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Sak 9.1 Reservasjonsmulighet for fastleger 

 

Sakens bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag til reservasjonsordning for fastleger på høring 

21. januar 2014. Forslaget hjemlet forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til 

å skifte fastlege ved reservasjon. Mer konkret åpnet forslaget for at kommuner kunne inngå 

avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise 

kvinner til abort, samt ved eutanasi dersom dette skulle bli tillatt etter norsk lov.  

Forslaget bygget på forhandlinger mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet 

samt Kristelig folkeparti, og det var vist til vedtaket til Legeforeningens landsstyre om 

reservasjon. Dette vedtaket ble truffet av landsstyret i juni 2013, og lyder: 

”Legeforeningen mener at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi 

grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og 

behandling.  

Legers reservasjonsmulighet skal ikke være til hinder for befolkningens lovbestemte 

rettigheter. Reservasjonsmulighetene må derfor vurderes lokalt i helsetjenesten på en 

slik måte at disse hensyn kan ivaretas. Pasientene skal alltid møtes med forståelse og 

respekt. Forutsigbarhet for pasientene må sikres gjennom god informasjon.” 

Før høringsfristens utløp erklærte Helseministeren at det ikke ville bli noen  

reservasjonsmulighet. Det ble vist til det folkelige engasjementet saken hadde reist, og  

den store motstanden mot at fastleger skulle kunne reservere seg. Det ble opplyst at man  

arbeidet med å finne en annen løsning, og gjort kjent at Legeforeningen hadde vært i dialog  

med myndighetene i denne prosessen.   

 

Høringsfristen i saken var 30. april, og Legeforeningen var ikke blitt innvilget noen utsatt 

frist. Ettersom høringsforslaget ikke formelt sett var trukket før høringsfristens utløp avga 

Legeforeningen et høringssvar 30. april. Også med tanke på det omfattende interne 

engasjement som saken har reist anså sentralstyret at det var riktig å avgi et formelt svar der 

høringsinstansenes synspunkter presenteres. Høringssvaret er vedlagt denne saken. 

 

I høringssvaret viser Legeforeningen til at sakens kompleksitet og utvikling tilsier at det er 

grunn til å søke alternative løsninger. Det vises til dialog med myndighetene om dette. Videre 

redegjøres det for sakens bakgrunn, herunder landsstyrets vedtak av 2013. Den interne 

høringsrunden omtales og høringsinstansens synspunkter presenteres. Det uttrykkes at 

høringsrunden syntes å vise et flertall imot forslaget. Endelig peker Legeforeningen på at det 

uavhengig av sakens utfall er nødvendig med en debatt om hvor grensen går for 



 

 

samvittighetsfrihet. Samfunnet trenger etisk refleksjon og betydelig takhøyde for denne type 

debatter, og det tas forbehold for at det i fremtidige saker kan bli aktuelt å kreve 

reservasjonsmuligheter på samvittighetsgrunnlag mot tiltak som gjøres til en del av den 

offentlige helsetjenesten. For øvrig understrekes det at saken vil bli behandlet av Landsstyret 

i mai. 

 

De interne høringsuttalelsene  

Legeforeningen mottok et stort antall høringer i saken, fra så vel foreningsledd som 

enkeltmedlemmer. 

 

Alle høringsuttalelsene vil i løpet av uke 19 bli gjort tilgjengelig for delegatene på 

Legeforeningens nettsider; www.legeforeningen.no/landsstyremote. I tillegg vil det under 

selve landsstyremøtet bli lagt ut et antall permer med innspillene fysisk tilgjengelig. 

Uttalelsene fra foreningsledd vil være åpent tilgjengelig på nettsidene, mens tilgang til svar 

fra enkeltmedlemmer forutsetter innlogging. Sentralstyret anser at dette ivaretar behovet for 

åpenhet, samtidig som høringssvar fra enkeltmedlemmer med denne løsningen skjermes for 

full elektronisk offentliggjøring. Det vises i denne forbindelse til at man for 

foreningsleddenes høringssvar har tradisjon for offentliggjøring, mens enkeltmedlemmer som 

har sendt inn høringssvar ikke har fått noe varsel om eventuell offentliggjøring av svarene.  

 

Høringen indikerte at saken voldte betydelig besvær for enkelte foreningsledd. Noen 

instanser opplyste at det ikke var mulig å oppnå et omforent standpunkt.  

