalitet og kompetanse hos den enkelte lege som 
godkjennes som spesialist.

En nasjonal, enhetlig spesialisering
Det er fortsatt viktig å sikre at spesialistutdanningen er nasjonal 
og enhetlig i den forstand at de spesialister som utdannes og 
godkjennes etter norske spesialistregler, holder noenlunde 
samme nivå. Det er tatt enkelte initiativ for regional spesialist-
utdanning, hvilket ikke er hensiktsmessig. Noen spesialiteter er 
dessuten så små at en slik modell nærmest er utenkelig. Det er 
så få leger i spesialisering i noen fag at disse må sikres deltakelse 
i et nasjonalt system. Enhetlig kvalitet på nasjonalt nivå er en 
viktig kvalitetsindikator for spesialiseringen i Norge.

Spesialitetsstrukturen
Spesialitetsstrukturen, antall spesialiteter, ordningen med 
hoved- og grenspesialiteter i indremedisin og kirurgi er i 
blant blitt kritisert og satt søkelys på, uten at det fremsettes 
konkrete alternativer. Norge har noen færre spesialiteter enn 
EU-systemet, hvilket skyldes at Norge i mindre grad har styk-
ket opp fagområdene. Men i det alt vesentlige er det de samme 
spesialiteter i Norge, som i de fleste andre europeiske land. Når 
det gjelder ordningen med hoved- og grenspesialiteter, eller 
bare hovedspesialiteter, ser vi også hvordan det varierer. Noen 
land endrer sin ordning fra et system med hoved- og grenspe-
sialiteter til bare hovedspesialiteter, mens andre land endrer sitt 
system motsatt vei. 

Spesialitetsstrukturen i Norge sammenlignet med 
andre land
I Norge har det vekslet mellom 42 eller 43 spesialiteter siden 
1985. I løpet av disse årene har det likevel skjedd visse endrin-
ger ved av klinisk fysiologi ble nedlagt som spesialitet i 1994, 
og nukleærmedisin ble opprettet som ny hovedspesialitet i 
1997. I 1997 ble ortopedisk kirurgi omgjort fra grenspesialitet 
til hovedspesialitet. Dagens 44 spesialiteter består således av 
30 hovedspesialiteter og 14 grenspesialiteter, henholdsvis åtte 
under indremedisin, og seks under generell kirurgi. Bryst- og 
endokrin kirurgi er den siste nyopprettede spesialiteten i Norge 
(november 2006) som ny grenspesialitet under generell kirurgi.
  
Danmark hadde 42 spesialiteter: 25 hovedspesialiteter og 17 
grenspesialiteter inntil 31.12.2003. Fra 1. januar 2004 er det i 
Danmark 37 spesialiteter, alle hovedspesialiteter. Inntil 1999 
hadde Finland 92 spesialiteter som da ble redusert til 49. I 
tillegg har Finland godkjenning i 29 kompetanseområder. 
Det er sentralstyret i Finlands legeforening som bestemmer 
hvilke kompetanseområder det skal gis godkjenning i. Island 
har 33 hovedspesialiteter og 39 grenspesialiteter. En utredning 
på slutten av 1980-tallet som bl.a. hadde som mål å redusere 
antall spesialiteter i Sverige, resulterte i en økning fra 44 til 
62 spesialiteter, alle hovedspesialiteter (i kraft fra 1.1.1992). 
I desember 2005 besluttet den svenske regjering en annen 
spesialistinndeling som ble satt i kraft fra 1. juli 2006. Det ble 
da 56 spesialiteter, 31 basisspesialiteter og 23 grenspesialiteter 
samt to tilleggsspesialiteter.

EUs rådsdirektiv 2005/36/EØF inneholder 52 spesialiteter, 
hvorav 40 av Norges 44 spesialiteter er inkludert. De norske 
spesialitetene – som ikke omfattes av direktivet –  er bryst- og 
endokrinkirurgi, medisinsk genetikk, onkologi og allmenn-
medisin. Det antas å være bare et tidsspørsmål før bryst- og 
endokrin kirurgi er inkludert. Øvrige spesialiteter i rådsdirek-
tivet som Norge ikke har, er elektroradiologi, klinisk biologi, 
biologisk hematologi, stomatologi, nevro-psykiatri, dermato-
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logi, venerologi (direktivet har også fellesspesialiteten dermato-
venerologi som er tilsvarende den norske), tropemedisin, 
allergologi og akuttmedisin.
  
Mange land har oppstykket medisinen i flere spesialiteter enn 
vi har i Norge, og som det fremgår av listen over spesialiteter 
utover de norske i rådsdirektivet, er disse i stor grad inkludert 
som del av de norske spesialitetene.  
 
Konklusjonen er at Norge, sammenliknet med andre euro-
peiske land, har en spesialitetsstruktur som i stor grad er 
sammenfallende med de andre landene. Oppbygningen av 
utdanningen og den type læring som gjennomføres, er den 
samme. Erfaringslæringen, mester-svenn-læringen er ryggraden 
i denne type utdanning. Også utdanningens lengde og innhold 
er i stor grad sammenfallende. 
 
Den norske legeforening har i alle år vært restriktiv med opp-
rettelse av nye spesialiteter. Helsemyndighetene har stort sett 
vært enig i Legeforeningens syn når det gjelder både å opprette 

nye spesialiteter, nedlegge spesialiteter og å avslå forslag om 
nye spesialiteter. Det har vært viktig å begrense oppstykkin-
gen av medisinen, forsøke å bevare generalisten og sikre en 
spesialitetsstruktur som passer til en liten, spredt befolkning 
– og til en sykehusstruktur med relativt mange små sykehus, 
tilpasset Norges geografi og topografi. 
  
Oppbygging av høyspesialisert kompetanse har vært løst ved 
de uformelle subspesialitetene som det finnes en rekke av 
under mange spesialiteter. Norske leger kjenner disse høy-
kompetansemiljøene og sørger for at pasienter som trenger 
det, blir henvist dit. Det er altså ikke alltid nødvendig å opp-
rette nye spesialiteter for å følge opp medisinens utvikling 
og etablere spisskompetanse. De uformelle subspesialitetene 
utgjør et fleksibelt system hvor nye behandlingsmetoder 
raskt kan implementeres.  

Antall spesialiteter i 2008

Grenspesialiteter Godkjente i EUHovedspesialiteter
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

37
49
33
30
31 + 2

-
-

39
14
23

29
41
32
40
41
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Spesialistgodkjenninger totalt 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Allmennmedisin 137 183 201 195 249 214 192 160 147 161 157 138 151 207 170

Anestesiologi 32 32 43 78 70 66 61 42 47 64 58 83 74 66 71

Arbeidsmedisin 82 21 31 34 6 6 13 9 11 8 12 7 4 8 6

Barne- og ungdomspsykiatri 9 1 10 13 6 7 13 11 12 19 18 13 15 22 31

Barnekirurgi 1 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 0 0 1 0

Barnesykdommer 18 23 24 34 31 36 36 30 27 29 26 33 36 30 32

Blodsykdommer 1 1 6 4 3 1 3 3 1 6 5 8 4 6 3

Bryst- og endokrinkirurgi (NY!) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Endokrinologi 4 4 4 6 1 3 2 5 6 4 5 2 3 6 4

Fordøyelsessykdommer 4 5 5 9 7 10 13 8 7 5 9 11 14 6 18

Fysikalsk medisin og rehabilit. 11 7 5 12 3 5 5 11 10 8 9 9 9 4 11

Fødselshjelp og kvinnesykd. 26 37 29 32 59 48 35 38 44 30 37 46 56 43 33

Gastroenterologisk kirurgi 7 6 7 8 15 9 15 15 14 12 7 8 25 16 11

Generell kirurgi 27 53 62 59 59 62 51 44 33 35 40 49 32 56 61

Geriatri 2 5 6 8 13 8 6 3 1 4 6 5 8 8 5

Hjertesykdommer 3 13 15 15 14 33 22 26 19 23 19 19 27 35 27

Hud- og veneriske sykd. 3 6 8 17 7 8 11 7 5 8 5 7 10 6 7

Immunologi og transf.med. 0 4 4 0 2 4 1 1 6 2 5 1 5 1 2

Indremedisin 27 48 57 77 79 87 87 97 71 62 87 77 95 72 94

Infeksjonssykdommer 4 4 2 8 5 5 5 3 6 3 4 5 11 2 7

Karkirurgi 8 6 3 5 4 5 9 3 0 1 5 4 1 5 7

Kjevekirurgi og munnhulesykd. 2 1 0 1 1 4 1 1 0 0 2 3 1 0 6

Klinisk farmakologi 1 1 1 0 2 1 2 3 3 0 1 3 3 5 1

Klinisk nevrofysiologi 0 2 1 0 2 4 1 0 4 3 2 1 2 3 3

Lungesykdommer 2 8 4 6 6 7 9 7 8 4 9 15 7 14 12

Medisinsk biokjemi 1 3 4 3 5 3 4 4 2 3 7 4 1 6 3

Medisinsk genetikk 0 2 0 0 3 0 3 2 2 1 2 2 2 2 0

Medisinsk mikrobiologi 1 5 3 2 3 5 4 3 5 4 5 6 8 5 2

Nevrokirurgi 2 0 5 3 4 0 6 4 6 2 4 4 7 3 6

Nevrologi 12 9 11 13 16 11 15 26 13 32 15 25 20 21 16

Nukleærmedisin 0 0 0 0 46 2 1 6 3 4 1 5 4 5 2

Nyresykdommer 4 6 3 6 5 3 8 6 6 6 1 7 14 8 6

Onkologi 4 7 5 5 7 12 14 7 6 7 8 16 11 16 8

Ortopedisk kirurgi 15 26 30 38 44 42 31 23 37 22 36 40 58 53 42

Patologi 9 10 7 9 11 12 9 8 10 9 8 12 10 19 14

Plastikkirurgi 1 3 4 8 7 6 10 8 5 7 11 15 12 6 11

Psykiatri 34 34 44 54 72 62 71 87 64 73 78 68 83 100 93

Radiologi 17 21 26 38 27 36 35 32 39 38 41 62 67 60 88

Revmatologi 1 8 3 9 12 8 6 9 4 10 5 7 12 5 7

Samfunnsmedisin 25 22 20 50 31 5 4 5 4 4 6 3 7 4 3

Thoraxkirurgi 5 2 5 6 11 3 3 1 4 2 2 3 2 2 5

Urologi 5 7 14 8 8 8 10 10 11 9 8 7 14 5 20

Øre-nese-halssykd. 6 20 11 22 15 22 12 16 14 15 15 20 25 32 19

Øyesykdommer 10 21 11 11 22 18 13 16 14 16 21 21 25 33 22

SUM alle godkjenninger 563 677 735 907 993 894 853 800 732 757 803 874 975 1007 998

Godkjente spesialister totalt enkelt år 1994-2008, Legeforeningen 6.3.2009

Godkjente spesialister totalt enkeltår 1994-2008, Legeforeningen 6.3.2009
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Spesialitet Antall Kvinner Menn Norden Øvrige EØS-land*
Allmennmedisin 170 63 107 49 0
Anestesiologi 71 18 53 25 8
Arbeidsmedisin 6 3 3 0 0
Barnekirurgi 0 0 0 0 0
Barne- og undomspsykiatri 31 22 9 5 0
Barnesykdommer 32 16 16 5 5
Blodsykdommer 3 2 1 0 0

 9 3 6 0 0
Endokrinologi 4 1 3 3 0
Fordøyelsessykdommer 18 1 17 5 1
Fysikalsk medisin og rehabilitering 11 5 6 0 2
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 33 23 10 16 3
Gastroenterologisk kirurgi 11 2 9 2 3
Generell kirurgi 61 13 48 28 12
Geriatri 5 4 1 1 0
Hertesykdommer 27 6 21 10 4
Hud- og veneriske sykdommer 7 5 2 2 0
Immunologi og transfusjonsmedisin 2 1 1 0 0
Indremedisin 94 25 69 25 13
Infeksjonssykdommer 7 3 4 1 0
Karkirurgi 7 2 5 3 1
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 6 0 6 0 3
Klinisk farmakologi 1 1 0 0 0
Klinisk nevrofysiologi 3 0 3 1 0
Lungesykdommer 12 1 11 4 1
Medisinsk biokjemi 3 3 0 0 2
Medisinsk genetikk 0 0 0 0 0
Medisinsk mikrobiologi 2 2 0 0 1
Nevrokirurgi 6 1 5 2 1
Nevrologi 16 6 10 3 2
Nukleærmedisin 2 0 2 0 2
Nyresykdommer 6 1 5 3 0
Onkologi 8 6 2 1 0
Ortopedisk kirurgi 42 4 38 32 1
Patologi 14 5 9 7 1
Plastikkirurgi 11 1 10 5 0
Psykiatri 93 57 36 36 4
Radiologi 88 26 62 43 11
Revmatologi 7 3 4 1 1
Samfunnsmedisin 3 0 3 0 0
Thoraxkirurgi 5 1 4 2 0
Urologi 20 4 16 5 0
Øre-nese-halssykdommer 19 5 14 9 3
Øyesykdommer 22 8 14 7 2
Totalt 998 353 645 341 87

* Inkluderer a l le de øvrige EU- og EØS-landene
 (samt EFTA-landet Sveits , som ikke har noen konverteringer i  2008)

Herav konverterte:

Spesialister godkjent i 2008

Bryst- og endokrinkirurgi 
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3.2  arbeidet i spesialitetskomiteene og i andre  
organisasjonsledd
 
Det er et omfattende, uhonorert dugnadsarbeid som 
utføres av 220 medlemmer av de 44 spesialitetskomiteene i 
Legeforeningen. I enkelte spesialitetskomiteer er saksmengden 
så omfattende at de tre vararepresentantene trekkes inn i saks-
behandlingen. Det vil si at det er opptil 350 leger som utfører 
et stort, gratis arbeid for det norske samfunn bare i arbeidet i 
spesialitetskomiteene.  
  
Arbeidet i den enkelte komité er naturlig nok varierende, alt fra 
de store spesialitetene som kan ha 85 utdanningsinstitusjoner 
å vurdere, til de som kun har to institusjoner. Det varierer fra 
allmennmedisin hvor det godkjennes 150 nye spesialister per 
år, samt over 400 regodkjenninger per år, eller indremedisin og 
psykiatri som godkjenner nærmere 100 nye spesialister hvert år, 
og ned til spesialiteter hvor det godkjennes én ny spesialist per 
år. 
  
For å illustrere saksmengden: I 2008 ble det gitt 998 nye 
spesialistgodkjenninger og 454 regodkjenninger i allmennme-
disin. I tillegg til disse 1 452 sakene som førte til godkjenning, 
ble det behandlet en rekke søknader fra leger om godkjenning 
av helt eller delvis gjennomført spesialistutdanning, avklaring 
om utdanning, kurs, vurdering av utenlandsk tjeneste mv. 
Anslagsvis behandles det per år ca 3 000 søknader fra leger med 
avklaring av utdanningsforløp inklusive søknader som fører til 
spesialistgodkjenning.
 
I tillegg vurderer spesialitetskomiteene hvert år rapporter fra 
ca. 850 godkjente sykehusavdelinger (utdanningsinstitusjoner), 
og hvert år gjennomføres ca. 130 besøk av spesialitetskomiteen 
på de godkjente utdanningsinstitusjonene. Per år behandles 
også i gjennomsnitt 25-30 søknader om godkjenning av nye 
utdanningsinstitusjoner fra sykehusavdelingene, dvs. avdelinger 
fordelt på de aktuelle 43 spesialitetene. Dette er ofte omfat-
tende saksbehandling for de respektive spesialitetskomiteene. 

Hvert år vurderes ca 600 søknader om godkjenning av kurs i 
legers videre- og etterutdanning.
Spesialitetskomiteene vurderer fortløpende spesialistreglene og 
prosedyrekravene, og fremmer forslag til justering og endring i 
reglene for å bringe regelverket à jour med medisinens utvik-
ling. Likeledes justeres jevnlig målbeskrivelsene for gjennomfø-
ringen av spesialistutdanningen.

Ved hjelp av Legeforeningens fire koordinatorkontorer admi-
nistreres en omfattende kursutdanning på ca. 500 kurs per år.

Spesialistutdanningen utenfor sykehus – allmennmedi-
sin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin
Legeforeningen har etablert et omfattende utdanningssystem 
i primærhelsetjenesten – med et stort apparat av undervisere 
og veiledere, utdanningsgrupper og omfattende utdannings-
programmer over henholdsvis to og tre år for spesialitetene 
allmennmedisin og samfunnsmedisin. Også i arbeidsmedisin er 
det et slikt toårig veiledet utdanningsprogram som dels knytter 
seg til bedriftshelsetjeneste, dels til institusjonshelsetjeneste. Det 
er temaområder som gjennomgås i grupper ledet av godkjente 
veiledere som Legeforeningen har utdannet og som er tilsatt av 
Legeforeningen i deltidsstilling for å koordinere veiledningsgrup-
pene. Det veiledede utdanningsprogrammet i disse tre spesialite-
tene kompenserer for at legene i disse fagene i stor grad arbeider 
alene, og det sikrer et felles faglig innhold i utdanningen. I tillegg 
utgjør veiledningsgruppene et faglig, felles forum i et krevende 
klinisk arbeid.

Legeforeningen organiserer og følger opp i dag ca. 75 veiled-
ningsgrupper med gjennomsnittlig 7-8 deltagere i hver gruppe. 
Det gjennomføres årlige oppdateringskurs for veilederne, også 
for å stimulere dem til å ta nye grupper. Legeforeningen rekrut-
terer og utdanner veiledere i tre uker over 3 år. I Legeforeningens 
sekretariat er det tilsatt 4 veilederkoordinatorer i 30% stilling 
med sekretær i ca. 50% stilling for å organisere og følge opp 
veiledningsgruppene og veilederutdanningen.

I tillegg organiserer Legeforeningen ca. 870 etterutdanningsgrup-
per som ledd i utdanningen i allmennmedisin spredt over hele 
landet.  
 
Legeforeningen har en kurskomité i hvert fylke som arrangerer et 
stort antall obligatoriske kurs, emnekurs og valgfrie kurs innenfor 
allmennmedisin, dels samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen 
koordinerer og ser til at kursvirksomheten er omfattende nok 
til både å være tilstrekkelig kurstilbud for spesialistutdanning 
i allmennmedisin, etterutdanning i allmennmedisin og de 
nødvendige 2 EU-kursene som ledd i 3-års veiledet praksis for 
allmennpraktikerdirektivet.

Legeforeningen sørger for at det utvikles utdanningshåndbøker, 
læremateriell og at det skjer en kontinuerlig utvikling av spesia-
listutdanningen i takt med fagets utvikling.

Spesialitetsrådet
Spesialitetsrådet, med sin partsammensatte sammensetning, er et 
viktig kontaktorgan til samarbeidspartnerne i spesialistutdannin-
gen (helsemyndighetene, de medisinske fakultetene og pasientor-
ganisasjonene). Spesialitetsrådet som paraplyorganisasjon over de 
44 spesialitetskomiteene, behandler mer prinsipielle saker og har 
på sakskartet ca. 110 saker per år fordelt på seks møter. I tillegg 
gjennomfører spesialitetsrådet, sammen med sekretariatet, det 
årlige seminaret for spesialitetskomitélederne m.fl.
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Sentralstyret
Sentralstyret behandler i hvert møte én gang i måneden en 
rekke saker med relasjon til spesialistutdanningen – selvfølgelig 
søknader om spesialistgodkjenning fra enkeltleger, men også 
mer prinsipielle saker som endring av kursregler, godkjenning 
av utdanningsinstitusjoner og justering av spesialistreglene. 
Dette er anbefalinger overfor Helse- og omsorgsdepartementet.  

Andre organisasjonsledd
Den enkelte fagmedisinske forening har en viktig oppgave. I 
nær kontakt med den tilsvarende spesialitetskomité følger  den 
opp innholdet i spesialistutdanningen i Norge, i tråd med 

internasjonal utvikling i faget. For øvrig bidrar alle organer, 
også spesialforeninger, lokalforeninger og yrkesforeninger, med
å avgi uttalelser overfor viktige saker i utvikling av spesialist-
utdanningen. Disse underkastes ofte behandling i landsstyret, 
hvor det fattes vedtak med anbefaling om endringer overfor 
Helse- og omsorgsdepartementet.

Sekretariatet
Sekretariatet i Legeforeningen administrerer, koordinerer og 
forbereder alle nevnte typer saker i samarbeid med de forskjel-
lige organene.  
 

