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Litt om meg selv….
 Fastlege Dalen legesenter, Fyllingsdalen

 Spes. Allmennmedisin fra 1992

 Spes. Samfunnsmedisin fra 1997

 Veilederutdanning allmennmedisin ca 2000

 Har hatt mange veiledningsgrupper

 Ledet spesialitetskomiteen allmennmedisin 2006- 2013 og fra 2019

 Sittet i spesialitetsrådet 2014-2019

 Deltatt eller ledet flere arbeidsgrupper i Helsedirektoratet og 
Arbeidsdirektoratet

 Prosjektleder ALIS VEST



Regelverket
 Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten.

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-17-
192?q=kompetansekrav

 Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger 
og tannleger (spesialistforskriften)

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482



Kompetanseforskriften
 Obligatorisk spesialistutdanning   (fra 1. mars 2017)

 Unntak: Vikariat inntil ett år



Nye spesialistregler fra 1. mars 2019

 Spesialistforskriften endres:

 Kommunene skal registreres som 
utdanningsvirksomheter.

 Kommunene skal legge til rette for læringsaktiviteter 
slik at legen kan oppnå læringsmål.

 Utdanningsplan, både generell og individuell.

 Kommunen skal sørge for at legen får nødvendig 
veiledning og supervisjon.

 Oppnevne individuell veileder.

 Inngå avtale med sykehus om sykehustjeneste



Spesialistutdanning i allmennmedisin
Gammel ordning  :
 Godkjenning på grunnlag av gjennomførte aktiviteter, telling av poeng,   

ikke individuell veiledning.

Ny ordning:  Fra 1. mars 2019
 Godkjenning på grunnlag av oppnådd kompetanse, oppfylte 

læringsmål.

 Individuell veileder får en avgjørende rolle.



Ny eller gammel ordning ?
 GAMMEL: De som har gjennomført 2-3 år av spesialistutdanningen og er 

sikre på å gjennomføre etter gamle regler innen 1.mars 2025.

 NY:  De som starter i klinisk stilling i kommunen etter 1. mars 2019 må ta 
ny ordning.  De som har startet tidligere kan velge gammel eller ny 
ordning. De som bare har gjennomført 1-2 år av spesialistutdanningen bør 
konvertere til ny ordning.

 FORDELER MED NY ORDNING: Individuell veiledning

Kortere sykehustjeneste ( 6 mnd)



Spesialistutdanningen i allmennmedisin
Minst 2 år i åpen uselektert allmennpraksis.

Andre allmennmedisinske arbeidsområder:

 Sykehjem

KAD / ØHD

Helsestasjon

 Skolehelsetjeneste

 Sykehustjeneste

 Til sammen minst 5 år



Spesialistutdanningen i allmennmedisin
Klinisk praksis

Obligatoriske kurs / Grunnkurs / Akuttmedisinkurs

Veiledningsgruppe i 2 år

Kliniske emnekurs og valgfrie kurs

 Praktiske ferdigheter

 Praksisbesøk

Kvalitetsprosjekter, forskning, undervisning



Hvor finner dere reglene ?
 https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-

spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger


Kurs
• Grunnkurs (A) – Allmennlegen og fastlegekontoret

• Grunnkurs (B) – Allmennlegens roller og samarbeidspartnere

• Grunnkurs (C) – Allmennlegen og helsefremmende arbeid

• Grunnkurs (D) – Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

• Kurs i akuttmedisin

• Emnekurs i minimum 6 ulike emner
Denne delen av kursutdanningen skal dekke spesifikke områder av medisinen. 
Kurs som omhandler diagnostikk og allmennmedisinske tiltak innenfor ett 
spesielt medisinsk fagområde, og har tilstrekkelig omfang og dybde til å dekke 
læringsmålene. 



Prosedyrer   /   Praktiske ferdigheter
 Læringsmål 63 om praktiske behandlingsprosedyrer i allmennpraksis og 

læringsmål 68 om akuttmedisin.

 Prosedyrene skal gjennomføres minst en gang.
Indikasjoner/kontraindikasjoner og tolkning av funn skal være drøftet.