 

Detaljeringsgraden i de enkelte høringssvarene varierer. Der noen kun behandler spørsmålet 

om reservasjon på et overordnet prinsipielt grunnlag, kommenterer andre i detalj forslagets 

enkeltheter og konsekvenser.  

 

Oppsummeringsvis mener et flertall av foreningsleddene at fastleger ikke skal kunne 

reservere seg mot abort. Disse foreningsleddene går således i mot høringsforslaget. 

 

Det er også kommet inn et større antall høringsuttalelser fra enkeltmedlemmer (114) som 

anser at det skal være en reservasjonsrett for fastleger. De fleste behandler spørsmålet om 

reservasjon på et prinsipielt grunnlag, og kommenterer i liten grad det foreliggende 

høringsforslaget i detalj. Uttalelsene viser til landsstyrevedtaket fra 2013, og uttrykker en 

forventning om at sentralstyret respekterer dette. Mange har også merknader til selve 

høringsprosessen, særlig trekkes det frem at aktuelle medlemmer ikke har fått uttale seg om 

hva underforeningen skal mene.  

 

I Legeforeningens høringsuttalelse har man etterstrebet å omtale de vesentligste synspunktene 

fra høringsrunden. For ytterligere detaljer vises det til de enkelte høringssvar.  

 

Mottatt forslag til resolusjon  

 

Legeforeningen har mottatt et forslag til resolusjon om reservasjonsadgang fra noen 

enkeltmedlemmer, som vi er bedt om å sende ut sammen med sakspapirene i forkant av årets 

landsstyremøte. Forslaget til resolusjon er vedlagt. 

 

Sentralstyrets vurdering  

Sentralstyret anser at vedtaket av 2013 om reservasjon ble truffet på bakgrunn av en 

omfattende og grundig diskusjon, og at vedtaket angir en riktig avveining mellom sentrale 

hensyn ved problemstillingen. 

http://www.legeforeningen.no/landsstyremote


 

 

 

Sentralstyret vurderer at Legeforeningen gjennom sitt høringssvar av 30. april har fått 

anledning til å peke på sentrale hensyn i saken. Det uttrykkes at et flertall av 

høringsinstansene våre går imot forslaget, og vinklingen av svaret viser at det er mange 

utfordringer ved høringsforslaget. Prinsipielt sett er svaret likefullt deskriptivt, og 

sentralstyret vurderer at høringssvaret er innenfor rammen av landsstyrets vedtak. 

 

Selv om høringsforslaget i skrivende stund gjelder, er forslaget i realiteten trukket tilbake. 

Det forventes at høringssaken vil være mindre relevant å debattere innen landsstyremøtet 20.-

22. mai.  

 

Det er skissert en alternativ løsning i spørsmålet om fastlegers reservasjonsmulighet, og det 

forventes en snarlig offentliggjøring av dette. Landsstyrets delegater vil få ettersendt skissen 

til løsning på e-post så snart den er klar fra HOD og offentliggjort. Legeforeningen er per i 

dag i aktiv dialog med myndighetene om løsningen. Basert på de skisser man så langt er kjent 

med anser sentralstyret at man vil få en god løsning, særlig i lys av sakens kompleksitet og 

krevende vurderingstemaer. Det alternative forslaget vil for øvrig bli sendt ut på offentlig 

høring, slik at man vil få en prosess på dette.  

 

Sentralstyret vil bemerke at saken har vært krevende. Så vel sakens problemstillinger som 

prosessen rundt håndteringen av disse gir grobunn for refleksjon.  

 

Det vil alltid være ulike meninger om etiske prinsipielle problemstillinger, ulike tilnærminger 

til spørsmålene og ulike vurderinger. Det er viktig at det i Legeforeningen som i samfunnet 

ellers er takhøyde for dette. Legeforeningen bør aktivt virke for at grundige debatter om 

viktige etiske spørsmål blir tatt, jf. uttalelser om dette i høringssvaret av 30. april.  

 

Sentralstyret ber om landsstyrets tilslutning til høringssvaret av 30. april samt til det videre 

arbeidet med den alternative løsningen i saken.  

