
Forslag til nasjonale faglige retningslinjer for medisinutdanningen i 

Norge 

 

PSL har følgende kommentarer:  

PSL støtter at det fastsettes nasjonale faglige retningslinjer for medisinutdanningen som skal 

sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at kandidatene som uteksamineres har en felles 

sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon. 

Retningslinjene er førende for universiteter og høyskoler i arbeidet med å utvikle lokale 

planer. Lærestedene har ansvar for å utvikle og oppdatere nasjonale lister over nødvendige 

kliniske undersøkelser og praktiske ferdigheter som underbygger læringsutbyttebeskrivelse 

Det anbefales at praksisstudier foregår i både spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten som integrerte deler av studieløpet. Omfang av praksis skal være 

minimum 24 uker. Det anbefales minst 10 uker praksis i primærhelsetjenesten. Studentene 

skal i løpet av studietiden delta i arbeid i reelle situasjoner på alle nivå, inkludert sykehus, 

fastlege, legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet, helsestasjon, sykehjem og NAV.   

I denne sammenheng vil det være naturlig at også praktiserende spesialister utenfor sykehus 

blir nevnt. De utgjør en ikke ubetydelig gruppe som står for en stor produksjon av 

helsetjenester. Innen somatiske fagområder blir ca. 30 % av alle polikliniske konsultasjoner 

innen spesialisthelsetjenesten utført hos praktiserende spesialister utenfor sykehus.  

Hovedformålet med medisinutdanningen er å utdanne leger som kan arbeide i primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Og det vil naturligvis inkludere spesialister som jobber utenfor 

sykehus.   

Det er viktig at medisinerstudentene også får et innblikk i hvordan spesialistene utenfor 

sykehus driver legevirksomhet.  

Å tilbringe deler av praksistjenesten hos spesialist utenfor sykehus vil ytterligere belyse 

arbeidsoppgaver og ansvarsområder i spesialisthelsetjenesten og dermed synliggjøre bedre 

hvor det ulike pasientgruppene hører hjemme. I fremtiden vil trolig stadig flere typer 

utredning og behandling kunne utføres utenfor sykehus.  

Det vil også styrke forståelsen av hvor viktig det er med god samhandling i helsetjenesten. 

Studenten vil få bedre kjennskap til hvilke ulike aktører som er involvert i pasientbehandling 

og oppfølging. Hun/han vil også få sett nytten av effektive digitale hjelpemidler og 

kommunikasjon.   

Å involvere denne gruppen i grunnutdanningen av medisinerstudenter og i tråd med at 

praktiserende spesialister utenfor sykehus nå også involveres i spesialistutdanningen av 

leger. 