Den norske legeforening

Systemet for formelle avgjørelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Avgjør: - spesialitetsstruktur

- nye spesialiteter
- spesialistregler

Helsedirektoratet
Avgjør:
- utdanningsinstitusjoner
- kurskrav
- prosedyrekrav
Gir råd til HOD

Landsstyret
Innstilling til HOD:
- spesialitetsstruktur
- forslag om nye spesialiteter
- spesialistregler

Sentralstyret
- godkjenning av spesialister (delegert)
Innstilling til Helsedirektoratet:
- utdanningsinstitusjoner
- kurskrav
- prosedyrekrav
Instillinger til landsstyret:
- spesialitetsstruktur
- nye spesialiteter
- spesialistregler

Sekreteriatet
Forbereder saker for sentralstyret, 
spesialitetsrådet, spesialitetskomiteene

Spesialitetsrådet
- prinsippsaker
- innstilling til sentralstyret

Spesialitetskomiteene:
Innstillinger til sentralstyret:
- søknader om spesialistgodkjenning
- utdanningsinstitusjoner
- spesialistregler
- søknad om godkjenning av kurs
- kvalitetssikrer utdanningen

Lokalforeninger 
Spesialforeninger 
Yrkesforeninger 
Fagmedisinske foreninger
- gir uttalelser til sentralstyret
- reiser forslag om endringer

Nasjonalt råd for 
spesialistutdanning av leger 
og legefordeling
Gir råd til HOD og Hdir

Statens 
helsepersonellnemnd
Klageorgan for avslag av 
søknad om spesialistgodkjenning
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4. demografi og epidemiologi

Helsesituasjonen mot år 2017 i Norge
Sykdomsbildet forandrer seg stadig. For hundre år siden døde 
hvert tiende barn i Norge før det var fylt ett år. Infeksjoner, 
epidemier, sult og fattigdom tok mange liv. Med velstanden 
kom sykdommer som kreft, hjertesykdommer, lungesykdom-
mer og diabetes. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har publisert helsestatistikk 
for 2007, hvor man presenterer de viktigste årsakene til sykdom 
og død på verdensbasis, samt prognoser for viktige dødsår-
saker i 2030. WHO mener at vi vil oppleve en forandring i 
sykdomsmønstre de neste 25 årene. Det vil bli færre dødsfall 
blant yngre, flere dødsfall i eldre aldersgrupper, færre dødsfall 
fra smittsomme sykdommer, og flere dødsfall på grunn av 
ikke-smittsomme sykdommer. De fire hyppigste årsaker til død 
globalt i 2030 antas å bli iskemisk hjertesykdom, hjerneslag, 
hiv/aids og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Tobakk 
antas å være ansvarlig for 10 % av alle dødsfall i verden i år 
2030. I Norge viser beregninger at tobakk var ansvarlig for  
16 % av alle dødsfall i befolkningen, både i 1997 og i 2003. 

Når det gjelder helsesituasjonen i Norge de kommende årene, 
er det særlig tre utviklingstrekk som står frem: 

•	 Vi lever lenger og det blir flere eldre. 
•	 Vi får en høyere andel eldre som er friske, samtidig som et 

høyere antall vil være syke og dø. 
•	 De sosiale ulikhetene i helse øker. Bak gode 

gjennomsnittstall skjuler det seg store helseforskjeller på 
tvers av sosioøkonomiske grupper – og det ser ut som disse 
forskjellene i helse øker.

vi lever lenger for hvert år som går
For om lag 100 år siden kunne en gjennomsnittsnordmann 
forvente å leve i 55 år, mens en gjennomsnittskvinne kunne 
forvente å leve i 58 år. Økt levestandard og bedrede levekår 
har –  sammen med medisinske fremskritt og et bedre helsetje-
nestetilbud –  imidlertid gitt gevinst i form av bedre helse og 
redusert dødelighet. Spesielt har den sterke nedgangen i sped-
barnsdødeligheten vært medvirkende til at levealderen har økt 
betraktelig. I dag forventes en mann å bli 77 år og en kvinne 
82 år – hvilket gir en 22 års gevinst i levealder for menn, og 24 
års gevinst for kvinner på 100 år. I figur 1 ser vi utviklingen i 
forventet levealder i perioden 1821-2005 for menn og kvinner. 
Vi ser at det nærmest er en rettlinjet økning i levealder. Denne 
økningen tilsvarer om lag to års økning i levealder for hvert tiår. 
Dersom økningen i levealder fortsetter i samme tempo også i 
fremtiden, kan det i år 2017 forventes at menn lever i 79 år og 
kvinner i 84 år. 

 

 

 

Figur 1. Forventet levealder i Norge i perioden 1821-
2005. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)
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Kilde: Folkehelseinstituttet. Prediksjonene for 2010 og 2020 er basert på at kjønnsspesifikk 
dødelighetsrater i 2004 fortsetter uendret frem til 2020. 

Kreft og hjerte-/karsykdommer tar flest liv
I dag er de to vanligste dødsårsakene i Norge kreft og hjerte-/
karsykdommer. I 2004 sto disse sykdommene bak to av tre 
dødsfall. Disse sykdomsgruppene er også de viktigste døds-
årsakene for premature dødsfall (død før 70 år), og utgjorde 
rundt 60 % i 2004. 
  
Flere vil få kreft i 2017 enn i dag, og flere vil dø av sykdommen 
i 2017. Økt levealder er den viktigste grunnen. Beregninger 
gjort av Folkehelseinstituttet viser at kreft vil utgjøre om lag 
en fjerdedel av alle dødsfall i 2020 (figur 2). 
  
Det har vært en gledelig nedgang i hjertekarsykdommer siden 
1980-tallet og frem til i dag, og vi ser fortsatt en nedgang i 
andelen som dør av disse sykdommene. Når befolkningen 

Figur 2.

blir eldre, vil imidlertid et høyere antall dø av hjerterelaterte 
sykdommer –  beregninger viser at de vil utgjøre 
38 % av alle dødsfall 2020. Dette er samme andel som i 2004. 
Nedgangen i hjerte- og kardødelighet blant de yngre alders-
gruppene veies derfor opp ved at det blir flere eldre.

Er det slik at kreft og hjerte-/karsykdommer bare tar livet av 
de eldste? Nei, det rammer også yngre aldersgrupper. Også 
blant dem som er midt i livet, er det disse sykdommene som 
tar flest liv (fig 2b og c). Hele tre av fire dødsfall blant kvin-
ner i alderen 45-64 år er kreft eller hjerterelatert. For menn i 
samme aldersgruppe dør to av tre av kreft- og hjertesykdom-
mer. Det er altså ikke bare blant de eldste at kreft og hjerte-/
karsykdommer tar liv.  
 

Rest
Hjertekar
Kreft

Kilde: Folkehelseinstituttet: Prediksjonene for 2010 og 2020 er basert på at kjønnsspesifikke 
dødelighetsrater i 2004 fortsetter uendret frem til 2020
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Figur 2b. Dødelighet for middelalderende menn

Figur 2c. Dødelighet for middelalderende kvinner

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 20042002

Dødsårsaker 1990-2004, menn (45-64 år, aldersjustert)

Rate per 100 000 personer

Dødsårsaker 1990-2004, kvinner (45-64 år, aldersjustert)

Rate per 100 000 personer

Diabetes
Fordøyelsesorganene

Åndedrettssystemet
Voldsomme dødsfall

Annet
Hjerte-karsykdommer

Kreft, alle former

Diabetes
Fordøyelsesorganene

Åndedrettssystemet
Voldsomme dødsfall

Annet
Hjerte-karsykdommer

Kreft, alle former
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Kilde �gur 2b og 2c: www.norgeshelsa.no (folkehelseinstituttet)
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Bedret kreftoverlevelse
Overlevelsen blant kreftpasienter i Norge har økt jevnt siden 
1950-årene for en rekke kreftsykdommer, først og fremst på 
grunn av bedret behandling. Femårsoverlevelse av en kreftdi-
agnose i perioden 1996-2000 var 56 % for menn og 62 % for 
kvinner. Til sammenlikning var overlevelse i perioden 1955-59 
for menn 29 % og 41 % for kvinner.
  
Det er bedre kreftoverlevelse for kvinner, noe som delvis kan 
skyldes at kvinner har høyere insidens av kreftsykdommer som 
er assosiert med høy overlevelse – blant annet brystkreft, der nå 
over 85 % lever fem år etter diagnose.
  
Pasienter diagnostisert med kreft i lever, lunge eller i bukspytt-
kjertelen har lavest overlevelse; bare 2-3 % lever fem år etter å 
ha fått diagnostisert kreft i bukspyttkjertelen. Overlevelsen av 
disse alvorlige diagnosene har ikke bedret seg de siste tiårene.

Økende sosiale helseforskjeller
Det er fortsatt betydelige forskjeller i helse etter sosioøkono-
misk bakgrunn, målt både i forhold til inntekt, utdanningsnivå, 
yrke og bosted. Disse forskjellene ser ut til å øke. Klarest ser 
vi dette i Oslo, der forskjellene mellom indre øst og ytre vest 
i forventet levealder for menn er hele 12 år. Men det er også 
store regionale forskjeller, med for eksempel betydelig høyere 
gjennomsnittlig levealder i Sogn og Fjordane enn i Finnmark. 
Myndighetene har innsett betydningen av å fokusere på sosial 
ulikhet i helse, og Helse- og omsorgsdepartementet la nylig 
frem Stortingsmelding 20, Nasjonal strategi for å utjevne 
sosiale helseforskjeller (2006-2007). Hovedmålet i denne 
meldingen er å redusere sosiale helseforskjeller, uten at noen 
grupper får dårligere helse.

Ikke bare er det sosial ulikhet i helsetilstand, men også i 
helsevesenet er det tegn på forskjellsbehandling. Studier, både 
i Norge og internasjonalt, tyder på dette. For eksempel er det 
funnet bedre kreftoverlevelse blant høyt utdannede i Norge. 
En større internasjonal studie fra 2006 av 21 OECD-land, 
deriblant Norge, finner sammenheng mellom inntektsnivå og 
utnyttelse av helsetjenesten. Man fant at jo høyere inntekt, 
desto oftere hadde man besøkt lege og spesialist – og dette 
var uavhengig av helsetilstanden for øvrig. Videre, i en norsk 
studie, fant man at henvisingspraksisen til legene varierte med 
utdanningsnivået til pasienten. Også i denne studien ble det 
tatt høyde for ulik helse på tvers av utdanningsnivå. 

Flere eldre i årene som kommer
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at eldre utgjør en 
stadig større andel av den norske befolkningen. Figur 3 er en 
nøktern fremskrivning av antall personer over 67 år i den 
norske befolkningen frem til 2025.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Befolkningsutvikling 2005-2025. Antall 67 og eldre.
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Vi ser en svak økning frem mot år 2010-2012, og deretter en 
markant økning mot 2025. For menn vil antall eldre over 67 år 
øke fra 250 000 til 333 000 i perioden 2007-2017. For kvinner 
vil vi få over 50 000 flere eldre over 67 år i samme periode, opp 
mot 405 000 i år 2017. Dette tilsvarer en økning på 33 % for 
menn og 15 % for kvinner.

Det er også viktig å merke seg at andelen eldre øker. For menn 
vil andelen eldre over 67 år øke fra 10 % i 2007 til 14 % i 2017. 
Dette betyr at det kommer til å bli færre som kan ta seg av de 
eldre i årene som kommer, noe som kan bli en stor utfordring 
for helsesektoren.
 
Økende innvandrerbefolkning
Levekårene til ikke-vestlige innvandrere er i dag dårligere 
enn blant majoritetsbefolkningen – med lavere inntekt, flere 
arbeidsledige, dårligere boforhold og lavere utdanning. Dette 
gjør at innvandrere som gruppe er spesielt utsatt for en rekke 
risikofaktorer, knyttet til lav sosioøkonomisk posisjon. Det 
foreligger flere ferske undersøkelser fra Norge som viser at 
voksne innvandrere oftere har psykiske helseproblemer og 
høyere forekomst av enkelte smittsomme sykdommer. Dette 
gjelder tuberkulose, hiv-infeksjon, hepatitt B, malaria, hepatitt 
A, tyfoidfeber og shigellose. Det er også funnet høyere fore-
komst av diabetes blant enkelte innvandrergrupper. 
Antall innvandrere har økt de siste 50 årene. Etter annen 
verdenskrig kom flyktningene fra Øst-Europa, senere kom 
arbeidsinnvandrere både fra Europa og resten av verden. 

Etter at det ble stopp for arbeidsinnvandring i 1975, er antall 
flyktninger fra ikke-vestlige land økt. Med EU-utvidelsen 
har det skjedd en markant økning i innvandring fra Polen de 
siste to årene. I løpet av 2006 økte innvandrerbefolkningen 
i Norge med 28 600 personer. Dette er den største veksten i 
innvandrerbefolkningen som er målt. Til sammen har nå 415 
300 personer innvandrerbakgrunn, noe som tilsvarer 8,9 % av 
Norges befolkning (SSB). Statistisk sentralbyrå har fremskrevet 
innvandrerbefolkningen, og basert på middels nettoinnvand-
ring, fruktbarhet og levealder vil innvandrerbefolkningen være 
om lag 50 % høyere i 2017 enn den er i dag (figur 4).

Sykelighet hos eldre
Den norske befolkningen blir altså eldre. Men betyr dette at 
vi også får flere friske leveår? Verken norsk eller internasjonal 
forskning gir et entydig bilde av dette. Noen finner grunnlag 
for å hevde at bedret helse blant eldre forkorter levetiden med 
funksjonstap. Andre finner at forlenget levealder også forlenger 
perioden med funksjonstap – eller at den skrøpelige perioden er 
like lang, men utsettes i tid. Det må nok påberegnes et økt trykk 
på helsetjenestene på grunn av økt levealder.

I den siste helse- og levekårsundersøkelsen til Statistisk sentral-
byrå (fra 2005) er det flere eldre som svarer at helsen er god 
sammenliknet med for 20 år siden. I 1985 rapporterte 57 % av 
de eldre over 67 år at de hadde god helse, mens tilsvarende andel 
var 67 % i 2005. Også blant de eldre over 75 år er egenrapportert 
helse bedret de siste 20 år.
  
Til tross for dette lever mange av våre eldste i dag med kroniske 
lidelser og sykdommer – slik som demens, depresjon, diabetes, 
kreft, og hjerte-/karsykdommer. Eldre er også i større grad utsatt 
for fallulykker og bruddskader. Med unntak fra kreftsykdom 
(Kreftregisteret) og noen infeksjonssykdommer (MSIS), er 
kunnskapen om sykelighet ufullstendig i den norske befolknin-
gen.  

Demens
Vi mangler gode tall på antall og andel som lever med demens 
i Norge i dag, eller hvor mange som får denne diagnosen årlig. 
Nasjonalt kompetansesenter for alderdemens har imidlertid gjort 
grove anslag som viser at det i 2005 var om lag 66 000 personer 
med demens i Norge, og at om lag 10 000 personer årlig rammes 
av demens (figur 5). Det vi vet sikkert, er at antall nye tilfeller av 
demens øker med alderen. Dermed vil antall demenstilfeller øke i 
årene som kommer, når vi blir flere eldre i befolkningen. 

Eldre personer med demens har ofte et sammensatt syk-
domsbilde. Dette stiller store krav til medisinsk ekspertise. 
Beregninger viser at om 30 år vil dobbelt så mange ha en 
demenssykdom som i dag – og at disse vil trenge utredning, 
behandling og omsorg. Trolig vil nær halvparten ha behov for 
plass i sykehjem. 

 

Figur 4. Kilde SSB. 

Registrert
HHH Høy nettoinnvandring, fruktbarhet og levealder
MMH Høy nettoinnvandring, fruktbarhet og levealder
MMM Middels nettoinnvandring, fruktbarhet og levealder
MML Lav nettoinnvandring, middels fruktbarhet og levealder
LLL lav nettoinnvandring, fruktbarhet og levealder

Figur 8. Innvandrerbefolkningens størrelse. Registrert
2005 og fremskrevet 2005-2060. (Rettet 15.12.2005 kl 13.00)
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Figur 5. Fremskrevet forekomst av demens 2005-2060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
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Andre sykdommer som vil være utfordrende for 
helsevesenet i årene som kommer
I Stortingsmelding 25, Mestring muligheter og mening. 
Fremtidas omsorgsutfordringer (2005-2006) listes det opp 
en rekke sykdommer som på grunn av et økende antall eldre i 
befolkningen vil være utfordrende for helsevesenet i årene som 
kommer: 

•	 Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en av de nye 
store folkesykdommene. Årsaken til de fleste tilfellene av 
KOLS er tobakksrøyking, men eksponering for farlige 
stoffer i arbeidslivet og genetiske faktorer er også av 
betydning for å utvikle sykdommen. Anslagsvis har over  
200 000 personer i Norge KOLS, og insidensen øker.

•	 Antallet med diabetes, særlig blant menn, har økt mye. Flere 
får diabetes i yngre alder enn tidligere. Diabetes fører som 
regel ikke til behov for omsorgstjenester, men diabetikere får 
lettere komplikasjoner som kan kreve ekstra pleie. Når man 
får diabetes i ung alder, vil det være en større sannsynlighet 
for at man får slike komplikasjoner i eldre alder.

•	 Rundt 15 000 rammes av hjerneslag årlig i Norge, hvorav 
om lag 5 000 dør. Mellom 60 000 og 70 000 lever med 
ettervirkninger av hjerneslag. To tredeler av alle som rammes 
av hjerneslag er over 70 år. Disse utgjør en betydelig andel 
eldre med psykisk og fysisk funksjonshemning. Antall 
slagpasienter med behov for behandling og rehabilitering vil 
sannsynligvis øke som følge av økningen i antall eldre.

•	 Moderne tannbehandling har medført at de fleste voksne 
i dag beholder sine egne tenner. En aldrende befolkning 
hvor flere vil ha behov for hjelp og pleie, er derfor også 
utfordrende for fremtidens tannhelsetjeneste. 

•	 Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder lårhalsbrudd. 
Hvert år brekker flere enn 9 000 nordmenn lårhalsen. 
Bruddinsidensen øker kraftig med alderen, og 80 % av 
bruddene skjer hos kvinner. 

•	 Mentale lidelser: Ved utgangen av 2004 var det 310 000 
uføretrygdede i Norge.  Til tross for en økning i antall 
uføretrygdede, er det ikke noe som tyder på at folkehelsen 
blir dårligere, snarere tvert imot. Selv om flere enn før søker 
hjelp for mentale lidelser, er det heller ikke dokumentert 
noen reell økning i forekomst av slike helseproblemer. NAV 
publiserer årlig oversikter over hvilke diagnoser som ligger til 
grunn for tildeling av uføretrygd. Muskel- og skjelettlidelser 
utgjør den klart største gruppen (33 % i 2004), etterfulgt av 
mentale lidelser (30 %), herunder depresjon. Andelen som 
får tildelt uføretrygd på grunn av mentale lidelser har økt de 
siste tiårene. 

Fedmeepidemi
WHO har nylig erklært at fedmeepidemien er en av de 
viktigste helseutfordringene i Europa i årene som kommer. 
Prevalensen av overvekt og fedme i Europa er tredoblet siden 
1980-tallet. I dag er halvparten av alle voksne og ett av fem 
barn i Europa overvektige. Sykdommer relatert til overvekt og 
fedme utgjør årlig mer enn 1 million dødsfall i Europa.
  
Det er tegn som tyder på at fedmeepidemien også har nådd 
Norge (figur 6). Men det er behov for flere studier som kartleg-
ger forekomsten i alle aldersgrupper, før vi kan fastslå hvor 
utbredt denne epidemien er. I figur 6 ser vi en vektreduksjon 
for kvinner i perioden 1980-90, og deretter en økning utover 
90-tallet igjen. Den samme utviklingen har man også observert 
i Sverige og Danmark. Mulige forklaring kan være røyke-
epidemien hos kvinner.
  