Anbefalt utdanningsplan
 For å bidra til en helhetlig utdanning i allmennmedisin, har 

Helsedirektoratet laget utdanningsplan med anbefalte læringsaktiviteter, 
dokumentasjonsformer og læringsarenaer. Planen kan også brukes som et 
planleggingsverktøy. 



Temahefte 

 https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/allmennmedisin/anbefalt-
utdanningsplan/Temahefte-Allmennmedisin.pdf?download=true

 ALLMENNMEDISIN (ALM) 

 Kliniske læringsmål med utdypende tekst til læringsmålene og nasjonalt 
anbefalte læringsaktiviteter 

 Helsedirektoratet 
 Versjon 1.0 (26.04.19) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/allmennmedisin/anbefalt-utdanningsplan/Temahefte-Allmennmedisin.pdf?download=true


Supervisjon og veiledning
 Supervisjon i spesialistutdanningen er å bistå, rådgi og vurdere LIS i 

konkrete arbeidssituasjoner i den daglige virksomheten. Målet med 
supervisjonen er å oppnå læring hos LIS. En supervisør er en erfaren lege 
eller annen relevant fagperson som utøver supervisjon. 

 Individuell veiledning

 I individuell veiledning inngår refleksjon, råd, oppfølging av faglig 
progresjon og bidrag i vurderingen av leger i spesialisering. Veiledningen 
innebærer planlagte og regelmessige samtaler mellom lege i spesialisering 
og veileder. Veiledningen skal i gjennomsnitt være på minst tre timer per 
måned i 10,5 av årets måneder.

 Gruppeveiledning : 120 timer over 2 år



ALLMENMEDISIN LÆRINGSMÅL
ALM 001

 Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen klinisk 
praksis 

 Læringsaktiviteter: 2 år i klinisk praksis med veiledning, 
veiledningsgruppe, grunnkurs A og B.

Dokumentasjon: Kursbevis og signatur veileder



ALLMENMEDISIN LÆRINGSMÅL
ALM 014

 Selvstendig kunne beskrive pasientens medisinske 
utfordringer slik at det gis et riktigst mulig grunnlag for 
korrekte ytelser

 Læringsaktiviteter: 2 år i klinisk praksis med veiledning, 
veiledningsgruppe, grunnkurs B, kurs i sakkyndighetsarbeid.

 (Gjennomgang av legeerklæringer med veileder og i 
veiledningsgruppe)



ALLMENMEDISIN LÆRINGSMÅL
ALM 037

 Selvstendig kunne reflektere over, tolerere og håndtere 
usikkerhet i diagnostikk og behandling.

 Læringsaktiviteter: 2 år i klinisk praksis med veiledning 
Individuell veiledning. Veiledningsgruppe. Grunnkurs A.



Godkjenning av læringsmål
Administrativ leder for LIS har ansvaret

Delegasjon ?

Det skal innhentes anbefaling fra veileder og minst en 
supervisør.

 «Vurderingskollegium»  med supervisører og gruppeveileder.



Hvordan kan kommunene gjennomføre dette ?
 Erfaring fra ALIS VEST viser at daglig supervisjon og regelmessig 

veiledning er avgjørende.

 Erfarne leger (spesialister i allmennmedisin) må motiveres til å 
veilede.

 ALIS må ikke arbeide alene, men på legesentre med flere leger.

 Utarbeide utdanningsplaner og følge opp ALIS og veiledere.

 Interkommunale utdanningskontor for leger i spesialisering ?

 Eksempler :  ALIS VEST  og ALIS NORD

 Det blir etablert ALIS-KONTORER i BODØ, BERGEN, 
TRONDHEIM, HAMAR OG KRISTIANSAND



Hvor kan dere få råd om spesialistutdanningen ?
 På nettet:  Legeforeningen og Helsedirektoratet

 ALIS-kontorene (når de kommer….)

 Kommunene

 Individuell veileder (de som får det….)

 Spesialitetskomiteen i Legeforeningen, Utdanningsavdelingen.




