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Innledning 
 
Dagens spesialisering former morgendagens helsevesen. Riktig og tilstrekkelig bruk av 
ressurser på spesialiseringen i dag sikrer at spesialisthelsetjenesten også i fremtiden har leger 
med høy kompetanse. Fremsynthet og nøye planlegging hindrer feilgrep som får langvarige 
uheldige konsekvenser. 
 
Alle parter i det norske helsevesen bærer et felles ansvar for at legers spesialisering skjer med 
god nok kvalitet. Det tyngste ansvaret bæres allikevel av politikere og helsemyndigheter som 
vedtar rammene for spesialiseringen. 
 
De enkelte foretak og avdelingsledere har en lovpålagt plikt til å utdanne helsepersonell. Det 
er en forutsetning at sykehusene drives slik at leger også kan utvikle sin kompetanse. Dette 
må gjenspeiles i prioriteringer og organisering av arbeidsdagen.  
 
Hver enkelt lege har utover dette et personlig ansvar for å tilegne seg og vedlikeholde de 
kunnskapene som kreves. 
 
Ylf ga i 1998 ut sitt policydokument med synspunkter på legers spesialisering. Dette er et 
grundig dokument som identifiserte en rekke utfordringer. Mange av disse er aktuelle også i 
dag. Det har imidlertid skjedd flere store endringer i det norske helsevesenet som 
nødvendiggjør en oppdatering av policydokumentet. Det er på tide med en grunnleggende 
debatt om hvordan det norske helsevesen i fremtiden skal sikres spesialister med høy 
kompetanse. Yngre leger deltar daglig i alle deler av spesialiseringen. Ylf er derfor en naturlig 
premissleverandør i en slik debatt. 
 
Legers kompetanseutvikling trues fra flere hold. Ylf frykter at finansiering, organisering og 
drift av helsevesenet i dag svekker kvaliteten og innholdet i spesialiseringen. Dette krever 
årvåkenhet. 
 

Økonomiske rammer 
Store deler av norsk helsevesen finansieres nå gjennom såkalt innsatsstyrt finansiering (ISF). 
Vi skal ikke gå inn på denne finansieringsformens ulike fordeler og ulemper. Per i dag straffes 
imidlertid sykehus som bruker ressurser på spesialisering idet avdelinger med stor 
utdanningsaktivitet fremstår som ineffektive og blir underfinansiert. 
 
Sykehus som bruker ressurser på spesialisering, får i dag ingen kompensasjon utover 
rammetilskuddet. En rekke aktiviteter som er viktige for legers spesialisering gir ikke økt 
tyngde i DRG-systemet. Tvert imot kan satsing på spesialisering svekke inntektsmulighetene. 
Det finnes dermed ingen økonomiske stimuli som motiverer foretakene til å bruke ressurser i 
denne retningen. 
 
 
 



Det bør være en forutsetning for tildeling av rammetilskuddet at sykehusene gjennomfører sin 
lovpålagte utdanning av helsepersonell, herunder leger i spesialisering. Øremerkede tilskudd 
til spesialisering muliggjør eventuelle sanksjoner ved at tilskuddet trekkes tilbake når 
spesialiseringen ikke fungerer etter intensjonene. 
 
Samtidig er det viktig å påpeke at leger i spesialisering er en viktig ressurs for avdelingen, 
både for den daglige drift, beredskap og kompetanseutvikling. 
 
 

1. Økonomisk stimulering til bedre spesialisering 
Finansieringsordningene må inneholde elementer som stimulerer til økt satsing på 
spesialisering. Her kan øremerkede rammebevilgninger eller tyngre DRG-vekting av 
ønskede aktiviteter være aktuelle veier å gå. 
 

  
2. Foretakenes budsjetter må synliggjøre kostnader ved spesialisering 

Spesialiseringen må synliggjøres i sykehusavdelingenes budsjetter. Ressurser som går 
med til spesialisering, både for veiledere, avdelingsoverlege og leger må synliggjøres 
her. Det samme må kursavgifter og andre spesifiserte utgifter til spesialisering. Disse 
utgiftene bør kompenseres gjennom tilskuddet sykehuset får for å drive spesialisering. 
 