Overvekt har både sosiale og medisinske konsekvenser. Det 
er assosiert med økt risiko for utvikling av hjertesykdom, men 
også med andre kroniske sykdommer som hyperlipidemi, 
hyperinsulinemi, hypertensjon og tidlig arteriosklerose. 
Fedme kan derfor få stor betydning for fremtidig helsetjeneste-
behov.  
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Figur 6. Kroppsmasseindeks i perioden 1974-2003. (Kilde: Folkehelseinstituttet: Oppland- og Finnmarksundersøkelsen. 
40-45-åringer.)
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5.    Fremskrivning av behovet for  
        spesialister

5.1    Fremskrivninger av behov for spesialister og  
         utdanningsstillinger 

Fra 2000 til 2007 har det vært en relativt kraftig økning i 
antallet yrkesaktive spesialister i de fleste spesialiteter. Samlet 
har økningen i antall yrkesaktive spesialister i denne perio-
den vært 16,8 %, noe som gir en årlig nettoøkning på 2,2 %. 
Variasjonen er veldig stor mellom de ulike spesialitetene, og 
figur 1 nedenfor viser hvordan utviklingen har vært for hver 
enkelt spesialitet.
 
Konverteringer fra EU/EØS – hovedsakelig fra Norden 
og Tyskland – økte kraftig fra 1994 til toppåret 1998, for 
deretter å avta frem til 2002. Etter 2003 har det igjen vært 
en kraftig økning i disse konverteringene, men det er en 
liten nedgang i 2008 som følge av færre konverteringer enn 
tidligere fra Sverige, Tyskland, Island og Ungarn. Andelen 
av spesialistgodkjenningene som utgjøres av konverteringer 
fra EU/EØS, er desidert høyest i anestesiologi, fulgt av 
allmennmedisin, ortopedisk kirurgi, fødselshjelp og kvin-
nesykdommer, radiologi og generell kirurgi. En høy andel 
av konverteringene gjelder personer som ikke fortsetter å 
arbeide i Norge over lengre tid.

Totalt sett kan vi fra legeregisteret i Den norske legeforening
anslå at ca. 26 % av alle konverteringene fra EU/EØS gjelder 
spesialister som vi gjenfinner i Norge over tid. Denne ande-
len er selvsagt langt høyere for norske enn for utenlandske 
statsborgere.

I prosessen for å beregne det fremtidige behovet for spesialister 
i perioden frem til 2017 ble det lagt til grunn at den forventede 
etterspørselsøkningen for spesialister fortsatt skulle være   
2,5 % per år. Dette er betydelig høyere enn forventet økning i 
folketall, men historisk sett har økningen i antall legespesialis-
ter vært klart høyere enn økningen i folketall. I tillegg til dette 
blir det en stor økning i andelen eldre i befolkningen i årene 
fremover som fører til økte krav til legeressursene. 

Basert på opplysningene i legeregisteret ble det produsert 
tabeller for hver enkelt spesialitet som viste utvikling i antall 
spesialister i årene fremover med dagens utdanningskapasitet 
for spesialister og forventet avgang ved aldersgrensen på 67 år. 
Det ble ikke tatt inn i tabellene noen avgang før fylte 67 år, hel-
ler ikke noe endret spesialistbehov på grunn av høyere kvinne-
andel. Det er ikke kjent hvorvidt høyere kvinneandel fører til 
økt eller redusert spesialistbehov. For spesialistgodkjenninger  
i årene 2005- 2009 (for 2009 er kun årets tre første måneder 
inkludert) er antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning 
etter norske regler økt til 0,87 år lengre for kvinner enn for 
menn. 
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Prosentvis økning i antallet yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge i årene 2000-2007

Spesialistgodkjenninger >70 år (12 764)

Barne- og ungdomspsykiatri (189)

Plastikkirurgi (99)

Ortopedisk kirurgi (389)

Medisinsk genetikk (35)

Nevrologi (286)

Gastroenterologisk kirurgi (185)

Onkologi (147)

Blodsykdommer (60)

Klinisk nevrofysologi (25)

Fysikalsk medisin og rehabilitering (140)

Endokrinologi (68)

Klinisk farmakologi (37)

Radiologi (481)

Psykiatri (1076)

Anestesiologi (654)

Patologi (166)

Infeksjonssykdommer (81)

Hjertesykdommer (263)

Nyresykdommer (97)

Nevrokirurgi (54)

Arbeidsmedisin (226)

Barnesykdommer (485)

Revmatologi (131)

Fødselshjelp og kvinnesykdommer (530)

Indremedisin (1338)

Urologi (125)

Fordøyelsessykdommer (183)

Lungesykdommer (155)

Øyesykdommer (329)

Hud- og veneriske sykdommer (137)

Øre- nese-halssykdommer (280)

Immunologi og transfusjonsmedisin (55) 

Geriatri (81)

Allmennmedisin (2456)

Medisinsk mikrobiologi (92)

Nukleærmedisin (44)

Generell kirurgi (876)

Barnekirurgi (15)

Karkirurgi (86)

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer (22)

Samfunnsmedisin (453)

Thoraxkirurgi (58)

Medisinsk biokjemi (75)
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Før 1995 var denne tiden noe kortere for kvinner enn for 
menn, og i årene 1995- 2004 var denne tiden blitt lengre for 
kvinner enn for menn. Etter 2004 er disse forskjellene mellom 
kjønnene blitt større, slik det fremgår av figur 2.

Tabellene ble sendt ut til hver enkelt av de 44 fagmedisinske 
foreningene som ble bedt om å vurdere behovet for spesialister 
i sitt fag i perioden frem til 2017 og begrunne vurderingen. 
Legeforeningen som har laget grunnlaget for denne utrednin-
gen, vurderte det innkomne materialet og anslo det forventede 
behov for spesialister i det enkelte fag i perioden frem til 2017. 
For å få tallene i samsvar med den forventede totale legetilgan-
gen i årene fremover, ble anslaget for etterspørselsvekst redusert 
til 2,0 % per år for de fleste spesialiteter. Hver spesialitet er vur-
dert individuelt, og for noen spesialiteter er dette anslaget satt 
høyere, mens det er satt lavere for enkelte andre spesialiteter.

I figur 3 på neste side er disse resultatene sammenfattet i en 
figur. Den totale lengden på søylen viser den prosentvise 
veksten i antallet yrkesaktive spesialister som er nødvendig for 
å få balanse mellom tilgang og etterspørsel etter spesialister i 
2017, for hver spesialitet. Tallene er angitt i prosent av antall 
yrkesaktive spesialister i Norge i hver spesialitet i dag, slik at 
de enkelte spesialiteter kan sammenliknes. Den lyseblå delen 
av søylen viser den delen av veksten som skyldes avgang ved 
pensjonering, den blå delen viser den forventede økningen i 
etterspørsel. Tallene i parentes ved y-aksen angir hvor mange 
yrkesaktive spesialister det er i Norge i faget per i dag. 

Som det fremgår av figur 3, er det mange spesialiteter der over 
halvparten av den nødvendige økningen skyldes kompensasjon 
for pensjonsavganger blant spesialistene innen 2017. Tallmessig 
viktigst er allmennmedisin der en fjerdedel av spesialistene vil 
passere 67 år innen 2017.  Behovet for økning i spesialistkapa-
siteten i de enkelte fag varierer sterkt, fra en etterspørselsøkning 

etter spesialister i onkologi på 62,6 %, til faget medisinsk 
biokjemi der det ikke er behov for noen økning, men bare 
kompensasjon for pensjonsavgangene. Betydelige endringer 
i rammebetingelsene for utøvelsen av det medisinske fag kan 
føre til betydelige endringer i spesialistbehovet, slik faktorene 
er beskrevet nedenfor.

Den enkelte fagmedisinske forening og Legeforeningen har 
gitt en oppsummering for den enkelte spesialitet som begrun-
ner de valg som er gjort for beregning av spesialistkapasiteten 
i perioden frem til 2017. Det blir for omfattende å ta med 
alle disse 44 begrunnelsene her, og de er for mange spesiali-
teter ganske like. Begrunnelsene kan fås ved henvendelse til 
Legeforeningens Forskningsinstitutt.

Behovet for nye spesialister slik det er beskrevet i figur 3, får 
betydelige konsekvenser for hvor mange utdanningsstillinger 
som må etableres i de forskjellige fag. Disse beregningene viser 
bare behovet for vekst i antallet nye spesialistgodkjenninger. 
De tar ikke hensyn til hvordan veksten i antallet nye utdan-
ningsstillinger da må se ut.

Viktige faktorer for vurdering av spesialistbehovet 
fremover: 

•	 Endringer i den helsepolitiske kurs 
•	 Endrede økonomiske rammebetingelser
•	 Sprang i den teknologiske utvikling som gir store endringer i 

diagnostikk og/eller behandling for store sykdomsgrupper
•	 Betydelige demografiske endringer, for eksempel som følge 

av store migrasjoner
•	 Store epidemiologiske endringer som følge av for eksempel 

nye forebyggende tiltak (vaksinasjoner mot viktige 
sykdomsgrupper), eller pandemisk forekomst av nye 
sykdommer (influensa)

 
Vi vil derfor nå ta et skritt videre, fra å se på den nødvendige 
veksten i antallet spesialister til å se på hvor stor veksten i 
antallet utdanningsstillinger vil måtte være, for å oppnå balanse 
mellom tilgang og etterspørsel i 2017. For hver spesialitet 
har vi utarbeidet en plan for nødvendig økning i antallet nye 
spesialistgodkjenninger år for år for å oppnå denne balansen. 
Vi legger da til grunn at veksten i antallet utdanningsstillinger 
må være prosentvis like stor innen 2014, som den nødvendige 
prosentvise veksten i antallet nye spesialistgodkjenninger per år 
i forhold  til hva det faktiske gjennomsnittlige antallet spesia-
listgodkjenninger har vært per år i de sju årene 2002- 2008 

-
listgodkjenning (min. 5 år - maks. 15 år) etter norske regler, 
fordelt på kjønn.  
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Figur 4 beskriver hvor stor den prosentvise veksten må være 

Figur 3: Nødvendig prosentvis v ekst i antallet spesialister under 67 år i Norge i årene 2007- 2016 for å få balanse mellom 
tilgang og etterspørsel i 2017, som følge av pensjonsavganger ( blå ) og a ntatt etterspørselsvekst blå)(lys
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etter norske regler i antallet utdanningsstillinger per år i årene 
2009- 2013 (evt i årene 2010- 2014), i hver enkelt spesialitet 
dersom behovet for spesialistproduksjon skal være dekket inn 
i 2017. Det tar mellom 8 og 9 år fra autorisasjon å utdanne 
en spesialist, slik at målet for antallet utdanningsstillinger bør 
oppnås lenge før 2017 hvis dekningen av spesialister skal være 
tilfredsstillende i 2017.

I figur 4 er fagene allmennmedisin, samfunnsmedisin og 
arbeidsmedisin utelatt, siden utdanningen i disse fagene i stor 
grad skjer utenfor ordinære utdanningsstillinger i sykehus.

Det er stor usikkerhet omkring det faktiske antallet 
utdanningsstillinger i hver spesialitet. Basert på tall fra 
Legeforeningens legeregister, legger vi til grunn at antallet er 
høyere i mange fag enn antallet stillinger ifølge Nasjonalt råds 
database. Siden tallene fra Legeforeningens legeregister kan 
beregnes på flere ulike måter, har vi for hver spesialitet trukket 
ut et brutto- og et nettotall. Ut fra en skjønnsmessig vurdering 
for hver spesialitet, hvor vi som hovedregel har valgt det tallet 
som ligger nærmest antallet stillinger ifølge Nasjonalt råds 
database, har vi lagt til grunn et totalt antall utdanningsstil-
linger (for leger i spesialisering) som omfatter totalt 500 flere 
utdanningsstillinger i sykehusspesialitetene enn i Nasjonalt 
råds database. Dette er imidlertid et valg som spiller liten rolle 
for anbefalingen om prosentvis vekst i utdanningsstillinger, 
ettersom denne bygger på den nødvendige veksten i antallet 
nye spesialistgodkjenninger per år og ikke på det eksisterende 
antallet stillinger for leger i spesialisering. 
 
Beregningene er derfor gjort på det grunnlag at det nødvendige 
antall utdanningsstillinger skal være etablert i løpet av 5 år. 
Lengden på de liggende søylene angir i prosent hvor mye 
antallet utdanningsstillinger må økes hvert år for at målet 
skal nås. Antall prosent økning per år som er ønskelig, er også 
angitt med tall. Tallene i parentes langs y-aksen angir hvor 
mange utdanningsstillinger som det er ønskelig at vi oppnår 
for å kunne utdanne det nødvendige antallet spesialister. 
Sannsynligvis er disse tallene høyere enn hva som vil være 
realistisk i løpet av bare 5 år i mange spesialiteter. Det hefter seg 
noe usikkerhet når det gjelder hvor mange utdanningsstillinger 
som er nødvendig i generell kirurgi. Disse stillingene blir ved 
siden av å utdanne spesialister i generell kirurgi benyttet av LIS 
i grenspesialitetene og LIS i andre hovedspesialiteter. Da må 
disse tallene tolkes som mer langsiktige målsettinger. Dersom 
det legges til grunn lavere tall for utdanningsstillinger fra 
Nasjonalt Råd, vil måltallet for utdanningsstillinger være lavere, 
eller det vil måtte ta mer enn 5 år å oppnå dette antallet, eller 
den årlige prosentvise økningen må være høyere enn angitt.
 

Grunnlaget for beregning av den nødvendige prosentvise 
veksten i utdanningsstillinger er ikke antallet LIS-stillinger per 
i dag som er usikkert, men det er forutsatt at denne økningen 
må være den samme i løpet av fem år som økningen fra det 
gjennomsnittlige antallet spesialistgodkjenninger i de sju årene 
2002- 2008, til toppunktet i den beregnede utviklingsbanen for 
det nødvendige antallet nye spesialistgodkjenninger per år.

Det faller for langt å ta med de mer detaljerte tabellene 
som resulterer i tallene i figur 3 og 4. Tabellene som ligger 
til grunn for tallene i figurene, kan fås ved henvendelse til 
Legeforeningens utdanningsseksjon, ved statistikksjefen.

Som det fremgår, er det betydelig forskjeller på rangeringen 
av fagene mellom de to figurene. Fag som har et stort behov 
for spesialister, har ikke alltid et like stort behov for økning i 
antall utdanningsstillinger. Dette fordi den nødvendige veksten 
i antallet utdanningsstillinger i mange fag allerede har funnet 
sted, og er tilstrekkelig for å dekke inn både den fremtidige 
pensjonsavgangen og den forventede etterspørselsveksten.

Onkologi har et stort behov for spesialister og trenger en 
økning av antall spesialister på ca 89 % de neste 10 årene hvis 
behovet skal bli dekket opp. Dette kan oppnås med en relativt 
beskjeden økning i antallet utdanningsstillinger på ca 14 % per 
år, fordi det allerede har vært en vekst i antallet utdanningsstil-
linger. Tilsvarende har barne- og ungdomspsykiatri et behov 
for utdanning av et antall spesialister som utgjør vel 80 % av 
dagens spesialistantall, fordi den forventede fremtidige etter-
spørselsveksten relativt sett er meget stor. Men samtidig er den 
fremtidige pensjonsavgangen relativt lav, og den nødvendige 
veksten i antallet utdanningsstillinger ser ut til allerede å ha 
funnet sted, noe som medførte et høyt antall nye spesialistgod-
kjenninger i 2008 (26 etter norske regler). Etterspørselsveksten 
som er lagt til grunn kan derfor skje uten noen ytterligere 
økning i antall utdanningsstillinger.

På den annen side har vi fag som hudsykdommer og tho-
raxkirurgi der behovet for spesialister er relativt moderat på 
omkring 54 % av dagens antall spesialister, men hvor behovet 
for nye utdanningsstillinger er meget stort, henholdsvis på 30 
% per år for hudsykdommer og 20 % per år for thoraxkirurgi. 
Karkirurgi er den eneste spesialiteten hvor det er lagt til grunn 
en negativ etterspørselsutvikling, men dette er ikke nødven-
digvis tilfellet reelt sett. Forklaringen er at det er lagt til grunn 
at de spesialistene i karkirurgi som går av med pensjon frem til 
2017, i all hovedsak også er spesialister i thoraxkirurgi, og at 
disse faktisk arbeider innen thoraxkirurgi og ikke karkirurgi. 
Etterspørselsnedgangen er derfor ikke reell hva angår de 
spesialistene som faktisk arbeider innen karkirurgi.
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Figur 4: Anbefalt prosentvis vekst per år de neste fem årene i antallet utdanningsstillinger (LIS-stillinger) for å få balanse 
mellom tilgang og etterspørsel etter spesialister i 2017.
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Årsaken til disse litt overraskende funnene er dels stillings-
strukturen i spesialitetene, og dels at vi ennå ikke har sett den 
fulle effekten av den veksten i antallet utdanningsstillinger som 
allerede har funnet sted i mange spesialiteter. Noen spesialiteter 
har mange utdanningsstillinger i forhold til antall overlegestil-
linger slik som onkologi og barne- og ungdomspsykiatri, mens 
andre har få utdanningsstillinger i forhold til antall overlegestil-
linger, slik som hudsykdommer og thoraxkirurgi. 

Ved prioritering av hvor man skal opprette nye utdannings-
stillinger, må de beskrevne forhold tillegges stor vekt når man 
skal avgjøre om det skal opprettes utdanningsstillinger eller 
faste overlegestillinger. Vi har altså vist at denne prioriteringen 
bør avledes av flere faktorer enn bare fremtidig pensjonsavgang 
og forventet etterspørselsvekst. Man må også ta hensyn til 
hvordan stillingsstrukturen ser ut, og hvordan den økningen i 
antallet utdanningsstillinger som allerede har funnet sted, har 
resultert i og vil resultere i en økning i antallet nye spesialist-
godkjenninger. Da kan det være slik at spesialiteter som har en 
høy politisk prioritet ikke nødvendigvis trenger en tilsvarende 
høy økning i antallet nye utdanningsstillinger.
 

5.2 Oppsummering for alle spesialiteter 

Hele det medisinske fagmiljø forventer en betydelig etterspør-
selsvekst etter spesialister i årene som kommer. En lang rekke 
faktorer vil påvirke dette, både de faktorer som kan legges inn i 
beregningsmodellen – slik vi har gjort – og andre faktorer som 
ikke er mulig å legge inn i modellen. 

Det materialet som presenteres i denne rapporten er likevel  
så langt vi kan se – den best mulige fremskrivning av behovet 
for leger i underordnede, overordnede, samfunnsmedisinske, 
arbeidsmedisinske og allmennmedisinske stillinger.

Legeforeningen legger til grunn at Norge skal være selvforsynt 
med spesialister, det vil si at vi holder konverteringene fra EU/
EØS utenfor.

Konsekvensen av dette er:
For å kunne oppnå en så kraftig økning i andelen av ikke-
spesialistene som er under spesialistutdanning, vil det være 
nødvendig med: 

•	 En kraftig økning i antallet stillinger for leger i spesialisering 
i sykehus.

•	 Et krav om obligatorisk spesialitet i allmennmedisin for 
alle allmennleger – noe som henger nøye sammen med 
den kraftige etterspørselsveksten som er lagt til grunn i 
fremskrivningene for allmennmedisin, og en rekke forhold 
som da må legges til rette for å utdanne nok spesialister i 
allmennmedisin.

•	 Økte muligheter for å kombinere forskning med 
spesialistutdanning.

•	 Økte muligheter for å kombinere deltidsarbeid med 
spesialistutdanning.
 

Legeforeningen vil arbeide for:  

•	 At de presenterte fremskrivningene innarbeides i 
prognosene for utviklingen av legearbeidsmarkedet i de 
nasjonale styringsverktøy.

•	 Det er et meget klart behov for satsing på å opprette 
utdanningsstillinger hvis vi ikke skal få en stor mangel 
på spesialister, eller være avhengig av en svær import av 
spesialister.

Dersom det ikke opprettes mange stillinger for leger i 
spesialisering i sykehus eller utdanningsstillinger/hjem-
ler i kommunehelsetjenesten, vil de store kullene med 
nye leger stå uten arbeidstilbud i det ordinære legear-
beidsmarkedet, samtidig som det vil være mangel på 
spesialister. 

5.3 nærmere om opptrapping i    
kommunehelsetjenesten

Vi legger til grunn at det per 2009 er ca 4500 leger i kom-
munehelsetjenesten ekskl. turnusleger. Tallet er basert på 
Legeforeningens medlemsregister. SSB har i siste statistikk (tall 
per 2007) bare ca 4000 årsverk av leger i kommunehelsetjenes-
ten ekskl. turnusleger.  