 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Landsstyret tar til etterretning sentralstyrets redegjørelse og håndtering av saken.  
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Reservasjonsmulighet for fastleger - høring  
 

Det vises til høringsbrev av 21. januar om reservasjonsmulighet for leger.  

 

Høringsprosessen har vist at høringsforslaget byr på mange utfordringer, av overordnet 

prinsipiell karakter så vel som av mer praktisk karakter. Det har således vært grunnlag for å 

se etter alternative løsninger. Forutsetningen må være at slike løsninger vil sikre pasientenes 

interesser og rettigheter fullt ut, samtidig som løsningen må ivareta hensynet til legene.  

 

Legeforeningen viser til vår dialog med myndighetene om mulige løsninger, og støtter at man 

søker en alternativ tilnærming.  

 

Slik vi vurderer abortlovgivningens system og den faktiske praktisering under denne er det 

mulig å etablere en god løsning innenfor rammen av loven, uten den betydelige 

byråkratisering som reservasjonsordningen trolig ville medført.    

 

Legeforeningen ønsker en fortsatt dialog med myndighetene om dette, og vi ber om å bli 

involvert i den videre utforming av en løsning.  

 

Ettersom høringsforslaget fortsatt ikke formelt sett er trukket, vil Legeforeningen for ordens 

skyld kommentere forslaget nærmere. 

 

Saken har vært sendt på høring i våre interne organisasjonsledd og i dette brevet synliggjør vi 

viktige hensyn, synpunkter på og utfordringer ved høringsforslaget.  

 

Basert på den interne høringsrunden synes det per i dag å være et flertall i Legeforeningen 

som går imot høringsforslaget. Som kjent vil spørsmålet om reservasjon for leger bli drøftet 

på Legeforeningens landsstyremøte 22. mai. Landsstyret er Legeforeningens øverste organ, 

og avhengig av utfallet av Landsstyrets behandling av saken og sakens utvikling for øvrig kan 

det være aktuelt å oversende ytterligere uttalelser i saken.  

 

Kort om bakgrunnen for høringssaken og Legeforeningens prosess om dette  

Spørsmål om legeres reservasjonsadgang har vakt et bredt engasjement i Legeforeningen.  

 

Landsstyret behandlet spørsmål om reservasjon i juni 2013, og fattet som kjent slikt vedtak: 

 



 

 

 «Legeforeningen mener at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi 

grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling. 

Legers reservasjonsmulighet skal ikke være til hinder for befolkningens lovbestemte 

rettigheter. Reservasjonsmulighetene må derfor vurderes lokalt i helsetjenesten på en slik 

måte at disse hensyn kan ivaretas. Pasientene skal alltid møtes med forståelse og respekt. 

Forutsigbarhet for pasientene må sikres gjennom god informasjon.» 

Legeforeningen har i etterkant vært i dialog med departementet om saken, blant annet om 

forståelsen av dette vedtaket. Det vises blant annet til vårt brev av 21. juni 2013, se vedlegg.  

Som følge av sonderingene om ny regjering ble det inngått en samarbeidsavtale 30. 

september 2013. Ett punkt i avtalen var kun mellom partiene Høyre, Frp og Krf: 

 

"Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening. 

 

Dette punktet ble tatt inn i avtalen uten forutgående kommunikasjon med Legeforeningen om 

dette.  

 

Legeforeningen har vært i kontakt med myndighetene ved utarbeidelsen av høringsforslaget. 

Sentralstyret og Legeforeningens sekretariat oppfattet at forslaget i hovedtrekk faller 

innenfor rammen av Landsstyrets vedtak av 2013.  

 

Etter at høringsnotatet ble fremlagt for offentligheten har det vær stor debatt rundt dette, i 

samfunnet generelt og i Legeforeningen internt. Vi oppfatter at den pågående prosessen har 

brakt nye momenter inn og at synspunktene i saken kan ha utviklet seg gjennom prosessen.  

Det ble på et tidspunkt klart at Legeforeningen har behov for en ny drøftelse av saken i 

Landsstyret. Foreliggende høringsuttalelse må forstås på bakgrunn av det gjeldende 

landstyrevedtaket fra 2013. 

Reservasjon ved eutanasi 

Høringsnotatet omhandler lovbestemt abort og eutanasi. Dette er svært ulike inngrep med 

svært ulik begrunnelse. Abort har vært lovlig gjennom 40 år, eutanasi er ulovlig i Norge i dag 

og svært kontroversielt.  