 

Spesialisthelsetjenestens organisering 
 
Etter reformen med statlig eierskap er flere mindre sykehus slått sammen i større helseforetak. 
Innad i flere av foretakene er det allerede gjennomført funksjonsfordelinger, og andre er på 
vei. Disse omorganiseringene skaper store utfordringer og vil for mange gi tjeneste som 
verken er forenlig med god spesialisering eller et normalt familieliv. For hovedspesialitetene 
vil en uttalt funksjonsfordeling spre de enkelte grenspesialistene på ulike arbeidssteder. Dette 
skaper et behov for rotasjonsordninger, siden leger i spesialisering ikke nødvendigvis får den 
tjenesten de trenger på ett arbeidssted. Nødvendig samhandling og relasjoner mellom 
fagmiljøene blir vanskelig å opprettholde, og kontakten til andre spesialiteter brytes. 
 
Dagens helsevesen er også preget av større valgmuligheter for pasientene. Fritt sykehusvalg 
og pasientrettighetsloven gjør at pasientgrunnlaget er mer uforutsigbart. Det er derfor viktig at 
endringer i tilbudet ved utdanningsinstitusjonene følges tett med tanke på konsekvenser for 
innholdet i tjenesten og institusjonenes godkjenning. 
 
Et flertall av norske yngre leger går i vikariater som ikke er reelle, eller i midlertidige 
stillinger. Ylf mener at det også for leger under spesialisering skal være mulig å ha et fast 
ansettelsesforhold. I avtalene med NAVO finnes ingen stillingsstrukturavtale. Det er behov 
for en organisering av det kaos som hersker for ansettelsesforhold for yngre leger. Ylf mener 
også at det bør være fordypningsstillinger på alle avdelinger over en viss størrelse. Det kan 
bidra til å øke lovpålagt forskningsaktivitet - ikke bare på regionsykehusene, men på alle 
sykehus. 
 
 
 



Det rapporteres stadig fra lokale tillitsvalgte at arbeidsgivere holder stillinger for leger i 
spesialisering ledige. Dette fremkommer imidlertid ikke av Nasjonalt Råd sin statistikk. 
Ledigholdelse svekker utdanningskapasiteten og rammer særlig små fag som er meget sårbare 
for redusert bemanning. Det er behov for bedre kontroll og strengere reaksjonsformer. 
 
 

3. Funksjonsfordelinger 
Omorganiseringer, og særlig funksjonsfordelinger, krever planlegging og 
konsekvensutredning med tanke på spesialiseringen. Spesialitetskomiteene og 
tillitsvalgte må delta i denne prosessen, og må få de nødvendige ressurser. 
 
Hver ny avdeling må godkjennes etter en individuell vurdering av tjenesten den kan 
tilby.  
 

4. Kvaliteten må opprettholdes 
Eventuelle endringer i antall stillinger for leger i spesialisering må ikke medføre 
forringelse av kvalitetskravene til hver enkelt stilling og avdeling. Dette krever 
grundig planlegging i forkant av vedtak.   

  
5. Rotasjonsordninger 

Rotasjonsordninger skal kun etableres av hensyn til legers spesialisering, og etter 
nærmere avtale med Yngre legers forening. 
 
Rotasjonsordninger skal være reelt frivillige og innenfor sosialt akseptable avstander.  
De bør ikke omfatte mer enn to arbeidssteder i gruppe-II-tjeneste. 

  
Andre skandinaviske land har blokkutdanning. En slik modell ville innebære en total 
omstrukturering av den nasjonale spesialiseringen, og er under dagens forhold ikke 
mulig i Norge. Den vil videre by på store geografiske utfordringer.  

  
6. Stillingsstruktur 

En ny stillingsstruktur for leger i spesialisering må på plass. Styring av denne 
strukturen må ligge på nasjonalt plan. 

   
Fordypningsstillinger bør forbeholdes leger i spesialisering. 

 
7. Kapasiteten for spesialisering må opprettholdes og helst økes 

Ledige stillinger skal lyses ut. 
 
Avdelinger som holder stillinger ledige må møtes med reaksjonsformer som rammer 
også økonomisk. 
 
Kontrollsystemene må bedres. 
 

8. Tjeneste i privat spesialisthelsetjeneste 
Private institusjoner som har leger i spesialisering må oppfylle de samme krav til 
innhold og veiledning som offentlige. 
 