Legeforeningen har sett på behovet for legestillinger i kom-
munehelsetjenesten i et tiårs perspektiv, dvs frem mot 2020. 
Nødvendig tilvekst av leger i kommunehelsetjenesten anslås 
til ca 2200, uavhengig av spørsmålet om spesialitet som vi ikke 
vil komme inn på her. Vi betrakter dette som et nettotall, dvs. 
at det i tillegg må være en vekst som minst kompenserer for 
pensjonsavgangen av leger i kommunehelsetjenesten, eventuelt 
også annen type avgang. 
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Tabell 1 nedenfor viser den totale tilgangen av leger ifølge 
SNAPS-fremskrivningen. SNAPS står for Samnordisk arbeids-
gruppe for prognose- og spesialistutdanningsspørsmål, et sam-
arbeid mellom de nordiske legeforeningene, og tallgrunnlaget 
som er brukt er det samme som tallgrunnlaget for Norge i den 
siste SNAPS-fremskrivningen, som ble godkjent av Nordisk 
legeråd i juni 2008. Tabellen viser videre det nødvendige antal-
let nye leger i kommunehelsetjenesten hvert år for å nå dette 
målet i to forskjellige alternativer (kalt leger1 og leger 2), samt 

hvilken prosentandel av den totale legetilgangen dette vil 
utgjøre. ”leger 1” i tabellen gjelder dersom kun pensjonsavgan-
gen skal erstattes, mens ”leger 2” gjelder dersom det i tillegg 
skal kompenseres for annen type avgang fra kommunehelsetje-
nesten med anslagsvis 50 leger per år.

Tabellen viser også antallet innbyggere per lege i kommunehel-
setjenesten dersom denne opptrappingsplanen følges (basert på 
Statistisk Sentralbyrås befolkningsfremskrivninger, alternativ 
MMMM). Fremskrivningen er basert på forutsetningen om at 
legene har en median pensjonsalder på 67 år. 

Figur 5. Anbefalt utvikling i antall spesialister og ikke-spesialister, leger under 67 år i Norge 2007- 2017
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Tabell 1 viser utviklingen i antall leger i Norge og netto tilvekst 
av leger. Som det fremgår av tabellen faller nettotilveksten 
betydelig etter hvert, noe som skyldes økt avgang for pensjon.

For å oppnå en nettovekst på 2200 leger i kommunehelsetje-
nesten over 10 år viser tabellen at dette tilsvarer et brutto behov 
på ca 3250 nye leger. De øvrige legene vil det være behov for 
starter på sykehus med utdanning innenfor sykehusspesialite-
tene dersom man skal få utdannet det antallet sykehusspesialis-
ter som det vil være behov for. 
Kompensasjon for fremtidig pensjonsavgang for sykehus-
spesialistene vil i seg selv tilsi at en stor andel av den totale 
tilgangen på leger vil måtte gå til spesialisthelsetjenesten. For 
å få til en bredere. tilgang av leger til kommunehelsetjenesten 
slik opptrappingsplanen angir, er det avgjørende at man lykkes 
med en endret oppgavefordeling mellom tjenestenivåene som 
kan redusere etterspørselsveksten innen sykehusspesialitetene. 
Dersom dette ikke skjer, vil det bli en underdekning i antallet 
yrkesaktive spesialister i mange spesialiteter.

5.4 Konklusjon

Det fremgår av dette kapittelet at det har vært en betyde-
lig økning i antall yrkesaktive leger og antall spesialister. 
Utviklingen har vært meget forskjellig fra spesialitet til spesia-
litet (fig. 1).
 
Pensjonsavgangen og behovet for vekst fremover varierer sterkt 
mellom spesialitetene (fig. 3).

Dette fører til at behovet for endring i antall utdanningsstil-
linger varierer betydelig, fra ingen økning i noen spesialiteter, 
til dramatisk økning i andre spesialiteter (fig. 4).

Våre beregninger viser at tilgangen på nyutdannede leger 
ikke er tilstrekkelig til å dekke behovet for all den økning av 
legekapasitet som er beregnet både i kommunehelsetjenesten 
og i spesialisthelsetjenesten. Det er ikke realistisk at alle de 
beregnede tiltak blir gjennomført i det tempo Legeforeningen 
foreslår. Mange faktorer, både økonomiske, organisatoriske og 
avtalemessige vil kunne være begrensende faktorer. En annen 
faktor som antas å gi noe flere leger tilgjengelig er at gruppen 
av leger som verken er i kommunehelsetjenesten eller i den 
organiserte spesialisthelsetjenesten vil bli redusert. Dersom 
norsk helsetjeneste ikke klarer å etablere utdanningsstillinger 
og overordnede stillinger i det tempo Legeforeningen foreslår, 
må det tas sterkere faglige og organisasjonsmessige grep for å 
effektivisere bruken av leger enn det som har vært gjort i de 
siste årene.

I avsnitt 5.2 oppsummerte vi fremskrivningene for alle spe-
sialiteter under ett, men i avsnitt 5.3 er det også trukket inn 
behovet for leger generelt i kommunehelsetjenesten, og det 
er i denne sammenhengen ikke fokusert spesielt på godkjente 
spesialister blant disse legene. Det vi gjør i dette avsnittet, 
er en annen form for oppsummering, som gjelder behovet 
for spesialister i sykehusspesialiteter, behovet for stillinger 
for leger i spesialisering (LIS) i sykehus og behovet for leger 
med eller uten spesialitet, både fastleger og andre leger i 
kommunehelsetjenesten.
 

Tabell 1: Utviklingen i totalt antall yrkesaktive leger under 67 år i Norge ifølge SNAPS-fremskrivningen, og nødvendig brutto
vekst i antall nye leger i kommunehelsetjenesten forutsatt netto økning på 2200 leger i kommunehelsetjenesten innen år 2020.

År, 1.jan Innb.per legeTotalt antall Antall nye
leger1

Antall nye
leger2% %

19759
20260
20788
21252
21719
22101
22556
22987
23398
23778
24161
24534

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

 
261
280
295
306
315
310
325
333
368
358
358

35
33
37
35
40
33
39
39
44
41
42

311
330
345
356
365
360
375
383
418
408
408

42
39
43
41
47
38
44
45
50
47
48

1067
1028
  994
  962
  933
  906
  881
  857
  835
  815
  796
  778
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SNAPS-fremskrivningen (se avsnitt 5.3) inneholder hele 
datagrunnlaget for leger totalt sett, og vi forholder oss derfor 
til pensjonsavgang og dødsrisiko samlet sett for leger. Vi 
kan derfor nøye oss med å se på nettotilveksten for hver av 
legegruppene, dvs det som tilsvarer etterspørselsveksten. Vi ser 
altså i tabellen på behovet for å dekke den økte etterspørselen, 
og pensjonsavgang og død er ivaretatt samlet sett for hele 
legepopulasjonen.

Det vi har laget i denne rapporten er i motsetning til SNAPS-
fremskrivningen ikke en beskrivelse av forventet utvikling, 
men derimot en oppsummering av våre anbefalinger mht 
den stillingsveksten som vi mener er nødvendig for både å 
sikre balanse mellom tilgang og etterspørsel etter spesialister i 
sykehusspesialitetene i 2017, og en netto økning på 2200 leger i 
kommunehelsetjenesten innen 2020. 

Det vi har, er altså en beregning av behov for spesialister i 
sykehusspesialiteter for årene 2007- 2017, en beregning for nye 
LIS-stillinger i sykehus for årene 2010- 2014 og en beregning 
for vekst i kommunehelsetjenesten for årene 2010- 2020, så  
dette er litt ulike perioder vi forsøker å samle her. Vi velger her 
for enkelhets skyld å fordele den nødvendige nettoveksten (dvs 
når vi altså holder pensjonsavgang og død utenfor) helt likt 
over de aktuelle årene.

I SNAPS-fremskrivningen legger vi til grunn at det er 874 
nyutdannede per år, og vi ser bort fra nettomigrasjon av leger. 
Forutsatt en pensjonsavgang ved fylte 67 år er pensjonsavgan-
gene jevnt økende hvert år (særlig høyt i 2013 og noe lavere i 
2014), fra 289 i 2009 til 520 i 2020. Antall døde i yrkesaktiv 
alder per år er beregnet å øke fra 27 i 2009 til 30 omkring 2020, 
i tillegg kan det komme et antall uførepensjonister. Dette gir en 
nettotilvekst av antatt yrkesaktive leger som synker gradvis fra 
535 i 2010 til 324 i 2020. 
 
Når vi som her har beregnet den årlige nettotilveksten av leger, 
kan vi se dette opp mot etterspørselsveksten etter leger. Vi 
legger til grunn en nettoøkning på leger i kommunehelsetje-
nesten på 2200 leger innen år 2020, dvs en årlig nettotilvekst 
på 220 per år. Dersom vi på samme måte fordeler den anbefalte 
veksten i spesialisthelsetjenesten likt over de neste 10 årene, 
tilsvarer dette en vekst på 257 nye spesialistgodkjenninger i 
sykehusspesialiteter hvert år (altså i tillegg til kompensasjon 
for avgangen), som tilsvarer 206 nye stillinger per år, ettersom 
vi legger til grunn at det fortsatt er 1,25 spesialistgodkjen-
ninger per godkjent spesialist som i dag. Så har vi beregnet en 
anbefalt økning i antallet stillinger for leger i spesialisering 
(LIS) i sykehus på 416 per år, men vi har ikke tatt stilling til 
behovet for nye LIS-stillinger fom. 2015, fordi tidsperspektivet 
i utgangspunktet er begrenset til å se frem til å oppnå balanse 
mellom tilgang og etterspørsel etter spesialister i 2017. 

Dersom den kraftige veksten i antallet LIS-stillinger i sykehus 
som her er anbefalt, ikke blir realisert, kan vi forvente økende 
underskudd på spesialister fra omkring år 2015 pga sterkt 
økende pensjonsavgang blant spesialister i sykehus kombinert 
med antatt fortsatt etterspørselsvekst. Den informasjonen vi 
har fra de øvrige nordiske landene tyder på at disse også i stor 
grad vil ha et underskudd av spesialister, eller i det minste ikke 
noe overskudd av spesialister som Norge kan rekruttere fra slik 
tilfellet i noen grad har vært til nå. 
 

6.    utvikling av spesialistutdanningen

6.1.    Forslag til forbedringer av 
spesialistutdanningen

Legeforeningen har vært delegert ansvaret for spesialistgod-
kjenning siden 1982. Utviklingen av ordningen har vært et 
aktuelt spørsmål over lang tid, blant annet i sammenheng med 
evalueringen av Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger 
og legefordeling – forslag om omlegging av spesialistutdannin-
gen for leger (2005). 

I februar 2009 fremmet Helse- og omsorgsdepartementet et 
lovendringsforslag som fjerner muligheten for delegering av 
myndighet til yrkesorganisasjonene. Etter bred høring ble 
saken behandlet av Stortinget, Odelstinget og Lagtinget. 
Lagtinget bifalt Odelstingets beslutning 18. juni 2009 slik at 
Helsepersonellovens  § 53 ble endret. Det er ikke lenger adgang 
til å delegere godkjenning av spesialister til yrkesorganisasjoner. 
Ikrafttreden av lovendringen er ennå ikke besluttet. Stortinget 
har bedt Regjeringen legge frem en sak om organisering og vil-
kår for den fremtidige ordningen med spesialistgodkjenning og 
utdanning av spesialister i helsevesenet. Det må gjennomføres 
en betydelig utredning før en ny ordning iverksettes. I innstil-
lingen fra Stortingets helse- og omsorgskomite understrekes det 
at det i arbeidet med organisering av ny spesialistgodkjennings-
ordning og gjennomgang av spesialistutdanningen, vil være 
nødvendig med tett og omfattende samarbeid bl a med aktuelle 
yrkesorganisasjoner, fagnettverk, de regionale helseforetakene 
og utdanningsinstitusjonene. 
 
Legeforeningen er opptatt av at eventuelle endringer i spe-
sialistutdanningen må skje på grunnlag av en god og faglig 
godt fundert prosess med bred deltakelse og forankring. 
Legeforeningen som profesjonsforening skal og vil i den 
sammenheng være en sentral aktør og bidragsyter i en fremtidig 
utvikling av spesialistutdanningen. 

For Legeforeningen er det meget viktig å bevare kvalitets-
sikringssystemet som dagens spesialistutdanning utgjør, for 
fortsatt å ivareta kvaliteten på norsk spesialistutdanning. 
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Legeforeningen er svært opptatt av at eventuelle endringer har 
kvalitetsutvikling og forbedring som mål, og at man unngår 
endringer i et velfungerende system for endringens skyld. 
Legeforeningens kompetanse, organisering og engasjement er 
avgjørende for den høye kvaliteten dagens spesialistutdanning 
har. Dette må utvikles og videreføres for å sikre slik høy kvalitet 
også i fremtidens spesialistutdanning. Legeforeningen ønsker 
fortsatt å være en positiv og betydelig bidragsyter når det 
gjelder fornyelse og forbedring av spesialistutdanningen i takt 
med den internasjonale medisinske utviklingen. 

Vi har fremmet en rekke forslag de siste årene til det vi opp-
fatter som betydelige muligheter til ytterligere forbedring. 
Nedenfor gjennomgås en del av de utfordringer vi ser, og som 
vi også har foreslått løsninger på overfor departementet. 

Mer fokus på utdanning i sykehusene ville kunne effektivisere 
spesialiseringstiden ved at legen raskere får gjennomført de 
påkrevde prosedyrer for å opparbeide de aktuelle ferdigheter 
og nå det kompetansenivået som er nødvendig. Systematisk 
veiledning bør prioriteres og sikres gjennomført.

Den viktigste komponenten i spesialiseringen er mester-svenn 
læringen, det vil si praksisbasert læring under supervisjon og 
veiledning. Dagens fokusering på ”produksjon” har ført til 
lavere prioritering av utdanning, problemer med systematisert 
veiledning, og mindre grad av mester-svenn læring. Spesialisten 
og legen i spesialisering arbeider mindre sammen enn før. Dette 
svekker både spesialistens betydning som rollemodell, herunder 
overføring av holdninger og ferdigheter.

Rammevilkårene for spesialistutdanningen kan sikres bedre 
enn i dag. Leger i spesialisering må få den tid de trenger til å 
lære faget under forsvarlig veiledning fra mer kompetente kol-
leger. Leger i spesialisering må tildeles rette arbeidsoppgaver til 
rett tid i spesialiseringen og samtidig oppmuntres til forskning.

Legeforeningen har foreslått at det ved hver godkjente utdan-
ningsavdeling i sykehus bør opprettes en egen stilling, eventuelt 
en deltidsstilling for utdanningsoverlege, som skal ha særskilt 
ansvar for å tilse at spesialistutdanningen fungerer i tråd med 
intensjoner og regelverk. Også leder av utdanningsutvalget på 
den enkelte godkjente avdeling bør få avsatt tid på tjenestepla-
nen til å utføre utdanningsutvalgets aktiviteter.

Deler av pasientgrunnlaget og behandlingsprosedyrer er 
de senere år overført til privat praksis/private sykehus. 
Legeforeningen har allerede i 2004 levert et forslag til hel-
semyndighetene om hvordan man kan inkludere tjeneste i 
avtalepraksis i deler av spesialistutdanningen i visse fag.
Departementet har fortsatt ikke tatt initiativ for å komme 
videre i denne saken.

Det er behov for å øke komponentene av forskning og viten-
skap i spesialistutdanningen. Legeforeningen viser til forslag 
overfor departementet i 2000. Det ble foreslått oppheving 
av den tradisjonelle gruppeføringen i gruppe I og gruppe II 
institusjoner og innføring av et krav om 12 måneders tjeneste 
ved en akademisk avdeling, alternativt gjennomføring av et 
seks måneders prosjektarbeid. 

Legeforeningen fremmet i 2008 forslag om at inntil 20 % av 
tiden som lege i spesialisering kan gjennomføres i forsknings-
arbeid uten at det skal gå til fratrekk av tiden til spesialisering. 
Også dette forslaget har store fordeler, både for utvikling av 
medisinsk forskning og for heving av nivået i spesialiseringen. 
Et slikt opplegg styrker også forskning ved mindre sykehus.

Legeforeningen vektlegger at det i større grad må tas hensyn 
til utdanningsaspektet ved omorganiseringer og funksjonsend-
ringer ved sykehusene. Det er lett å peke på eksempler hvor 
funksjonsfordeling har virket kompliserende for spesialise-
ringen (i tillegg også for pasientbehandlingen). Viktige utda-
ningsaspekter som bred klinisk tjeneste, supervisjon, veiledning 
og internundervisning bør i større grad prioriteres. Etikk, 
holdninger og kommunikasjon er en vesentlig del av legenes 
kompetanse og opplæringen i dette må være en integrert del av 
alle elementer i spesialistutdanningen.

Legeforeningen fremmet i 2002 gjennom Nasjonalt råd for 
spesialistutdanning av leger og legefordeling, forslag om et 
system for systematisering og synliggjøring av spesialistenes 
etterutdanning. Forslaget ble avvist av departementet med 
henvisning til at det var andre helsepersonellkategorier enn 
leger som måtte tilgodeses. Legeforeningen har etter dette 
etablert systemet på internett (LEIF) slik at spesialistene kan 
planlegge, gjennomføre og evaluere sin etterutdanning. På 
denne måten blir etterutdanningen mer systematisert og gjen-
nomtenkt og den kan også lettere synliggjøres for arbeidsgiver 
og myndigheter.

Flere av de forslag Legeforeningen har fremmet til forbedringer 
og utvikling av spesialistutdanningen har blitt liggende ube-
handlet og ubesvart i  lang tid i departementet. Legeforeningen 
har savnet og etterlyst et større engasjement fra myndighetene i 
utviklingen av spesialistutdanningen. Den manglende respons 
vi gjennomgående har erfart, setter vektlegging av behovet for 
sterkere statlig styring i et underlig lys. 

Legeforeningen gjennomførte i 2007 en omfattende utred-
ning om spesialistutdanningen av leger og denne var til 
organisasjonsmessig behandling i 2008. De konkrete forslag til 
endringer som ble vedtatt av landsstyret i juni 2009 er frem-
met for Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet. 
Dette er forslag om endring av spesialistreglene i generell 
kirurgi og i indremedisin, med tanke på å endre disse til mer 
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akuttmedisinske spesialiteter, samt synliggjøring av den bredde-
kompetanse og vaktkompetanse som disse to spesialitetene bør 
inneholde for god diagnostisering og mottak og stabilisering av 
nye pasienter. Det  er fremmet forslag om opprettelse av en ny 
hovedspesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Dette har blitt 
en del av spesialisthelsetjenesten og det er store pasientgrupper 
som fortjener en mer kvalifisert behandling. Det er også ftrem-
met forslag om opprettelse av kompetanseområder i tillegg til 
de formelle spesialitetene. Det forutsettes at et kompetanseom-
råde bygger på minst tre eksisterende spesialiteter. Målet er en 
bedre kompetanse hos leger som betjener store pasientgrupper 
som i dag kan falle mellom forskjellige spesialiteter. Eksempler 
er alders- og sykehjemsmedisin, hjerneslag, allergologi, palliativ 
medisin, akuttmedisin, endovaskulær kirurgi, idrettsmedisin.

6.2 Medisinsk-teknologisk utvikling

Det skjer en rask teknologisk utvikling av det medisinske fag 
innenfor utdanning, samhandling, diagnostikk og behandling. 
De endringene som foregår, og som man ser for seg vil skje i 
fremtiden, kan kort oppsummeres som følger:

•	 Økt bruk av Internettbasert eller annen form for elektronisk 
kunnskapstilegnelse.

•	 Egenbruk av ulike pasientnære teknologier for 
bildedannelse, for eksempel ultralyd, brukt av klinikere.

•	 Innføring av stadig mer komplekse og kostbare 
bildeteknologier som CT, MR, PET og kombinasjoner av 
disse.

•	 Bruk av genteknologi i diagnostikk og behandling.
•	 Bruk av molekylærbasert medisin for å ”skreddersy” 

behandlingen til den enkelte pasient.
•	 Bruk av minimal invasive teknikker i diagnostikk og 

behandling.

Denne teknologiske utviklingen vil ha stor betydning for både 
utdanningen i medisin og for utøvelsen av faget. I tillegg til 
dette er kompetansenivået hos pasientene sterkt økende – noe 
som fører til langt mer bevisste pasienter, som vil sette krav til 
kompetanse og utstyr når de skal behandles. Krav til kvalitet og 
innsyn i den enkelte virksomhets resultater, antas å bli større.  
 
