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Ny spesialistutdanning. Legeforeningens rolle: 

Forskrift med høringsfrist 12.10 

Legeforeningen får videreført viktige funksjoner: 

 

• Legeforeningen er en fag- og interesseforening 

for leger. De ivaretar i dag et stort ansvar innen 

utdanningen, og besitter stor erfaring og 

kompetanse. Deres faglige organisasjonsdel, 

særlig Spesialitetskomiteene, har stor faglig 

legitimitet blant legespesialistene.  
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Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen forts: 

 

• Gi faglige innspill (ved Spesialitetskomiteene) til 

direktoratets læringsmål, og anbefaling om 

læringsaktiviteter, i samarbeid med Helsedirektoratet og i 

henhold til mal oppsatt av direktoratet.  

 

• Gjennomføre kvalitetsvurdering av utdanningssteder, og 

rapportere til direktoratet  

 

• Legeforeningen ivaretar læringsaktiviteter for 

allmennlegespesialiteten, jfr. dagens ordning. 

 

.  
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Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen forts. 

 

• Helsedirektoratet skal be om råd fra Legeforeningenes 

spesialitetskomiteer ved godkjenning og vurdering av 

utdanningsvirksomheter. 

 

• Det forutsettes at utdanningsfondene benyttes som i dag; 

til utgifter i forbindelse med Spesialitetskomiteenes 

virksomhet, utgifter i forbindelse med kursavvikling og 

utgifter til allmennlegenes spesialistutdanning 
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Side 5 

30. september leverte Legeforeningen 

læringsmål for 43 spesialiteter  

– 1334 sider i tabellform 



Side 6 

5 års etterutdanningsprogram for alle 

spesialister 

 

Obligatorisk innhold 

• Hospitering   (> 5 dager /periode)  

• Internasjonalt kurs / kongress/fagmøte 

(>2/periode) 

• Nasjonalt kurs / kongress / fagmøte  (>2/periode) 

• Profesjonalitetskurs  
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Profesjonalitetskurs 

•  2 dager – alle spesialiteter 

 

• Veiledning, kunnskapshåndtering, nytt innen 

helsetjenesten, helsejus, kommunikasjon, 

prioritering, avvikshåndtering, etikk 

 

• Ulike kurs 
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Valgfritt innhold  

• Nasjonale og internasjonale kurs / kongresser  

• Forskning , undervisning, opponent, referee  

• Kvalitetsarbeid og utarbeidelse av faglige retningslinjer 

• Interne fagmøter, inklusive internundervisning 

• E-læringskurs med test og artikkel lesing med on-line 

spørsmål for kontroll   
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Obligatorisk del – 150 p 

•  100 kurspoeng (1 kurstime=1 p) 

 

•   50 hospiteringspoeng (1 dag= 10 p) 

 

Valgfri del – 150 p 

•  Diverse aktiviteter 
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 Gjennomføring 

• Ikke resertifisering   

 

• Elektronisk rapportering  

 

• I avdelingens årsrapport  

 

• Legeforeningen pris til beste etterutdanningsavdeling og spesialist utenfor 

sykehus 

 

• Ekstra rammetilskudd til avdelinger hvor > 75% av spesialistene følger 

etterutdanningsprogram 

 

• Offentlig register for spesialister som følger etterutdanningsprogram 

 

• Tap av utdanningsstatus for avdelinger hvor < 75% av spesialistene følger 

etterutdanningsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 11 

 Gjennomføring for den enkelte 

• Alle leger med spesialistgodkjenning  

• Hver spesialist egen utdanningsplan som utarbeides i samråd med 

leder  

• Hver spesialist loggfører egen etterutdanning, attesteres av leder 

• Permisjon / lengre sykdom  medfører forlenget periode 

• For nesten alle mulig innenfor de avtaler som er i dag for 

kurs/permisjon 

• Etterutdanning er tillegg til utdanningspermisjon 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variasjon - over og underforbruk i 

helsetjeneten 

Utredning i legeforeningen fra 2015 ledet av Kari 

Sollien – Landsstyret 2016 

 

Rapport godkjent av sentralstyret september 2016: 

 «For mye, for lite eller akkurat passe» 

 

Utarbeide implementeringsplan  

    - sentralstyret nov. 2016 

Side 12 



Side 13 



Side 14 

Drivere for 
overforbruk 

• Ønske om å redusere risiko 

• Utvidelse av sykdomsbegrepet 

• Frykt for ikke å oppdage alvorlig 

sykdom 

• Frykt for sanksjoner 

• Teknologisk utvikling 

• Økonomiske insentiver 



Drivere for underforbruk 
 

 

 

 

 

• Lav sosioøkonomisk status 

• Lav status på sykdom 

• Geografi 
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Bent Høie «Å redusere uberettiget 

variasjon blir en helt sentral 

utfordring for helsetjenesten 

fremover». (jan. 2016) 
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Variasjon i rus og avhengighetsmedisin? 

Hvilke tjenester er det overforbruk av i  Rus og 

avhengighetsmedisin?  

 

Hvor og hvilke tjenester er det underforbruk av? 

 

3 min samtale med kolleger du siter ved siden 

av. 



Fagmedisk akse 
Aktuelle spørsmål er:  

  

• Kan den faglige aksen organiseres bedre og mer direkte og dermed 

oppnå at aksen eksponeres sterkere? 

 

• Bør erfaringene og oppgavene knyttet til spesialistutdanningen tilsi 

en justert intern organisering?  

 

• Bør Legeforeningen legge bedre til rette for at grupper av 

fagmediske foreninger kan utvikle et sterkere faglig samarbeid?  

 

• Bør Legeforeningen i noe større grad gi myndighetene mulighet til 

direkte kontaktflate med den faglige akse i foreningen knyttet til 

utdanningsspørsmål i enkeltspesialiteter og til inkludering av 

kompetanse fra FMF i utredning av faglige spørsmål? 
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Arbeidsgruppe 

• Leder av Norsk kirurgisk forening – Inge Glambek 

• Leder av Norsk forening for medisinsk genetikk – Asbjørg 

Stray Pedersen 

• Cecile Risøe – leder FaMe 

• Petter Brelin – nesteleder FaMe og leder av Norsk 

forening for  

• En representant fra en spesialitetskomite eks. 

indremedisin 

• Christer Mjåset – leder Ylf  

• Gruppen anbefales ledes av visepresident Jon Helle 
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Sterkere fagmedisinsk akse: 

 

• Utredning klar til januar 2016 

 

• Høring februar /mars  

 

• Landsstyresak mai 2016  

– organisasjonsendring? - lovendring? 
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Hva mener NFRAM? 

 

• Hvilke saksområder mener NFRAM at en 

sterkere fagmedisinsk akse bør arbeide med? 

 

• Hvordan får vi myndighetene til i sterkere grad å 

involvere de fagmedisinske foreningene i sitt 

arbeid? 
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