 
 



9. Kvalitetsindikatorer og styringsdokumenter 
Kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten må også ivareta kvaliteten på 
spesialiseringen ved foretakene. 
 
Helseforetakenes styringsdokumenter må i større grad fokusere på utdanningen av 
helsepersonell. 

 
 

Lokalt arbeidsmiljø 
I medisinen skjer mye av kunnskapsoverføringen direkte fra den erfarne til den uerfarne ved 
arbeid i fellesskap, såkalt mester-svenn læring. En annen viktig forutsetning for god læring er 
nødvendig tid til egenstudier. Under spesialisering trenger en gradvis mer krevende 
arbeidsoppgaver for å sikre faglig progresjon. En slik progresjon oppnår en ikke alene. Det er 
derfor viktig med løpende kontakt med andre og mer erfarne kolleger. En arbeidsdag bør 
derfor inneholde både selvstendig arbeid og arbeid under supervisjon. 
 
Alle leger trenger arenaer for refleksjon og diskusjon mellom kolleger, både for vanskelige 
pasienter og etiske dilemmaer. Arbeidsdagen må gi rom for slike samtaler, både formelt og 
uformelt. 
 
I avtalene for sykehusleger er det stadfestet at leger i spesialisering skal ha tid til faglig 
fordypning. Hensikten med fordypningstid er at veileder og lege i spesialisering i samråd 
legger en plan for spesialiseringen og tilrettelegger innholdet og gangen i spesialiseringen. 
Fordypningstiden kan brukes til litteraturstudier, kvalitetssikring, forskningsprosjekter, "case 
studier", praktisk opplæring i prosedyrer og lignende. Kursvirksomhet og internundervisning 
inngår derimot ikke i tiden til faglig fordypning. Det er viktig å sikre at fordypningstiden 
brukes etter hensikten og ikke til vanlige rutineoppgaver og drift. 
 
Veilederne spiller en viktig rolle for leger i spesialisering. De har et særlig ansvar for at yngre 
leger får den faglige progresjonen de bør ha, og er på mange måter våre "advokater" i 
avdelingen. Mange steder fungerer veiledningen dårlig, og det er behov for en styrking av 
veiledernes status og veiledningens plass i avdelingenes drift. Veiledernes kompetanse må 
økes gjennom et bedre utdanningsprogram for veiledere også i spesialisthelsetjenesten. 
 
 

10. Sikring av et godt læringsmiljø 
Avdelingenes arbeidsdag må organiseres slik at mulighetene for mester-svenn læring 
er tilstede. 

  
 Et felles faglig forum på daglig basis er nødvendig. 
 
 Arbeidsdagen må gi rom for uformelle samtaler. 
 

11. Arbeidstid og innhold 
Tjenestens innhold må sikres innenfor normalarbeidstiden. 

 
12. Faglig fordypning 

Fordypningstid må brukes etter hensikten. Den skal være på dagtid, og skal gå frem av 
den enkelte leges arbeidsplan.  



 
13. Veilederrollen 

Veiledernes status må styrkes gjennom et bedret utdanningsprogram og standardisert 
kompetanse. Gjennomført veilederutdanning bør gi lønnsmessig kompensasjon.  
 
Veiledning må formaliseres ved at tid til veiledning settes av på tjenesteplanen for 
både veileder og den som skal veiledes. 
 

14. Arbeidsplass 
Alle leger i spesialisering skal ha tilgang på egen kontorplass med PC, relevante 
tidsskrifter og muligheter for litteratursøk. 

 
 

Spesialistreglene 
Endringer i spesialiseringen har fått konsekvenser for spesialisthelsetjenesten, blant annet som 
følge av delingen mellom generell kirurgi og ortopedi. På samme måte vil endringer i 
organiseringen av sykehusene påvirke spesialiseringen og skape press mot de eksisterende 
spesialistreglene. 
 
I dagens situasjon med store endringer i helsevesenet, må vi for enhver pris unngå å falle for 
fristelsen til å fire på kravene til innhold i spesialiseringen. Derfor må endringer i 
spesialistreglene være gjennomtenkte og innføres kun etter grundige behovs- og 
konsekvensanalyser.  
 