Dette vil føre med seg en rekke endringer:
•	 Behovet for teknisk kompetanse i utdanningen av leger vil 

bli større.
•	 Prosedyrene vil i mange tilfeller bli mer komplekse og vil 

kreve lengre opplæringstid.
•	 Gjennomføring av prosedyrene vil bli dokumentert på en 

helt annen måte enn i dag, ofte fortløpende i elektronisk 
form slik at avvik kommer tydeligere frem. Dette bedrer 
sannsynligvis kvaliteten på pasientbehandlingen, men setter 
større krav til utøverne.

•	 Teknologien er kostbar, noe som vil føre til en sterk 
sentraliserende tendens.

•	 Det blir behov for trening eller simulering på modeller 
eller dyr i mye større grad enn tidligere, før man begynner å 
utføre prosedyrer på mennesker. 
Ved siden av de årsaker til behovet for simulering og 
ferdighetstrening som er vist ovenfor, vil også andre faktorer 
bidra til å øke dette behovet:

•	 Redusert arbeidstid fører til mindre tid til å gjennomføre 
praktiske prosedyrer.

•	 Krav til effektivitet kan føre til at lege i spesialisering – som 
bruker noe mer tid på prosedyrene – skyves ut til fordel for 
ferdige spesialister som er raskere.

•	 Det bør diskuteres om det skal settes krav til trening i 
ferdighetslaboratorier før lege i spesialisering får utføre 
prosedyrer på pasienter.

•	 Trening i ferdighetslaboratorier er nyttig for ferdige 
spesialister slik at de opprettholder kompetansen sin, eller 
når de skal tilegne seg kompetanse i nye prosedyrer.

•	 Det er vel dokumentert at trening i ferdighetslaboratorier 
gjør at man raskere blir flink i prosedyrene utført på 
pasienter. 
 
 
Legeforeningen mener at:  

•	 Det må bygges opp ferdighetslaboratorier i et slikt omfang 
at leger i spesialisering får mulighet til å trene i tilstrekkelig 
grad. Også spesialister har behov for å repetere prosedyrer 
for å vedlikeholde kompetanse. 

6.3 eldrebølgen

Når det gjelder helsesituasjonen i Norge de kommende årene, 
er det særlig tre utviklingstrekk som er iøynefallende:

•	 Vi lever lenger og det blir flere eldre.
•	 Vi får en høyere andel friske eldre, mens vi får et høyere 

antall syke eldre.
•	 De sosiale ulikhetene i helse øker. Bak gode 

gjennomsnittstall skjuler det seg store helseforskjeller. 

Levealderen i Norge har de siste ti år vist en økning på to år. 
Økningen i eldre vil være særlig sterk fra 2015. Dette fører til 
at:
•	 Alle spesialister som behandler voksne, vil få økt pågang 

med eldre pasienter. 
•	 Det blir en utfordring for leger, uansett spesialitet, å tilegne 

seg tilstrekkelige kunnskaper om aldersrelaterte sykdommer 
slik at de blir i stand til å behandle disse pasientene på best 
mulig måte.
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Alle spesialister som behandler voksne pasienter, vil få betyde-
lig økte arbeidsoppgaver som følge av økningen i antall eldre. 
Det er behov for kompetanseøkning. Følgende tema må alle 
leger i fag som behandler voksne, kjenne til:

•	 Aldersrelatert endring i legemiddelomsetning. 
•	 Dosering av de mest brukte legemidler relatert til bruk hos 

eldre.
•	 De viktigste interaksjonene. 
•	 Gjenkjenne ernæringssvikt og kunne sette opp 

behovsrelatert ernæringsstøtte.
•	 De vanligste atypiske sykdomspresentasjonene for eldre
•	 Gjenkjenne og behandle akutt ikke-alkoholrelatert delirium.

 
 
Legeforeningen mener at: 

•	 Alle spesialister som behandler voksne, må ha krav til 
kompetanse om eldres helsesituasjon.

•	 Innen en gitt tidsfrist settes det krav om at alle fastleger skal 
ha spesialitet i allmennmedisin eller være i et utdanningsløp 
frem mot denne spesialiteten.

•	 For å få godkjent spesialitet i generell indremedisin og 
psykiatri, må man ha minst tre måneders tjeneste på 
henholdsvis geriatrisk eller alderpsykiatrisk post eller 
avdeling.

•	 Fremskrivning av behov for spesialister tar høyde for økt 
arbeidsbelastning i de spesialiteter som behandler mange 
eldre.

Noen spesialiteter forutsettes å ha særskilt god kjennskap til 
diagnostikk og behandling hos eldre. Dette gjelder:

•	 Allmennmedisin
•	 Indremedisin
•	 Psykiatri

Det særskilte behov for kompetanse løses på følgende 
måte:
•	 Innen en gitt tidsfrist settes det krav om at alle fastleger skal 

ha spesialitet i allmennmedisin eller være i et utdanningsløp 
frem mot denne spesialiteten.

•	 For å få godkjent spesialitet i generell indremedisin og 
psykiatri, må man ha minst tre måneders tjeneste på 
henholdsvis geriatrisk eller alderpsykiatrisk post eller 
avdeling.

geriatri
Spesialiteten geriatri har slitt med å bli etablert i sykehusene. 
Helseforetakene har vært altfor tilbakeholdne med å etablere 
stillinger for geriatere, både utdanningsstillinger og overord-
nede stillinger. Rekrutteringen til eksisterende stillinger er god, 

og det finnes knapt ubesatte stillinger. Det må også etableres 
egne poster eller seksjoner for geriatri ved større sykehus som 
sikrer gode utdanningsvilkår for leger under spesialisering i 
geriatri, og for leger som ønsker geriatri som sideutdanning.

 
     Legeforeningen mener at: 

•	 Det må etableres et økt antall stillinger for lege i 
spesialisering og for spesialister i geriatri.

•	 Det må settes krav om at det som et minimum må være 
minst en spesialist i geriatri ved hvert lokalsykehus

6.4 generell kirurgi

De strukturendringer og den funksjonsfordeling som har 
skjedd innen norsk spesialisthelsetjeneste siden staten overtok 
som eier, har endret grunnlaget for å utdanne spesialister i 
generell kirurgi etter tradisjonelt mønster. Den teknologiske 
utviklingen og den faglige utviklingen – med stadig større 
grad av spesialisering – har også bidratt til at generell kirurgi i 
tradisjonell forstand gradvis er blitt svekket.
  
I Norge med sin spesielle geografi og spredte bosetting må 
mange mindre og mellomstore sykehus opprettholde akuttbe-
redskap i kirurgi. Det er verken spesialister nok eller økono-
misk forsvarlig å ha 4-5 kirurger i grenspesialisert vaktbered-
skap samtidig ved disse sykehusene. Legeforeningen mener 
derfor at alle kirurgiske spesialiteter som i dag baserer sin 
utdanning på hovedspesialiteten generell kirurgi (karkirurgi, 
thoraxkirurgi, urologi, barnekirurgi, gastroenterologisk kirurgi 
og bryst- og endokrin kirurgi), også i overskuelig fremtid må ta 
et felles ansvar for å ivareta vaktberedskapen i kirurgi ved små 
og mellomstore sykehus – der det forsatt skal opprettholdes 
akuttberedskap i kirurgi.  
  
Hovedspesialiteten i generell kirurgi må opprettholdes og 
være basis for alle dagens grenspesialiteter, men kravene til 
spesialistgodkjenning i generell kirurgi må endres betydelig. En 
eventuell endring i denne strukturen må i så fall være basert på 
en grundig utredning av konsekvensene og nøye vurderes ut fra 
eventuell fremtidige endringer i sykehusstrukturen.

Legeforeningen mener at man i fremtiden må forlate den 
tradisjonelle generellkirurgiske utdanningen, der spesialistene 
fikk en relativt bred utdanning innen de forskjellige grenspe-
sialitetene. Med en slik utdanning kunne spesialister i generell 
kirurgi ta hånd om en vesentlig del av kirurgiske pasienter, også 
innen elektiv kirurgi. Spesialiteten i generell kirurgi ga også 
kompetanse i akutt vaktkirurgi. Ved alle fullverdige akuttsy-
kehus må det være vaktkompetent generell (bløtdels)kirurg 
og en ortoped på vakt. Disse kirurgene kan som hovedregel gå 
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i bakvakt (hjemmevakt) bak utdanningskandidater i generell 
kirurgi. Ved små lokalsykehus vil det kun være en kirurg i vakt. 
Vakthavende kirurg må også kunne ta hånd om enklere ortope-
diske prosedyrer, herunder stabilisere frakturer til ortoped blir 
tilgjengelig.

Fødselshjelp inklusiv hastekeisersnitt kan ikke ivaretas av 
generelle kirurger.
  
Det har vært diskutert om grenspesialistene i gastroenterologisk 
kirurgi kunne ta ansvar for den generelle kirurgiske vakten. 
Legeforeningen mener dette er urealistisk. Antallet spesialister i 
gastroenterologisk kirurgi er altfor lavt til å kunne påta seg denne 
oppgaven på landsbasis. Anslagsvis ville man måtte øke antallet 
gastroenterologiske kirurger med ca.100 spesialister for å dekke 
vaktbehovet med dagens sykehusstruktur, noe som ville stille 
store krav til økt utdanningskapasitet. Det vil heller ikke være 
pasientgrunnlag ved mindre sykehus for gastroenterologiske 
kirurger til å benytte sin spesialkompetanse på dagtid – med 
andre ord er det ikke faglig grunnlag for en slik ordning. Det 
er sterke politiske og faglige signaler som taler for at mye av 
den gastroenterologiske kirurgien, for eksempel kreftkirurgien, 
vil bli sentralisert – noe som forsterker argumentasjonen mot 
at gastroenterologiske kirurger skal kunne dekke den generell 
kirurgiske vaktberedskapen ved norske sykehus.
  
Ansvaret for å ivareta vaktberedskapen i bløtdelskirurgi må 
tilligge fremtidens grenspesialister. Derfor må utdanningen i 
generell kirurgi konsentreres om den type kirurgi som kan bli 
aktuell under vaktberedskap ved små og mellomstore sykehus 
med akuttfunksjon. Det dreier seg både om akutt oppstått, 
alvorlig kirurgiske sykdommer og ulykker. 
  
Det skal fortsatt være mulig å bli generell kirurg med vaktkom-
petanse uten å ta en grenspesialistutdanning. Men vi tror at det 
blir få som vil velge en slik karrierevei. 
  
For å tilegne seg vaktkompetansen, må utdanningskandidatene 
også få opptrening gjennom elektive operasjoner i de forskjellige 
kirurgiske disipliner. Men kravene til volum av slike operasjoner 
må endres betydelig i forhold til i dag. 

På den annen side må utdanningen kunne gi betydelig bedre 
kompetanse, både innen diagnostisk og praktisk-operativ 
erfaring i akutt bløtdelskirurgi og traumatologi. 
  
Kompetansen må kunne dokumenteres gjennom attester, 
operasjonslister og gjennomgåtte kurskrav på linje med dagens 
godkjenningsordninger. 

Kurskravene vil, i likhet med operasjonskravene, også måtte 
gjennomgå en endring. Legeforeningen har samtidig med  
forslag overfor Helsedirektoratet/ Helse- og 

omsorgsdepartementet om endrede spesialistregler, også frem-
met forslag om endring i kurskravet og i prosedyrekravene samt 
omformulert deler av målbeskrivelsen. Spesialisten må – som 
i dag – ha kurs innen alle grenspesialiteter i kirurgi, men disse 
kursene må fokusere mest på vaktkirurgiske problemstil-
linger. Kursene må ha en praktisk tilnærming, ikke være 
kateterforelesninger. 
  
Pre-, per- og postoperativkurset må man beholde, men innholdet 
må sannsynligvis endres noe. 
  
Hovedkursene i fremtiden blir traumekurs som krigskirurgikur-
set, ATLS-kurset og Best-kursene. Det må legges betydelig vekt 
på traumatologien, både den organisatoriske og den praktisk-
faglige delen.

6.5 Ortopedisk kirurgi

Ortopedi er en av våre eldste spesialiteter, og den ble i 1977 gjort 
til en grenspesialitet under kirurgi. Etter lang tids diskusjon ble 
den i 1997 pånytt gjort til en hovedspesialitet.

På bakgrunn av de siste års utvikling ble det vedtatt endrede 
spesialistregler i ortopedisk kirurgi februar 2009. Krav om 
obligatorisk generell kirurgisk tjeneste er fjernet og følgelig er 
også prosedyrekravene endret.

To hovedspørsmål er knyttet til denne spesialiteten:

•	 Et viktig spørsmål er om ortopeder fortsatt kan gå i generell 
kirurgisk vakt ved små sykehus, der det er vansker med å 
dekke opp vaktplanene med kirurger med vaktkompetanse? 

vaktkompetanse
Det er ikke lenger forsvarlig at spesialister i ortopedisk kirurgi 
dekker generell kirurgisk vakt. Dette fordi disse legene ikke 
har den tilstrekkelige erfaring i generell kirurgi i sin utdanning. 
Dessuten har de som spesialister et arbeid på dagtid som ikke er 
i generell kirurgi, noe som gradvis svekker kompetansen i dette 
faget. Dette synet støttes av fagmiljøene i generell kirurgi og 
ortopedisk kirurgi. 

særordninger
Noen små lokalsykehus kan ha så vidt spesiell geografisk plas-
sering at de må opprettholdes, til tross for at befolkningen i 
nedslagsfeltet er liten og aktiviteten ved sykehuset beskjeden. 
Ved slike sykehus kan det bli svært vanskelig å dekke vaktturnus i 
generell kirurgi, uten å benytte seg av ortopeder i vakt. 
Dette vil være forsvarlig, under forutsetning av at spesialistene 
i ortopedisk kirurgi som skal gå i generell kirurgisk vakt, får 
en tilfredsstillende utdanning utover kravene til spesialiteten 
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ortopedi slik at de blir vaktkompetente i generell kirurgi. Det 
understrekes at dette må være et tiltak som bare iverksettes ved 
et lite antall sykehus, og det vil stille store krav til sykehuseier 
for å sikre at legene har den nødvendige kompetanse. Legene 
må også få særskilt tilpasset etterutdanning for å vedlikeholde 
sin generell kirurgiske kompetanse. 

6.6 generell indremedisin

Det er ingen tvil om at de indremedisinske fag står overfor 
store utfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både 
hovedspesialiteten indremedisin så vel som de åtte grenspesia-
litetene. De viktigste faktorer som influerer på de kommende 
utfordringer, kan oppsummeres med:

•	 En dramatisk demografisk endring i vår befolkning med en 
kommende eldrebølge vi i dag bare aner konturene av.

•	 En sannsynlig økende kompleksitet når det gjelder den 
enkelte pasient i retning av polymorbiditet og polyfarmasi.

•	 Et kommende stort antall innleggelser og økt press på 
de indremedisinske avdelinger. Allerede i dag er disse 
avdelinger preget av at de aller fleste innleggelser i sykehus 
skjer som ”øyeblikkelig hjelp”. Den elektive virksomheten er 
egentlig liten. 

•	 En økende grad av kunnskap hos fastlegene, der man i dag 
håndterer flere tilstander som tidligere ble håndtert av 
indremedisinere. 

•	 En endring i vår sykehusstruktur i retning av mer 
spesialiserte sykehus, der funksjonsfordeling gjør at mange 
sykehus har et helt annet totalt tilbud enn det vi kjenner fra 
tidligere.

•	 En ikke ubetydelig del av helt spesialiserte sykehus, der man 
innen sitt eget felt kan oppnå stor grad av ekspertise – men 
som savner mulighet for å håndtere pasienter som enten er 
svært syke, eller som har andre lidelser.

•	 En rask teknologisk utvikling innen mange felt av 
indremedisinen med fokus på rask teknisk intervensjon. 
Det mest dramatiske eksempel på dette er den overveldende 
plass perkutan intervensjon har fått ved akutt hjertesykdom.

•	 En økende grad av ønske fra pasientene om å komme til 
spesialist innen ”sitt” fagfelt.

•	 En økende fremvekst av dedikerte poliklinikker med 
åpen tilgang der pasienten ofte kun møter spesialtrente 
sykepleiere. Eksempler på dette er poliklinikker som 
behandler pasienter med hjertesvikt-, astma-, diabetes- og 
IBD (inflammatorisk tarmsykdom).

Medberegnet indremedisineren av ”den gamle skolen” forstår vi 
vanligvis klinikere som behersket en rekke emner innen indre-
medisin, og som håndterte en rekke tilstander. Det ses sjeldent 
henvisninger fra fastleger til brede indremedisinske utrednin-
ger. Denne utviklingen ses over hele landet. På den annen side 

kan man nok hevde at kvaliteten på henvisninger er variabel, 
og i mange tilfeller ikke tilstrekkelig fokusert. Dette fenomenet 
gjør at enhver kliniker må inneha kunnskap om indremedi-
sinske lidelser, også utenfor sitt eget begrensete fagfelt. Det 
dominerende volum av henvisninger innen sykehusvesenet, 
skjer i dag til grenspesialiserte poliklinikker.

Mens den elektive, polikliniske virksomheten domineres av 
grenspesialiserte, fokuserte problemstillinger er dette ikke i 
samme grad tilfelle med innleggelser i sykehus som altså i stor 
grad skjer som ”øyeblikkelig hjelp”. En stor del av disse innleg-
gelser skjer på grunn av mistanke om hjertesykdom, utgjør 
vanligvis minst halvparten av innleggelsene. De fleste som 
legges inn i sykehus, har nok et begrenset panorama av sykdom-
mer. Dette er blant annet belyst i utredninger utført innen de 
regionale helseforetak:
 
•	 Akutt hjertesykdom inkludert akutt forverring av koronar 

hjertesykdom eller hjertesvikt. De aller siste årene har 
man sett at en stor del av disse pasientene sendes videre til 
regionsykehus eller andre store sykehus, der man kan utføre 
rask angiografisk intervensjon. 

•	 Akutt cerebrovaskulær sykdom. Innen dette fagområdet har 
ikke den akutte intervensjon fått samme plass, men er under 
rask utvikling.

•	 Akutte funksjonssvekkelser hos eldre – ofte forårsaket 
av akutt infeksjoner som lungebetennelser og 
urinveisinfeksjoner. Noen av disse pasienter sokner naturlig 
til geriatrien, men de aller fleste tas hånd om i de medisinske 
avdelinger.

•	 Forverring av kroniske lungesykdommer med 
respirasjonssvikt. Få av disse pasienter egner seg for 
videresending til mer avanserte sykehus.

•	 Akutte infeksjonssykdommer, blant annet innen lunge- og 
urinveier.

Et element som i stor grad influerer på kravet til legene, er at 
det er et meget stort spenn på størrelse av landets sykehus. 
Det er kun de aller største sykehus som har et grenspesialisert 
vaktsystem. Ved de fleste andre sykehus ivaretas bakvaktfunk-
sjonene av overleger som oftest har forskjellige grenspesialiteter.

Kravet til indremedisin i fremtiden kan formuleres som tredelt:

1. Et krav til å ha en generell vaktkompetanse, slik at situasjo-
ner som ikke kan vente til relevant grenspesialist er til stede 
neste virkedag, likevel håndteres med en fornuftig og tilstrekke-
lig grad av kompetanse.
2. Et krav til en visst nivå av generell indremedisinsk kunnskap, 
slik at man har innsikt i medisinske lidelser som hører til andre 
grenspesialiteter enn sin egen. Dette er viktig for å kunne legge 
opp adekvate utredningsopplegg og for å kunne konsultere de 
rette kolleger ved uavklarte tilstander. Dette kravet vil også  
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innbefatte en innsikt i medisinering av vanlige indremedisinske 
sykdommer som hjertesvikt, diabetes og hypertensjon for å 
nevne noen få. 
3. Et krav til at man kjenner til de vanligste behandlingsalgo-
ritmer, slik at tid ikke unødvendig går til spille. Et åpenbart 
eksempel på dette siste kan være akutt PCI ved hjertein-
farkt. Dette kravet vil altså innbefatte en sorteringsrolle i 
vaktsammenheng.

Disse kravene fordrer et visst minimum av felles kunnskap og 
erfaring. I Norge holdes dette oppe av en hovedspesialitet i 
indremedisin. De fleste med denne spesialiteten vil i våre dager 
velge en videre utdanning innen grenspesialiteter. Systemet 
med hoved- og grenspesialiteter er som kjent ikke helt særegent 
for Norge – det er nylig innført i Sverige mens Danmark for få 
år siden avviklet systemet.
  
Innen europeisk og amerikansk helsepolitikk diskuteres dette 
stadig. Den europeiske foreningen European Federation for 
Internal Medicine (EFIM) og den amerikanske American 
College of Physicians har begge poengtert behovet for basis-
kunnskap hos alle indremedisinere. EFIM har nylig utarbeidet 
retningslinjer for hva man opplever som ”core competencies” 
innen indremedisin. Langt på vei samsvarer det med vår 
målbeskrivelse for utdanning i indremedisin, og er publisert 
nylig i European Journal of Internal Medicine.
  
Det anses som svært viktig at indremedisinen i årene som 
kommer, har økt fokus på adekvat og rask behandling, på lavest 
mulig omsorgsnivå. Det er en rekke lidelser som meget vel 
kan håndteres adekvat ved lokalsykehus. Vi vet at pasientene 
oftest vil behandles nær sitt hjemsted. Samtidig må enhver 
vakthavende innen indremedisin kunne sortere pasienter raskt 
og adekvat, til behandling på et høyere omsorgsnivå. Vi mener 
at det har vært for lite fokus innen vårt sykehusvesen på å ha 
den nødvendige kompetansen til å håndtere ofte kompliserte, 
sammensatte problemstillinger.
  
Vi mener – og støtter oss her til internasjonale anbefalinger – 
at utdanningen innen indremedisin også i fremtiden må ha en 
nødvendig bredde og lengde. Dagens ordning med en hoved-
spesialitet innen indremedisin, og med grenspesialiteter under 
denne, er hensiktsmessig og ønskelig. Selv om det skal føres 
prosedyrelister under utdanningen, er det imidlertid lite kon-
troll med den enkeltes ferdigheter. Dette burde innskjerpes.

Spesialistreglene i indremedisin er av Legeforeningen  foreslått 
endret slik at spesialistene i indremedisin også i fremtiden får 
vaktkompetanse i indremedisin og breddekompetanse i faget. 
Etter landsstyrets vedtak i juni 2009 er det fremmet forslag 
overfor Helsedirektorat /Helse- og omsorgsdepartement om 
endring av spesialistreglene, kurskravet og prosedyrekravene 

samt noe endring i målbeskrivelsen i tråd med argumentene 
ovenfor.

6.7 Krav til utredning ved forslag om opprettelse 
av nye spesialiteter

Sammenheng mellom strukturering av sykehusvesenet 
og spesialistutdanningen:
•	 Skal man kunne nyttiggjøre seg fremskritt, stiller dette 

krav om gjennomtenkte opplegg for videreutdanning og 
etterutdanning.

•	 Utdannede spesialister må kunne få innpass i strukturen i 
helsetjenesten.

•	 Etablering av nye spesialiteter kan få vidtgående 
konsekvenser for de som planlegger  helsetjenesten, blant 
annet opprettelse av nye avdelinger eller laboratorier. 

Konsekvenser for utdanningskandidatene:
•	 Opprettelse av en spesialitet gir de kandidater som har 

interesse for faget, en gjennomtenkt utdanningsplan.
•	 Det øker muligheten for rekruttering av yngre leger til faget 

–  og dermed får den aktuelle pasientgruppe bedre service.
•	 Etablering av en ny spesialitet vil kunne gi negative effekter 

blant de leger i andre spesialiteter som har det aktuelle 
fagområde som en del av sin virksomhet. Disse vil kunne 
miste interessen for fagområdet, til tross for at de ennå noen 
tid vil ha ansvaret for det aktuelle fagområdet.

Andre forhold:
•	 Ved etablering av nye spesialiteter må man ta hensyn til 

at det kan føre til vansker med avvikling av vakttjeneste. 
Dublering av personale og utstyr kan bli resultatet.

•	 Hensynet til legers økonomiske og sosiale forhold skal ikke 
tillegges vekt.

•	 De høyspesialiserte tjenestene som foregår på ett eller få 
stedet i landet, skal ikke nødvendiggjøre etablering av 
nye spesialiteter. Oppgaver som er begrenset til region-/
universitetssykehus bør i prinsippet løses uten at det 
opprettes nye spesialiteter. 
 
Hovedargumentene for å opprette nye spesialiteter har vært:

 » Vekst innen fagområdet
 » Utvikling av ny teknikk
 » Bedring av behandlingstilbudet
 » Hensynet til legers videreutdanning
 » Hensyn til forskning og rekruttering
 » Hensyn til økonomi og prioritering 

Ved søknad om ny spesialitet må det foreligge en begrunnet 
behovsanalyse, som blant annet redegjør for:

 » Hvilke nye behov er kommet til, herunder en analyse av 
størrelsesorden
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 » Hvordan behovet nå er dekket og  eventuell 
uforsvarlighet i dagens situasjon

 » Personellbehov, utdanningsmessig dimensjonering
 » Hvordan den nye spesialiteten vil dekke opp for 
manglene i den nåværende situasjon 

•	 Konsekvensen av å opprette en ny spesialitet, må veies opp 
mot kapasitet og kompetanse i de spesialiteter som fra før 
dekker den aktuelle pasientgruppen.

•	 Hvis behovet for nye spesialister i faget er mindre enn to  
per år, bør man vurdere andre løsninger enn  å opprette en 
ny spesialitet. 

Jørgensen-utvalget 2002
I 2002 ble spesialitetsstrukturen gjennomgått på ny av 
Jørgensen-utvalget, som var nedsatt av spesialitetsrådet.
  
Utvalget kom frem til følgende sentrale elementer som det må 
tas hensyn til når man skal vurdere spesialitetsstrukturen: 

•	 Generelle trender/beslutninger som kan få konsekvens for 
spesialitetsstrukturen og spesialistutdanningen

•	 Pasientenes	behov
•	 Samfunnets	behov
•	 Sykehusstrukturen
•	 Overordnede	helsepolitiske	signaler/føringer/mål
•	 Oppgave-	og	funksjonsfordeling	mellom	sykehus
•	 Kvalitetssikring	av	helsetjenesten
•	 Medisinskfaglig	og	medisinsk-teknisk	utvikling
•	 Akuttfunksjoner
•	 Generelle	konsekvenser	ved	å	opprette	nye	spesialiteter

Etter behandling i utvalget og i spesialitetsrådet ble det i 
2006 trukket følgende hovedkonklusjoner når det gjelder 
spesialitetsstrukturen:

•	 Det synes viktig i dagens medisin å arbeide for å bevare 
generalisten som behandler av det store antall pasienter, 
samtidig med å ivareta behovet for økt spesialisering.

•	 Det er spesielt viktig i Norge å ivareta en nasjonal utdanning 
og en generell vaktkompetanse, for at alle pasienter skal få så 
lik behandling som mulig.

•	 Dersom man skal opprette nye grenspesialiteter, må det 
defineres krav til kompetanse, et utdanningsopplegg og en 
plan for organisering og finansiering.

•	 En økning i antall spesialiteter vil alltid medføre 
betydelige strukturelle endringer og stille krav til 
utdanning, organisasjon, administrasjon og ikke minst 
økonomi. Det er ikke gitt at å opprette nye spesialiteter 
vil løse medisinskfaglige problemstillinger bedre/mer 
kostnadseffektivt, eller gi pasientene bedre behandling.

•	 Satt på spissen kan en for sterk spesialisering komme til 
å true evnen til ” å stille rett diagnose til rett tid” fordi 

kompetansen hos legen blir for snever.
•	 Utfordringen i dag og i fremtiden er å finne en god løsning 

på paradokset: ”Den friske ønsker generalisten, mens 
pasienten ofte ønsker seg superspesialisten.

•	 Det er ikke aktuelt å tilrå at det på det nåværende 
tidspunkt opprettes flere spesialiteter.

 
Legeforeningens vurdering: 
Vi har på nytt vurdert retningslinjene for vurdering av spesiali-
teter og for oppretting av nye spesialiteter, og har kommet frem 
til følgende hovedkonklusjoner:

•	 Prinsippene for avgrensning av spesialiteter og opprettelse 
av nye har vist seg hensiktsmessige.

•	 Det er viktig at det er langsiktighet over 
spesialitetsstrukturen idet det tar 7-8 år å utdanne en 
spesialist i en hovedspesialitet, og ytterligere to  år å 
utdanne en spesialist i en grenspesialitet. Endring av 
spesialitetsstrukturen kan ikke ha den samme dynamikk 
som den medisinsk-teknologiske utvikling og endringer i 
samfunnsstrukturen.

•	 Bedret kommunikasjon, både når det gjelder transport og 
elektronisk kommunikasjon, gjør at desentralisering av 
spesialfunksjoner ikke er like viktig som før.

•	 Enkelte akuttfunksjoner har så kort tidsbegrensing at de 
må kunne utøves av leger meget nær pasienten, det vil si 
fastleger, legevaktsleger og leger ved lokalsykehus. Dette 
gjelder blant annet avansert hjerte-lunge-redning og 
trombolytisk behandling ved hjerte- og hjerneinfarkt.

•	 Tendensen til at pasientene stiller krav om spisskompetanse i 
diagnostikk og behandling er raskt økende. Det er all grunn 
til å tro at denne tendensen vil akselerere, særlig pga. økt 
kompetanse i befolkningen og økt tilgang på informasjon 
via Internett. Internasjonaliseringen av medisinen vil også 
være viktig i dette spørsmålet. 

Vi mener at de kravene til behovsanalyse og konsekvensutred-
ning som er skissert ovenfor, fortsatt bør være gjeldende. Det 
har store konsekvenser for samfunnet å opprette en ny medi-
sinsk spesialitet. Disse må veies opp mot de eventuelle positive 
konsekvensene en ny spesialitet kan få for grupper av pasienter. 
Det bør også i fremtiden være slik at et forslag om opprettelse 
av ny spesialitet, må oppfylle de krav til utredning som er 
skissert ovenfor. Uansett hvor forslaget måtte komme fra, bør 
det ha vært gjennom den omfattende og grundige saksbehand-
lingen som til nå har vært fulgt i Legeforeningens organer, 
før Helse- og omsorgsdepartementet tar stilling til forslaget. 
Departementet må også sørge for at andre parter har vært 
hørt i en slik viktig sak. Også eventuelle fremtidige endringer 
i spesialitetsstrukturen må gjennomgå konsekvensanalyser, og 
grundige utredninger må legges til grunn.
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Rett til behandling 
Det er i dag stor spredning mellom de ulike regioner i tildeling 
av pasientrettigheter. Tilsynene som Statens helsetilsyn har  
gjennomført, påpeker at pasientene enkelte steder får mangel-
full utredning og behandling. Mange behandlingstiltak har høy 
forekomst av avbrudd i behandling. Det er sterke grunner for å 
tro at det ikke er samsvar mellom pasientens behandlingsbehov 
og den behandling pasientene får tilbud om. 

Det er i dag store køer og lang ventetid på behandling, tross 
økende bevilgninger. Mange steder er det behandlingsmiljøer 
med høye faglige ambisjoner, god rekruttering av fagpersonell 
og kvalitetssikrede pasientforløp. Det foregår en kontinuerlig 
kvalitetsforbedring i behandlingsapparatet, men dette står noe i 
motsetning til samtidig å øke kvantiteten.

6.8 spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Generelle forhold
Rusmiddelmisbruk medfører store samfunnsmessige omkost-
ninger, og ca. 16 % av befolkningen rammes av en rusrelatert 
lidelse. 

Det har de siste årene vært en radikal utvikling i kunnskaper 
om rusmidler og ruslidelser. Samtidig har det vært økende bruk 
av bl.a. alkohol i befolkningen generelt. Rusmiddelrelaterte 
problemer utgjør i dag en betydelig folkehelsebelastning, og 
vil sannsynligvis øke de nærmeste årene. Det er – i tillegg til 
personlig lidelse – store belastninger i form av tapt arbeidsinn-
sats, sosiale kostnader, kriminalitet og manglende samfunns-
deltakelse. Rusmiddelmisbruk har ofte store ringvirkninger for 
pårørende og barn. 
  
Gjennom rusreformen er store deler av rusbehandlingen 
overført fra sosialtjenesteloven til spesialisthelsetjenesteloven. 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble opprettet som en ny 
og selvstendig spesialisthelsetjeneste, likestilt med somatikk 
og psykiatri, under de statlige helseforetakenes ansvarsom-
råder. Dette har medført store utfordringer i forhold til 
kompetanseoppbygging.

Overordnede politiske føringer
Fagfeltet har vært gjenstand for stor politisk interesse og 
føringer. Gjennom rusreformen 01.01.04, strategiske planer 
og oppfølgende bevilgninger har rus vært et satsingsområde. 
De politiske føringer har resultert i at helseforetakene har økt 
bevilgningene til tverrfaglige spesialiserte tjenester for rusmid-
delmisbrukere med 40 % i perioden 2004 til 2006 (ifølge 
rapport fra Helsedirektoratet, 2007) Dette har resultert i økt 
antall årsverk, både i døgnbehandling og ved poliklinikker. 
Regjeringen har varslet en handlingsplan som skal trappe opp 
innsatsen yterligere.

Pasientenes behov
I 2005 var det 30 000 henvendelser og 20 000 innleggelser i 
rusbehandlingsinstitusjoner. Mange søker ikke behandling, 
eller de får ikke tilbud om slik ved kontakt med helsetjenester 
for komplikasjoner av sitt rusmisbruk. Ventelister for behand-
ling er ofte lange.

Det er mellom 50 000 og 92 000 storforbrukere av alkohol 
i Norge (definert som inntak av mer enn 36,5 liter ren alko-
hol per år), ifølge Statens institutt for rusmiddelforskning 
(SIRUS), januar 2007. Alkohol er den industrialiserte verdens 
tredje største sykdomsfremkallende faktor og står for  
9,4 % av alle tapte leveår, ifølge WHOs Alcohol: no ordinary 
commodity.
  

Det finnes ca. 8 200 – 12 500 injiserende rusmisbrukere 
(SIRUS 4/2006). Store grupper har omfattende misbruk av 
sentralstimulerende rusmidler, cannabis, GHB og ”partydop”.
Medikamentmisbrukere er også en omfattende pasientgruppe 
med stor spredning i rusmønster, alder og sosial tilknytning.
  
Mange har andre typer avhengighet som for eksempel spilleav-
hengighet. Pasientpopulasjonen har ofte sammensatte lidelser 
og har i liten grad nyttiggjort seg det ordinære helsetilbud. En 
viktig grunn for gjennomføring av rusreformen var at mange 
rusmiddelmisbrukere med sammensatte lidelser ikke fikk 
dekket sitt behandlingsbehov. Det kreves betydelig kompetan-
sehevning i hele helsevesenet for at dette målet skal nås. 
Barn av rusmiddelmisbrukere kommer svært dårlig ut i forhold 
til de fleste velferdsmål.
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Sykehusstrukturen
Gjennom rusreformen ble tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelmisbruk innført som et nytt 
spesialisthelsetjenesteområde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er i dag 1798 døgnplasser fordelt på 91 ulike institusjoner 
med ca. 100 enheter i spesialisthelsetjenesten (SSB).

Det er mange steder opprettet nye poliklinikker (seks i Oslo), 
og det polikliniske tilbudet består i dag av 75 ruspoliklinikker, 
og 13 egne LAR-poliklinikker (legemiddelassistert rehabilite-
ring).  
 
Dersom legebemanning skal følge norm fra Legeforeningen, 
trengs ca. 200-250 spesialister og tilsvarende antall leger i 
spesialisering (På helsa løs – Når rusbruk blir misbruk og mis-
bruk blir avhengighet. Oslo: Den norske legeforening, 2006). 
Legeforeningens statusrapport viser at mange institusjoner ikke 
har legebemanning, eller har spesialist på deltid. Halvparten 
av institusjonene som svarte, hadde ikke spesialist tilknyttet. 
Det er ikke noen fullstendig oversikt over bemanningen i dag, 
men det antas at det er noe over 100 legeårsverk tilknyttet 
rushelsetjenesten.

Rus- og avhengighetsmedisin er et eget fagområde
Rus- og avhengighetsmedisin har en egen forståelsesramme og 
et eget kunnskapsområde, basert på medisinskfaglig tenkning. 
Det har egne utrednings- og undersøkelsesmetoder og egne 
behandlingsmetoder. Det er et eget spesialisthelsetjenesteom-
råde som ikke dekkes av andre spesialiteter.
 
Rusmiddelfarmakologien har de senere år tilført feltet betyde-
lige kunnskaper om rusmidlenes biologiske egenskaper. Dette 
omfatter virkningsmekanismer og komplikasjoner ved bruk og 
behandling – herunder de spesielle medikamentelle behov ved 
behandling ved terapi og interaksjoner.

Teknologisk utvikling har tilført feltet betydelige kunnskaper 
innenfor nevrobiologisk forståelse av rusvirkninger og avhen-
gighet, samt ny forståelse for motivasjonelle baner og rusmidle-
nes påvirkning av disse. Rusmidlenes hormonelle virkninger 
og påvirkning av stressmestring, setter rus og avhengighet i nye 
perspektiver.

 Forskning innen genetikk og nevrobiologi belyser noen 
pasientgruppers genetiske sårbarhet. Det psykososiale per-
spektiv er viktig for å skape en forståelse av kulturelle, sosiale, 
psykologiske og relasjonelle forhold.
  
Fagområdet har utviklet spesielle utrednings- og undersøkel-
sesmetoder. Dette består bl.a. av ulike screeningsintervjuer, 
utredningsverktøy, biologiske markører og diagnostiske 
verktøy.

Det er innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling utviklet 
spesielle behandlingsmetoder. Disse består av medikamentelle 
tilnærminger som vedlikeholdsbehandling, antagonistbe-
handling og nye medikamentelle tilnærminger. Psykologiske 
tilnærminger – som for eksempel motivasjonelle intervjutek-
nikker, kognitiv terapi eller interpersonell behandling er godt 
dokumenterte. Tverrfaglige tilnærminger – ved for eksempel 
forsterket sosial oppfølging og koordinering av tjenesteappara-
tet – kan sikre en helhetstenkning.

Kvalitetssikring og faglig forankring
Det foregår i dag en betydelig forskning internasjonalt. I Norge 
er det aktive forskningsmiljøer ved SIRUS, SINTEF Helse, 
Folkehelseinstituttet og ved universitetene, bl.a. Seksjon for 
kliniske rusmiddelproblemer i Oslo. Det er egne professorat 
knyttet til disse fagmiljøene.
  
Det er nå bevilget midler til et Senter for rus og avhengighets- 
forskning, SERAF, ved Universitetet i Oslo. Dette skal danne 
et nasjonalt kompetansesenter for klinikknær forskning med et 
omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Rus og avhengighet er et omfattende fagfelt med en betydelig 
kunnskaps- og informasjonsstrøm. Det krever et aktivt fagmiljø 
for å kvalitetssikre klinisk relevans i den faglige oppdateringen, 
og ha tilstrekkelig oversikt over stadige nye kunnskaper. 

Det finnes i dag kliniske miljøer med aktiv fagutvikling en 
rekke steder. Det er en stor utfordring å lukke gapet mellom 
nye kunnskaper og klinisk praksis.

Utdanning og kunnskapsoverføring
Det finnes i dag kliniske behandlingsmiljøer flere steder i 
landet som tar faglig utgangspunkt i forskningsbaserte kunn-
skaper. Det er aktive forskningsmiljøer på høyt vitenskapelig 
nivå. Det er økende satsing på klinisk relevant forskning. Disse 
miljøene vil kunne danne fundament for spesialistutdanningen 
innen dette feltet. 
  
Disse miljøene vil også kunne danne grunnlag for klinisk 
relevant undervisning ved universitet og høyskoler. Dette vil 
være kilde til kvalitetssikrede kunnskaper for overføring til 
andre spesialiteter og helsefaglige områder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005

1460 1798

250 234

509 636

669 884

32

I alt

Avrusning (avgiftning/abstinensbehandling)

Døgnbehandling, korttid

Døgnbehandling, langtid

Oppfølging/viderebehandling (døgnbasert)

Tabell 5,5 Antall behandlingsplasser etter type behandlingstilbud.
2004 og 2005. Kilde: SSB
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Generelle konsekvenser
En ny spesialitet vil fremfor alt bidra til å høyne det vitenska-
pelige og forskningsbaserte kunnskapsnivået i fagfeltet. Det 
kan være med på å bidra til å høyne rusfeltets status innen alle 
samfunnsarenaer. Og det kan være med på å bidra til åpenhet 
om rusproblemer, og konsekvenser av et rusmisbruk. Dette kan 
lette avdekking av rusproblemer.
  