Hovedmålet med spesialistreglene må være å sikre en tjeneste som har et godt innhold og som 
dekker de mål som er nødvendige i enhver spesialitet. De norske reglene inneholder både 
tidskrav og innholdskrav. En styrket målstyring vil sikre kvalitet og innhold, og trolig gi 
mindre fokus på tidskrav. Det fordrer målbeskrivelser med et konkret innhold som sikrer at 
man gjennomfører tjeneste med det nødvendige innhold. 
 
Utviklingen i medisinen går stadig i retning av økt spesialisering. Et desentralisert 
sykehustilbud krever imidlertid spesialister med breddekompetanse. Ylf mener at vi trenger 
en felles faglig basis for grenspesialitetene og vil advare sterkt mot å fjerne de generelle 
spesialitetene.  
  
Spesialisthelsetjenesten endres raskt, og det er viktig å følge utdanningsavdelingene tett. 
Dagens rapporteringssystem med årlig tilbakemelding fra utdanningsavdeling og lege i 
spesialisering, fungerer kun i varierende grad. Den årlige rapporteringen bør stille konkrete 
spørsmål med fokus særlig på de kvalitative aspektene ved tjenesten. Avdelingens 
utdanningsplan må også inneholde en oversikt over alle stillingene ved avdelingen med 
stillingsnummer, og hvilken person som er ansatt i stillingen. Slik får man også oversikt over 
ledigholdte stillinger. 
 
Det må være reelle sanksjonsmuligheter mot avdelinger som ikke oppfyller spesialistreglenes 
krav eller holder stillinger ledige.  Spesialitetskomiteene må kreve at disse avdelingene ikke 
lenger godkjennes som utdanningsavdelinger. Det er nødvendig med rask og effektiv 
saksgang. 
 



Videre- og etterutdanning av leger er et offentlig ansvar. Slik sikres en uhildet 
kompetanseutvikling. Kostnadene bør derfor også dekkes av arbeidsgiver. Det offentliges 
ansvarsfraskrivelse i forhold til kostnadene har fremtvunget ordninger som prinsipielt ikke er 
akseptable. Det er på tide at det offentlige nå tar konsekvensene av sitt ansvar for utgiftene 
forbundet med kurs, kongressreiser og annen nødvendig kompetanseutvikling. 
 
 

15. Spesialitetsstruktur 
Spesialitetene generell indremedisin og generell kirurgi må bestå. 
 
Endringer i spesialistreglene skal kun gjøres med tanke på kvalitetsheving og etter 
grundig utredning. 
 
Gruppe-I tjeneste i generell indremedisin og kirurgi bør fortsatt inneholde tjeneste på 
to ulike seksjoner 

 
16. Forskningens plass 

Ylf støtter at forskning er en del av godkjent spesialisering, men det må være krav til 
et solid og meningsfylt innhold. 
 

17. Tillitsvalgtarbeid 
Tid som frikjøpt tillitsvalgt gir nyttig og lærerik erfaring. En bør vurdere om slikt 
arbeid kan gi tellende tjeneste til spesialiteten som valgfri sideutdanning. 

 
18. Kvalitetssikring av spesialiseringen 

Utdanningsplanene for avdeling og hver enkelt lege bør være konkrete med fokus på 
kvalitative aspekter. 
 
Årlig utdanningsplan må inneholde oversikt over leger i spesialisering og deres 
stillingsnummer. 
 
Spesialistkomiteene bør i større grad tilrå bruk av sanksjonsmulighetene som finnes 
når avdelinger ikke fyller kravene til godkjenning. 
 

19. Årlig evaluering 
Alle leger i spesialisering bør ha en årlig samtale med veileder hvor ulike egenskaper 
som er relevant for fagutøvelsen evalueres. Kriteriene for denne evalueringen bør være 
kjent for partene på forhånd. 

 
20. Forholdet til legemiddelindustrien 

Videre- og etterutdanning av leger er et offentlig ansvar og bør bekostes av det 
offentlige. 
 
Tellende utdanningstilbud i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten 
økonomisk og praktisk medvirkning fra firmaer. 
 

 
 
 
 



21. Forholdet til EU 
 

Norges tilpasning til EU kan få stor betydning for spesialisering av leger. Det blir 
viktig å følge denne utviklingen nøye i tiden som kommer. Ylf støtter ikke innføring 
av spesialisteksamen. 
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