En ny spesialitet vil bidra til rekruttering av leger gjennom at 
det åpnes en karrierevei.

Internasjonale forhold
Rusbehandling har i de fleste land vært en integrert del av 
helsevesenet. I Tyskland ble rusbehandling en del av sykehus-
tjenesten i ca. 1970. Norge har vært i en særstilling, ved at en 
del av rusbehandlingen ble overført fra sosialtjeneste til et eget 
likestilt spesialisthelsetjeneste område i 2004. 
  
I en rekke land har spesialforeninger hatt sertifiseringsord-
ninger. Dette gjelder bl.a. USA og Canada, hvor henholdsvis 
American Society of Addiction Medicin (ASAM) og Canadian 
Society of Addiction Medicin (CSAM) har utviklet kriterier 
for en slik ordning. 3 000 leger er godkjent av ASAM. 

Det arbeides for spesialiteten i mange land. ASAM arbeider 
for godkjenning som egen spesialitet (Addiction Medicin). 
Den internasjonale spesialforeningen International Society of 
Addiction Medicine (ISAM) har de siste to år hatt en interna-
sjonal sertifisering. Den finske spesialforeningen har utviklet 
sin egen spesialgodkjenning med egne krav, men ikke som 
formell spesialitet. Tyskland m.fl. har ulike kompetanseområ-
der, bl.a. for metadon-behandling, psykoterapi osv.. 

Konklusjon
Rusmiddelrelaterte problemer har store samfunnsmessige 
konsekvenser og kostnader. Rusmiddelmisbruk utgjør en av de 
viktigste helserisikofaktorene. Det er en stor pasientpopula-
sjon med sammensatte lidelser og stort behandlingsbehov. 
Det er varierende kvalitet på behandlingstilbudet og liten 
forutsigbarhet. 
  
Det har vært økende politisk satsing gjennom utredninger, 
rusreform og bevilgninger. Sykehustjenestene i Norge har gjen-
nomgått strukturelle endringer med opprettelse av tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.
  
Rus- og avhengighetsmedisin er et eget fagfelt, med viten-
skaplig fundert forståelsesramme, utredning, diagnostikk og 
behandling. Det finnes i dag kunnskaper som ikke systematisk 
anvendes i behandlingsapparatet. Det er vitenskaplige og 
aktive fag- og forskningsmiljøer, med akademisk tilknytning. 
Det finnes behandlingsinstitusjoner som vil være egnet for 
spesialistutdanning. Det er behov for en ny spesialitet i rus- og 

avhengighetsmedisin som kan sikre kvalitet og det medisinsk-
faglige perspektivet i pasientbehandlingen. 
  
Det har nå i flere år vært forsøkt forskjellige stimuleringstiltak 
for å få en faglig opprusting av rusfeltet, men det har vist seg at 
tilleggsutdanning eller tilleggskurs for andre spesialiteter ikke 
vil kunne dekke behovet.

Mange fremhever at etablering av egen spesialitet i rus- og 
avhengighetsmedisin fører til at de andre spesialitetene skyver 
denne, ofte krevende, pasientgruppen fra seg. Som det er 
tydelig beskrevet ovenfor, er allerede rusomsorgen organisert 
som et eget fag med egne poliklinikker og institusjoner for sitt 
spesifikke fagfelt. I likhet med mange andre fag vil pasientgrup-
pen ha behov for innsats fra mange andre enn den ”dedikerte” 
spesialisten. Etablering av en egen spesialitet i rus- og avhengig-
hetsmedisin vil påskynde denne nettverksbyggingen og sikre en 
bedre helsetjeneste til denne pasientgruppen.

Forslag om opprettelse av en ny spesialitet i rus- og avhengig-
hetsmedisin ble behandlet på Legeforeningens landstyremøte 
juni 2009. I tråd med landsstyrets vedtak har Legeforeningen  
fremmet forslag overfor Helsedirektoratet/ Helse- og omsorgs-
departementet om opprettelse av  en slik ny spesialitet. 

6.9 andre endringer i spesialitetsstrukturen

I denne utredningen er det tidligere redegjort for de ret-
ningslinjene som Legeforeningen praktiserer for etablering 
av en ny spesialitet, og det er argumentert for etablering av 
en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Videre er det 
argumentert for etablering av kompetanseområder for å samle 
fagfelter som griper over flere spesialiteter, slik at helsetjenesten 
til de aktuelle pasientgruppen, skal bli bedre.

De endringene som er mest aktuelle i spesialitetsstrukturen – 
ved siden av å nedlegge spesialiteter er: 

•	 Å omgjøre spesialiteter fra grenspesialitet til 
hovedspesialitet

•	 Å etablere nye spesialiteter

Omgjøring av grenspesialiteter til hovedspesialitet
I Norge har vi et system med grenspesialiteter i indremedisin 
og kirurgi. I 1997 ble ortopedi – som da hadde vært en gren-
spesialitet i kirurgi – skilt ut som en egen hovedspesialitet. 
Dette førte til betydelige endringer i måten det kirurgiske 
fagfeltet blir dekket på, særlig i vaktberedskap. Det gjorde det 
nødvendig å ha vakt både i generell kirurgi og ortopedi ved 
mange sykehus som ikke tidligere hadde seksjonerte vakter, 
da ortopedi var en grenspesialitet. Kostnadene ved dette er 
betydelige – og der er vansker med å rekruttere leger til å dekke 
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vaktene. Gevinsten med en slik endring er at ortopedene kan 
få en mer målrettet utdanning – og en mer spesialisert og 
høykompetent fagutøvelse – både på vakt og når det gjelder 
elektivt arbeid.

Det er særlig grenspesialiteten hjertesykdommer under indre-
medisin, og urologi under kirurgi som har hatt ønske om å bli 
skilt ut som egne hovedspesialiteter.
  
Legeforeningen er klar over at disse er hovedspesialiteter i 
mange andre land. De organisatoriske vansker knyttet til slike 
endringer vil være meget store, både når det gjelder kostnader 
og behov for flere spesialister. Norge er et lite land med meget 
desentralisert sykehusstruktur. Vi må derfor ta særegne hensyn 
når vi skal vurdere en spesialitetsstruktur som skal være tilpasset 
norske forhold. En eventuell endring av spesialitetsstrukturen 
må være nøye konsekvensutredet og sees i relasjon til utviklin-
gen i sykehusstrukturen.

Nye spesialiteter
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i 2007 ved-
tatt å opprette ny spesialitet i bryst- og endokrin kirurgi.  
Etter Landstyrets behandling av saken i juni 2009 har 
Legeforeningen fremmet forslag overfor direktorat og departe-
ment om opprettelse av en ny spesialitet i rus- og avhengighets-
medisin i tråd med argumentasjonen ovenfor .

Flere andre forslag til nye spesialiteter har vært vurdert:
•	 Gynekologisk	onkologi
•	 Akuttmedisin
•	 Allergologi
•	 Aldersmedisin
•	 Palliativ	medisin
•	 Sykehjemsmedisin

Gynekologisk onkologi
Forslaget om etablering av gynekologisk onkologi som egen 
spesialitet, har nylig vært gjennom full organisasjonsmessig 
høring i Legeforeningens organer. Legeforeningen kan ikke se 
at det er fremkommet opplysninger den aller siste tiden som 
skulle nødvendiggjøre noen ny gjennomgang av dette forslaget.
 
Legeforeningens landsstyre vedtok i møtet 27. mai 2005 forslag 
overfor Helse- og omsorgsdepartementet om å opprette en 
grenspesialitet i gynekologisk onkologi under spesialiteten 
fødselshjelp og kvinnesykdommer. Så langt har dette forslaget 
ikke ført til positiv mottakelse, verken i Nasjonalt råd for 
spesialistutdanning av leger og legefordeling, Helsedirektoratet 
eller Helse- og omsorgsdepartementet.

Akuttmedisin
Helse Nord RHF har nylig utredet spørsmålet om spesialitet i 
akuttmedisin og konkludert med ikke å anbefale akuttmedisin 

som ny spesialitet. Den endring i generell kirurgi som foreslås 
gjennomført, vil imøtekomme det behovet som lokalsykehu-
sene har for vaktberedskap.
  
I Sverige er akuttmedisin hovedspesialitet. Faget er også under 
arbeid med godkjenning som spesialitet i Storbritannia. I begge 
land synes det som om spesialiteten er rettet inn mot arbeid på 
store akuttmottak. I vårt land kan dette løses ved å etablere et 
kompetanseområde i akuttmedisin.

Allergologi
Dette faget griper inn i mange andre fag, feltet er stort og det 
er en aktiv spesialforening i faget. Feltet fyller ikke kravene til 
en ny spesialitet, blant annet fordi pasientene er fordelt på de 
spesialiteter de behandles i per i dag. Fagfeltet allergologi peker 
seg imidlertid tydelig ut som et felt som kan defineres som et 
kompetanseområde.

Palliativ medisin
Legeforeningen har vurdert etablering av ny spesialitet i pal-
liativ medisin, og er gjort kjent med det omfattende og gode 
arbeid som er gjort på dette felt. Gruppen finner likevel ikke 
å anbefale at det etableres egen spesialitet i palliativ medisin, 
men anbefaler at dette etableres som et kompetanseområde.

Helsedirektoratet har i 2008 gjennomført en utredning om 
opprettelse av et kompetanseområde i palliativ medisin. I april 
2009 er forslaget oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

Alders- og sykehjemsmedisin
NRs sekretariat hadde i utredninger – både i 2001 og 2002 
– forslag om opprettelse av ny spesialitet i aldersmedisin/
alderssykdommer. I sine uttalelser overfor disse forslagene gikk 
Legeforeningen imot å opprette ny spesialitet. Foreningen 
viste til at det er ikke mangel på spesialiteter som er problemet 
overfor eldre syke pasienter. Det ble vist til at spesielt allmenn-
medisinerne og de generelle indremedisinerne tar hånd om de 
fleste eldre pasienter.

Verken forslaget om spesialitet i aldersmedisin eller det litt 
forskjellige forslaget om spesialitet i alderssykdommer ble fulgt 
opp videre i Helsedirektoratet eller HOD

Det er et meget klart behov for å styrke legetjenesten i 
sykehjem, først og fremst når det gjelder kapasitet, men også 
når det gjelder kompetanse. Det har vært drøftet om et av 
virkemidlene for å få til dette er etablering av en egen spesialitet 
i sykehjemsmedisin, men dette anbefales ikke. Det foreslås  
at alders- og sykehjemsmedisin skal etableres som et eget 
kompetanseområde.



49

Nedlegging av spesialiteter
Som vist i kapittel 3.2, fremgår det at det har vært en rekke spe-
sialiteter som har oppstått og blitt lagt ned igjen eller innkom-
met i andre spesialiteter i de 90 årene vi har hatt spesialiteter i 
Norge. Siden 1977 har imidlertid spesialitetsstrukturen vært 
relativt stabil med bare små endringer, se kapittel 3.

Norge har en spesialitetsstruktur som i stor grad samsvarer med 
strukturen i Norden. Den er også relativt overensstemmende 
med den strukturen et flertall av de europeiske land har. Det 
fins en lang rekke spesialiteter i de europeiske landene som 
vi ikke har i Norge. Mange av disse eksisterer som uformelle 
fagområder eller som subspesialiteter i vårt land.
  
Det synes i dag ikke å være aktuelt tema å nedlegge noen 
eksisterende spesialitet. 

6.10 Kompetanseområder

Innledning
Den medisinske vitenskapen og det medisinske faget er i sterk 
utvikling. For å kunne tilfredsstille kravene til yrkesutøvelse i 
et fag som stadig øker i omfang og kompleksitet, er det nød-
vendig med spesialisering. Samtidig er det utbredt enighet i 
Legeforeningen om at tallet på spesialiteter ikke bør økes, uten 
meget gode grunner. 
 
På denne bakgrunn stiller vi spørsmål om de kompetanseom-
råder som befinner seg utenfor eller på tvers av spesialitetene 
blir ivaretatt og utviklet på en tilfredsstillende måte i dag. Hvis 
så ikke er tilfelle, bør man gjøre noen organisatoriske grep for 
å styrke fag- eller kompetanseområdene utenfor og på tvers av 
spesialitetene. 
  
En kan tenke seg ulike typer av organisatoriske tiltak for å 
styrke den faglige kompetanseutviklingen. I denne sammen-
hengen skal vi imidlertid begrense behandlingen til spørsmålet 
om å innføre en sterkere formalisering av enkelte kompetanse-
områder som ikke er spesialiteter, og heller ikke bør bli det.
  
I Finland er det etablert en ordning med godkjenning av sær-
skilt kompetanse for enkelte medisinske kompetanseområder. I 
Danmark er det også etablert en tilsvarende ordning.
Ordningen er blitt gitt ulike navn i de forskjellige land. 
I Danmark brukes uttrykket fagområde, og i Finland 
spesialkompetanse. 

Vurdering av særskilte kompetansekrav i Norge
Spesialitetsrådet i Den norske legeforening opprettet i 1990 et 
arbeidsutvalg med Henry Aasved som leder. Utvalget hadde 
som oppdrag å utrede spørsmålet om innføring av særskilte 
kompetansekrav som alternativ til å opprette nye spesialiteter. 

 Aasved-utvalget understreker at den medisinske utviklingen 
fører til et økt behov for høyt spesialisert kompetanse på en 
rekke områder. På den annen side er det av mange grunner 
viktig å være tilbakeholdende med å godkjenne nye spesiali-
teter for alle disse områdene som krever særskilt kompetanse. 
Utvalget skisserer derfor en mulig løsning med godkjenning av 
områder med særskilte kompetansekrav, istedenfor å opprette 
nye spesialiteter. Hensikten med å etablere slike særskilte 
ordninger er å bygge opp best mulig realkompetanse.
  
Utvalget foreslo at områder med særlige kompetansekrav 
skal bygge på kompetanseområdet innenfor én spesialitet. 
Kompetansekravet skal ligge på omtrent samme nivå som 
utdanning til grenspesialist. Forskjellen mellom grenspesialitet 
og område med særskilt kompetanse skulle ikke knyttes til 
kompetansenivå og kvalitet, men til områdets omfang. 
  
Landsstyret i Den norske lægeforening behandlet Aasved-
utvalgets innstilling i 1991, og vedtok ikke å opprette særskilte 
kompetansekrav som alternativ til nye spesialiteter. Det er 
ikke gitt noen begrunnelse for vedtaket i protokollen fra 
Legeforeningens landsstyre, men det er grunn til å anta lands-
styret var skeptisk til en form for ”snikinnføring” av nye grenspe-
sialiteter. Det har trolig også vært skepsis til administrative og 
økonomiske merbelastninger.
  
Nasjonalt råds sekretariat fremmet i 2001 et forslag om innføring 
av fagområder i tillegg til spesialitetene. Fagområdet var da 
definert ”for leger med særlig interesse og kompetanse innenfor 
et område som ikke er dekket av godkjent spesialitet”. Det var 
foreslått at fagområder kunne være basert på kompetanse innen-
for så vel kliniske områder som innenfor områdene forskning, 
pedagogikk, ledelse, administrasjon etc.
  
I sin uttalelse gikk Legeforeningen imot forslaget, og viste til 
at eksisterende ordning med uformelle subspesialiteter synes 
å dekke de behov som var antydet i forslaget fra Nasjonalt 
råds sekretariat. Forslaget ble ikke ytterligere behandlet av 
helsemyndighetene. 

Danmark  
Den danske Speciallægekommissionen som avga sin innstilling 
om fremtidens spesiallege i mai 2000, foreslo etablering av 
kompetanseområder i tillegg til spesialiteter. 

Speciallægekommissionen definerte fagområde slik:
•	 Et fagområde er især karakterisert ved at leger med en 

særlig interesse og kompetanse arbeider innenfor et snevert 
område, som ikke er dekket av en godkjent spesialitet.

•	 Fagområder kan være basert på kompetanse innenfor så 
vel kliniske områder som innenfor områdene forskning, 
pedagogikk, ledelse, administrasjon etc. Fagområdene vil 
være av meget varierende størrelse og omfang, og de vil 
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kunne finnes ved så vel funksjonsbærende enheter som ved 
høyspesialiserte enheter.

•	 Det kan være flere veier inn i et fagområde. Det må derfor 
som hovedregel ikke stilles krav om at profilering innenfor 
et fagområde kun kan skje på grunnlag av godkjenning i en 
bestemt spesialitet.

•	 Utdanningen innenfor et fagområde vil vanligvis være 
basert på veiledende retningslinjer, som er utarbeidet av de 
vitenskapelige selskaper innenfor området.

•	 Det er siden 2004 opprettet en lang rekke fagområder i 
Dansk Medicinsk Selskab. Dette synes å foregå svært liberalt 
innenfor hvert enkelt medisinsk selskap, og det er vanskelig i 
dag å orientere seg om antallet fagområder i Danmark.

Finland
I Finland ble det i 1993 innført en ordning med godkjenning 
av leger med spesialkompetanse innenfor forskjellige medisin-
ske kunnskapsområder. Det er i dag 33 kompetanseområder, 
og det er sentralstyret i Finlands läkarförbund som bestemmer 
hvilke kompetanseområder det skal gis godkjenning i. Der 
foregår også godkjenningen av den enkelte lege innenfor det 
enkelte kompetanseområdet.

Retningslinjene for spesialkompetanse i Finland er formulert 
slik (www.laakariliitto.fi):

Generelt 
•	 En spesialkompetanse er som regel felles for to eller flere 

spesialiteter 
•	 Spesialkompetansene dekker og kompletterer 

det utdanningsbehov som ikke fylles gjennom 
spesialistutdanningen. 

Legenes kompetanseutvikling
•	 Spesialkompetansene er tiltenkt den enkelte leges 

kompetanseutvikling
Behovene i helsevesenet
•	 Styrer etterutdanningen som tilrettelegges av 

kunnskapsområdets spesialistforening. (FMF) 
•	 Styrer opprettelsen av nettverk mellom sakkyndige innenfor 

kunnskapsområdet og utbytte av erfaringer mellom 
forskjellige spesialiteter

•	 Gir anledning til å forutse den kommende utvikling innen 
kunnskapsområdet eller endringer i helsevesenets strukturer  

Sektoren som er ansvarlig for spesialkompetanseprogrammet
•	 Sørger for at de har tilstrekkelige ressurser for virksomheten 
•	 Engasjerer seg i virksomheten og sørger for at programmet 

holdes à jour
•	 Utvikler aktivt virksomheten innenfor kunnskapsområdet

Definisjon – kompetanseområde
Et kompetanseområde er karakterisert ved at leger med en sær-
lig interesse og kompetanse arbeider innenfor et område som 
griper inn i tre eller flere spesialiteter.

Det kan være flere veier inn i et kompetanseområde. Det kan 
derfor ikke stilles krav om at godkjenning innenfor et kom-
petanseområde kun kan skje på grunnlag av godkjenning i én 
bestemt spesialitet.

Utdanningen innenfor et kompetanseområde vil vanligvis være 
basert på veiledende retningslinjer.
Begrepet særskilt kompetanseområde skal ikke benyttes på 
spesialområder innen en hoved- eller grenspesialitet (”kvistspe-
sialitet”, ”subspesialitet”).

Eksempler på kompetanseområder:
•	 Palliativ	medisin
•	 Allergologi
•	 Akuttmedisin
•	 Hjerneslag
•	 Alders-	og	sykehjemsmedisin
•	 Idrettsmedisin
•	 Endovaskulær	kirurgi

Godkjenningsprosedyrer
Det må utarbeides klare krav som må oppfylles for hvert 
enkelt kompetanseområde. Kravene kan være både til tjeneste, 
prosedyrer og teoretisk kompetanse.
Omfanget av kravene kan variere betydelig mellom kompetan-
seområdene. Forslag til krav må utarbeides i fellesskap av de 
fagmedisinske foreninger som kompetanseområdet griper inn i.
  
Vurdering av leger i det enkelte kompetanseområdet må gjøres 
av aktuell fagmedisinske forening eller tilsvarende organ. 

Mål
Opprettelsen av kompetanseområder kan dekke mange mål. 
Det overordnede mål er at etablering av et kompetanseområde 
skal sikre bedre helsetjeneste til en betydelig gruppe pasienter. I 
tillegg kan de gi mange andre effekter: 

•	 Sikre faglig kvalitet og bidra til faglig utvikling innenfor et 
område.

•	 Gi en kollegial/sosial gevinst og fellesskapsfølelse for dem 
som arbeider på dette området.

•	 Bidra til å gi høynet status for dem som arbeider på området.
•	 Bygge opp organisering av det medisinske fagmiljøet på en 

måte som er tilpasset et samfunn og medisinsk vitenskap i 
rask endring. 
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•	 Bygge opp det medisinske miljøet på en måte som 
er tilpasset en kompleks struktur, hvor de enkelte 
kompetanseområder har tilknytning til mange spesialiteter.

•	 Bygge bro mellom spesialitetene og skape møteplasser på 
tvers av spesialitetene.

•	 Bidra til oppmykning av en noe stiv spesialitetsstruktur.

Gevinst ved etablering av kompetanseområder
Dagens samfunn er preget av økt kompleksitet og raske end-
ringer. Dette gjelder ikke minst for det medisinske faget. Det 
er viktig at organiseringen i medisinske fagfellesskap utformes 
slik at de kan møte de sterke endringsprosessene og den økte 
kompleksiteten. 

Det er noen trekk ved regelverket for og organiseringen av 
spesialitetene som kan gjøre disse mindre egnet til å møte 
utfordringen knyttet til økt kompleksitet og raske endringspro-
sesser. Legeforeningen vil trekke frem disse forholdene:

•	 Det er knyttet et sett av rettigheter og plikter til den 
enkelte spesialist; slik som eksklusiv rett til å utføre visse 
arbeidsoppgaver, særskilte takster for utført arbeid og rett til 
trygderefusjon.

•	 Spesialitetsstrukturen har en hierarkisk oppbygning, hvor 
hver grenspesialitet er knyttet til en hovedspesialitet.

•	 Spesialister blir godkjent gjennom nasjonale 
godkjenningsrutiner. Spesialitetsstrukturen må 
nødvendigvis være relativt stiv med klare skiller mellom 
spesialitetene. Det er derfor grunn til å spørre om 
en organisering omkring kompetanseområder kan 
imøtekomme noen av de problemene som oppstår med 
dagens organisering.

•	 Det vil bli økt aktivitet knyttet til kurs og annen virksomhet 
som vil bli drevet av kompetanseområdene eller i tilknytning 
til disse.

•	 Norske spesialister med interesse innen særskilte deler av 
faget vil stimuleres til å følge med i internasjonal utvikling 
fordi kompetanseområdet er blitt formalisert.

•	 Formalisering av kompetanseområder vil gi en 
kvalitetssikring av feltet.  

Vi vil i det følgende antyde noen mulige 
sammenhenger:
Det vil være lettere å opprette, nedlegge og endre profilen på 
et kompetanseområde enn på en spesialitet. Det kan derfor 
være lettere å tilpasse en struktur av kompetanseområder til 
medisinsk og teknologisk utvikling – og til endrede sosiale, 
politiske og økonomiske forutsetninger – enn det er å tilpasse 
spesialitetsstrukturen til de endrede forutsetningene.
  
Kompetanseområder skal etableres på tvers av etablerte 
spesialiteter, slik at leger med mange ulike spesialiteter kan bli 
medlem av det samme kompetanseområdet. En ordning med 

kompetanseområder kan dermed skape nye møteplasser for 
legene og bygge broer mellom spesialitetene.

Utfordringer med innføring av kompetanseområde
Det har vært lagt særlig vekt på disse forholdene:
•	 Administrativ merbelastning med godkjenning, 

organisering og drift av kompetanseområdene.
•	 Etablering av kompetanseområder kan føre til et økt antall 

spesialiteter.
•	 Dagens ordning med uformelle subspesialiteter synes å 

dekke det behov som kompetanseområder skal dekke.
•	 En formalisering av kompetanseområder kan virke 

ytterligere spesialiserende og fragmenterende på medisinen, 
og vil skape problemer for spesialister med bred, faglig basis 
ved de mindre sykehusene.

•	 En formalisering og godkjenningsordning i 
kompetanseområder må medføre administrative, 
økonomiske og juridiske problemstillinger.

Konklusjon
Etablering av kompetanseområder skal sikre bedre helsetjeneste 
til betydelige grupper av pasienter på fagfelt som griper inn i tre 
eller flere spesialiteter.

Det vil være noen utfordringer ved å formalisere kompetan-
seområder som en ordning i tillegg til spesialitetene. Vi tror 
imidlertid at disse utfordringene greit lar seg løse dersom man 
viser en restriktiv holdning når det gjelder godkjenning av 
kompetanseområder.

Etablering av kompetanseområder vil bedre helsetilbudet til 
store pasientgrupper ved at man sikrer den faglige kvalitet i 
fagfelt som ikke er dekket av én spesialitet. Det gir fellesskaps-
følelse og møteplasser for legene som arbeider i fagfeltet. Det 
stimulerer til faglig utvikling både nasjonalt og internasjonalt. 
Kompetanseområder vil videre være mye mer fleksible enn 
spesialitetsstrukturen, og således kunne tilpasses raske endrin-
ger i den medisinske fagutøvelsen.

6.10.1 Kompetanseområde i alders- og 
sykehjemsmedisin

Behovet for å styrke legetjenesten i sykehjem har vært påpekt i 
en årrekke. Legetjenesten ved sykehjem er preget av sviktende 
kapasitet hvor sykehjemsleger er satt i en umulig situasjon 
med ansvar for mange sykehjemspasienter på for lite avsatt tid. 
Kontor- og utstyrsfasiliteter er utilfredsstillende ved mange 
sykehjem. Det må understrekes at kompetanseutvikling hos 
sykehjemslegene ikke kan kompensere for disse manglene. Hvis 
ikke kapasitetsproblemene innen sykehjemslegetjenesten løses, 
vil legetilbudet til sykehjemspasientene uansett forbli dårlig.
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Sykehjemsmedisin er et særskilt arbeidsområde innen allmenn-
medisin. Sykehjemspasienter ønsker ofte ikke sykehusbehand-
ling selv om de har tilstander som normalt behandles i sykehus. 
Sykehjemslegene har derfor utrednings- og behandlingsopp-
gaver utover det som er vanlig i allmennpraksis. Spesialiteten i 
allmennmedisin er et godt utgangspunkt for sykehjemsmedisin, 
men det er behov for tilleggskompetanse i spesifikke sykehjems-
medisinske emner. 

På landsbasis er det i all hovedsak fastlegene som også er 
sykehjemsleger. For sykehjemslege som også er fastlege, har 
Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen 
anbefalt stillingsbrøk som sykehjemslege i størrelsesorden 
20-40 %. Leger som skal kombinere sykehjemslegearbeid med 
fastlegevirksomhet må ha rammer som ikke bare fremmer 
god utøvelse av sykehjemslegearbeidet, men som også gjør det 
mulig å gi et godt tilbud til de som legen skal være fastlege for. 
Andelen tilstedeværelse som fastlege bør ikke være lavere enn 
60-70 %. 

I utgangspunktet har fastleger ofte blitt rekruttert til syke-
hjemslegearbeid ved at dette er blitt pålagt som allmennme-
disinsk offentlig legearbeid etter rammeavtalen med KS/Oslo 
kommune. Disse beordrede stillingene kan være på maksimalt 
20 %. Beordring er et dårlig utgangspunkt for den faglige 
entusiasme som sykehjemspasientene fortjener. Det er likevel 
slik at leger som i utgangspunktet er beordret til arbeid ved 
sykehjem, ofte etter hvert meddeler at de ønsker å fortsette med 
arbeid innen fagområdet, men de klager over dårlige lønns- og 
arbeidsforhold.

I tillegg til at kapasitetsproblemene må løses, må det legges til 
rette for å styrke kompetansen til sykehjemslegene. At det ikke 
er satt krav til faglig kompetanse eller kompetanseutvikling 
for å være sykehjemslege, må antas å være en av årsakene til at 
sykehjemsmedisinen har lav faglig status. 

Ved store sykehjem i store kommuner har større stillinger som 
sykehjemslege vært ønsket. Slike stillinger har også rekruttert 
leger med annen spesialitet enn allmennmedisin. 

Fagområdet sykehjemsmedisin kan derfor ses på som fagom-
råde som kan bygge på forskjellige spesialiteter. Det er ingen 
som i kraft av sin spesialitet alene er kompetente sykehjems-
leger, tilleggskompetanse innen dette spesielle fagområdet er 
nødvendig. 

Fagområdet alders- og sykehjemsmedisin bør derfor 
kunne etableres som formalisert kompetanseområde. 
Kompetanseområdet bør kunne bygge på spesialitetene 
allmennmedisin, geriatri og generell indremedisin, muligens 
også nevrologi. Som for andre kompetanseområder vil den 

tilleggskompetanse som kreves, være forskjellig avhengig av 
hvilken spesialitet den bygger på. 

Sykehjem er en av flere måter å organisere tilbudet til sterkt 
funksjonshemmede og pleietrengende som for tiden ikke har 
behov for sykehusopphold. Et formalisert kompetanseområde 
bør ta utgangspunkt i pasientens behov for legetjenester, 
ikke i kommunehelsetjenestens måte å organisere tjenesten. 
Hjemmeboende pasienter på samme funksjonsnivå vil ha 
nytte av den samme kompetansen, enten de bor i egen bolig 
eller i omsorgsbolig. Vi vil derfor foreslå at navnet på kompe-
tanseområdet ikke blir ”sykehjemsmedisin”, men ”alders- og 
sykehjemsmedisin”.

Det må arbeides videre med å lage program for kompetanse-
heving for sykehjemsleger. Det er viktig at gjennomføring av 
en slik fordypning fører til en oppnådd kompetanse som er 
økonomisk tellende. 

Det bør gjennomføres en egen utredning for å se nærmere på 
legerollen i sykehjem, herunder vurdere krav til kompetanse-
området alders- og sykehjemsmedisin.

Etter behandling av saken i Landsstyret i juni 2009 har 
Legeforeningen fremmet forslag overfor Helsedirektoratet / 
Helse- og omsorgsdepartementet om opprettelse av kompetan-
seområder i tråd med prinsippene ovenfor.

6.11 etterutdanning og resertifisering

Bakgrunn
Siden 1997 har Legeforeningen gjennomført ulike utredninger 
og pilotprosjekter for etterutdanning av legespesialister. Basert 
på erfaringene fra disse ble tjenesten LEIF - Etterutdanning av 
legespesialister lansert i 2007. 
  
Det har i inn- og utland blitt utformet flere utredninger og 
policydokumenter om etterutdanning av legespesialister. 
Felles for disse er at de vektlegger alle legers rett og plikt til 
etterutdanning og at ansvaret ligger både hos den enkelte lege 
og hos arbeidsgiver. De anbefaler at deltakelse i etterutdan-
ningsprogram bør være frivillig, innholdet skal være tilpasset 
den enkeltes behov og kvalitetsvurderingen skje ved fagfel-
levurdering («peer review»). 
  
Det er både i den enkelte leges, arbeidsplassens, pasientenes 
og samfunnets interesse at legenes kunnskaper og ferdigheter 
utvikles og vedlikeholdes. I enkelte land er det tidsbegrensete 
spesialistgodkjenninger, der legen må dokumentere gjennom-
ført etterutdanning for å få fornyet sin status som spesialist. En 
stortingsmelding gikk inn for en formell resertifiseringsord-
ning for alle spesialiteter, på linje med allmennmedisin, men 
foreløpig er dette ikke aktuelt i Norge. 
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 Legeforeningen har lansert begrepet ”formalisert, dokumenter-
bar etterutdanning” som inneholder ulike elementer: 

•	 Praktiske ferdigheter 
Etterutdanning i praktiske ferdigheter slik som 
operasjonsprosedyrer, diagnostiske metoder, bruk av 
tekniske hjelpemidler etc. 

•	 Undervisning
Formidling av kunnskap til andre: kolleger, studenter, annet 
helsepersonell eller pasientgrupper. 

•	 Gjensidig avdelingsbesøk
En avdeling eller virksomhet etablerer en avtale med en 
annen virksomhet med sikte på å lære av hverandres aktivitet 
ved gjensidig tilstedeværelse. I motsetning til hospitering er 
dette en bilateral aktivitet. 

•	 Hospitering
Spesialisten er til stede i en annen virksomhet enn sin egen, 
og vil på denne måten tilegne seg kunnskap, ferdigheter og 
holdninger. I motsetning til gjensidig avdelingsbesøk er 
hospitering en unilateral aktivitet. 

•	 Kurs og kongresser
Lokale, nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. 
Herunder kommer også nettbaserte kurs og 
videokonferanser. 

•	 Forskning 
Kvalitetsforbedring og fagutvikling 

•	 Continuing professional development – CPD
Med dette menes kompetanseutvikling innen ledelse, 
kommunikasjon og etikk, selvutvikling osv. 

•	 Annet
Sensorvirksomhet mv. 

Elektronisk system for registrering og rapportering av 
etterutdanningen
Legeforeningen har etablert et elektronisk system (LEIF) som 
tar hånd om registrering, arkivering og rapportering av etterut-
danningen. Systemet er gratis og tilgjengelig for alle leger.

Rapportering av evalueringen
Den enkelte lege kan skrive ut og ta vare på evalueringen. Den 
blir også liggende i arkivet til LEIF og kan hentes frem ved 
behov. Evalueringen skal for sykehusansatte rapporteres til 
avdelingsleder. Privatpraktiserende spesialister rapporterer til 
spesialitetskomiteen. 
  
Avdelingsleder bør utarbeide en oversikt over etterutdannings-
aktiviteten for de leger vedkommende har ansvaret for.  
Den skal omfatte:  

•	 Antall spesialister som har gjennomført en formalisert, 
dokumenterbar etterutdanning og hvor mange som ev. ikke 
har gjort det.  

•	 Hvor mange som har fått sin etterutdanning vurdert som 
tilfredsstillende .

•	 Fritekst som beskriver særlige forhold eller problemer 
knyttet til etterutdanningen i virksomheten. 

Rapporteringen skal skje årlig. Den skal – for avdelinger som 
også driver med spesialistutdanning – være et supplement 
til den årlige rapportering som allerede foregår (SERUS). 
Legeforeningen kan bruke disse opplysningene til å utarbeide 
oversikter over legenes etterutdanningsvirksomhet, for eksem-
pel til bruk overfor helsemyndighetene. Men opplysningene 
kan ikke brukes til noen form for reaksjoner mot den enkelte 
lege. Legen selv kan ved dette dokumentere sin etterutdanning 
overfor arbeidsgiver i lønnsforhandlinger og ved søknad på 
stilling.

Det juridiske grunnlaget for etterutdanningen
Helsepersonelloven §4:
«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav 
til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes 
ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 
situasjonen for øvrig.» 

Lov om spesialisthelsetjenesten §3-10:
«Virksomheter som yter helsetjenester som omfattes av denne 
loven, skal sørge for at ansatt helsepersonell gis slik opplæring, 
etterutdanning og videreutdanning som er påkrevet for at den 
enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig.» 
 
Lov om helsetjenesten i kommunen §6-2:
«Kommunen skal sørge for at dens ansatte helsepersonell får 
påkrevet videre- og etterutdanning. Kommunen skal medvirke 
til at helsepersonell i privat virksomhet innen dens helsetje-
neste får adgang til nødvendig videre- og etterutdanning. 
Helsepersonell innen kommunens helsetjeneste plikter å ta 
del i videre- og etterutdanning som blir foreskrevet og som er 
nødvendig for å holde dets kvalifikasjoner ved like.» 

Resertifisering
Spesialiteten allmennmedisin har en resertifisering med fem års 
sertifiseringsperioder. Et omfattende regelverk regulerer dette, 
og det er et betydelig administrativt arbeid å holde systemet 
ved like. Ordningen oppfattes av fagets representanter som 
klart gunstig og det er ingen diskusjon omkring ordningen.
  
Som nevnt tidligere har det vært drøftet spørsmålet om obliga-
toriske resertifiseringsordninger for alle spesialister fra politisk 
hold, og dette har også vært trukket frem av enkelte fagmiljøer.

Alle utredninger – også internasjonalt – går imot en påtvunget 
resertifiseringsordning. Den anses ikke å representere noen 
reell kvalitetsforbedring, og den vil i tillegg føre til et meget 
omfattende administrativt arbeid. Internasjonalt er det bare 
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enkelte eksempler på slik resertifiseringsordning, og det synes 
ikke som ordningene er under utvidelse. Innføring av tvungen 
resertifiseringsordning i Norge vil føre til en rekke juridiske 
problemer, i tillegg til store vansker med å forholde seg til leger 
med spesialistgodkjenning fra utlandet.
  

6.12 Forskning som en del av den kliniske  
 tjenesten - fellesløp

Innledning
Det er betydelig bekymring både for at andelen medisinere 
med akademisk grad ikke øker, og at alder på legene ved 
oppnådd spesialitet og doktorgrad er for høy. I tillegg er det 
bekymringsfullt at andelen leger blant medisinske forskere er 
synkende. Dette er en betenkelig faglig utvikling, ettersom det 
kan redusere medisinsk forsknings relevans for klinikken og få 
konsekvenser for hvor raskt og effektivt nyvunnen kunnskap 
kan omsettes i praksis.

Generelle synspunkter på målsetting
Ved å tilrettelegge bedre for forskning under spesialiseringen, 
må hensikten være å oppnå: 

•	 En effektivisering av begge utdanningsløp med lavere 
sluttalder som resultat

•	 Økt rekruttering av leger til medisinsk forskning
•	 Økt andel spesialister med forskningskompetanse 

Legeforeningen foreslår at det opprettes kombinasjonsstil-
linger for leger som tar sikte på både doktorgrad og spesialitet. 
Stillingene må etableres som en avtale mellom helseforetak 
og universitet, og med foretaket som hovedarbeidsgiver. 
Hovedarbeidsgiver skal ha totalansvaret, slik at formelle 
begrensninger (deltidsansettelser etc.) ryddes av veien. Delte 
stillinger med 50 % som stipendiat (ved universitet) og 50 % 
som lege i spesialisering (i helseforetak) er i bruk noen steder 
(bl.a. i Tromsø), men det må sikres rettigheter som pensjon 
mv. som om vedkommende har full stilling hos en av arbeidsgi-
verne. Man har her bare vurdert kombinerte stilling er for leger 
uten doktorgrad og spesialitet, men mener at det også bør være 
åpning for å etablere kombinasjonsstillinger for innehavere av 
doktorgrad, men som ikke er spesialister (50 % postdoktor). 
Dette vil også være en viktig gruppe for rekruttering til videre 
forskning etter doktorgrad.

Utlysning av kombinasjonsstillinger må være åpen. Det må 
gå klart frem at forutsetningen er at arbeidsforholdene legges 
til rette for «dobbeltløp», slik at det oppnås både PhD og 
spesialitet ved avslutning av kontraktsperioden. Et tidsaspekt 
på seks år – med mulighet til forlengelse – vil sannsynligvis 
være hensiktsmessig. Det antas å ville bli konkurranse om disse 
stillingene, slik at leger som tilsettes allerede vil ha gjennomført 

deler av spesialiseringen. Derfor antas at seks års tilsetting med 
anledning til forlengelse vil kunne føre legen frem til både 
spesialistgodkjenning og doktorgrad. 

Det må lages klare avtaler om tid for forskning og tid for 
klinisk aktivitet i stillingene. Vanligvis vil det være hensiktsmes-
sig med lengre sammenhengende perioder med hver av aktivi-
tetene. Ofte vil det være hensiktsmessig å se to slike stillinger 
i sammenheng, fordi man da vil sikre kontinuerlig aktivitet 
ved institusjonene, for eksempel i et vaktsystem og ved en 
sengepost. Det må utarbeides individuell utdanningsplan for 
den enkelte lege, slik at man mest effektivt får både komplettert 
spesialiseringen og får gjennomført doktorgradsarbeidet på 
optimal måte. 

Det foreslås opprettet kombinasjonsstillinger bestående av 
50 % stilling for spesialistutdanning og 50 % for forskning 
ved alle landets universitetssykehus. Det inngås avtale mellom 
universitet og foretak, og oppmelding til PhD er en forutset-
ning for godkjenning av forskningsandelen.

Kombinasjonsstillingene anbefales å ha en tidsramme på seks  
år med mulighet for forlengelse, og vil ved endt løp kunne gi 
både spesialistkompetanse og doktorgrad.

Stillingene forutsettes utlyst åpent, og formålet med stillingen 
må gå klart frem av utlysingsteksten.

Foretak så vel som universiteter bør stimuleres til å finansiere 
flere stipendiatstillinger, for å dekke opp stipendiatdelen av 
disse kombinerte stillingene.
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