 

Legeforeningen anser at dersom eutanasi skulle bli lovlig i Norge i fremtiden, må det være 

reservasjonsrett. Legeforeningen finner det imidlertid ikke hensiktsmessig at dette spørsmålet 

behandles eller reguleres i forbindelse med foreliggende høringssak. Spørsmålet berører 

grunnleggende og viktige verdier, og rekkevidden av en eventuell reservasjonsadgang og den 

nærmere reguleringen må utredes langt grundigere enn hva høringsdokumentene gjør. 

Forholdet til menneskerettigheten bør avklares ytterligere, jf. vår merknad nedenfor.  

 

Legeforeningen anbefaler at en eventuell regulering av reservasjon i forbindelse med aktiv 

dødshjelp først tas opp dersom eutanasi vurderes å bli tillatt i Norge. 

 

Våre merknader i det følgende avgrenser mot spørsmål om eutanasi og gjelder således kun 

spørsmålet om reservasjon ved henvisning til abort. 

 

Sentrale hensyn; høringsinstansenes prinsipielle tilnærming 



 

 

Legeforeningen har mottatt et stort antall høringer i den interne høringsrunden om saken, fra 

foreningsledd så vel som fra enkeltmedlemmer. 

 

Først og fremst fremheves det at kvinners lovfestede rettigheter må ivaretas. En 

gjennomgående forutsetning blant høringsrespondentene er at pasientenes interesser må 

ivaretas, uavhengig av standpunkt for øvrig. 

 

Legeforeningen anser at befolkningens tillit til helsetjenesten må være et førende hensyn for 

hvordan helsetjenesten skal innrettes. Det må ikke etableres ordninger som unødig kan 

svekke denne tilliten. Man har da også en tradisjon for å tillegge tillitshensynet avgjørende 

vekt ved vanskelige dilemmaer, eksempelvis ved vektingen av taushetsplikten opp mot andre 

viktige formål i samfunnet. Legeforeningen anser at tillitshensynet også i foreliggende sak 

må tillegges betydelig vekt. En reservasjonsordning kan bare etableres dersom befolkningens 

tillit til at alle pasientgrupper får adekvat og god tilgang til de helsetjenester de har krav på, 

ikke blir svekket.    

 

Videre fremheves det at befolkningen trenger fastleger som er etisk bevisste og reflekterte. 

Dette gjelder på alle områder av faget, ikke bare knyttet til henvisning til abort. 

Legeforeningen mener at det er viktig å bevare legenes autonomi. Det må også legges til rette 

for at leger sier fra om feil og mangler i helsetjenesten og bidrar i diskusjoner og debatter 

som omhandler forskjellige etiske problemstillinger. 

 

Høringene indikerer for øvrig at saken har voldt betydelig besvær for enkelte foreningsledd, 

og avdekker meningsforskjeller blant våre medlemmer. 

 

Et flertall av foreningsleddene mener at fastleger ikke skal kunne reservere seg mot å henvise 

til abort. Disse foreningsleddene går således i mot høringsforslaget. Flere av 

foreningsleddenes uttalelser er avgitt med dissens.  

 

Det er også kommet inn et større antall høringsuttalelser fra enkeltmedlemmer som anser at 

det skal være en reservasjonsrett for fastleger.  

 

I det følgende gjengir vi de mest sentrale synspunktene fra høringsinstansene.  

 

Blant interne høringsinstanser som prinsipielt støtter høringsforslaget gis det tilslutning til  

departementets vurdering om at «det er verdifullt for samfunnet at fastleger har høy etisk 

bevissthet og reflekterer over etiske spørsmål. Samfunnet er tjent med at det er rom for ulike 

overbevisninger og at fastleger ikke føler seg tvunget til å handle i strid med sin 

samvittighet». 

 

Det bemerkes at erfaringene fra abortloven ble innført viser at praktisering av reservasjon 

blant fastleger har latt seg løse på en smidig måte lokalt. Videre understrekes betydningen av 

at reservasjonsmuligheten rent faktisk blir reell. Hvis hver enkelt kommune skal avgjøre om 

en avtale om reservasjon skal opprettes, uavhengig av om de andre forutsetningene er oppfylt 

eller ikke, vil reservasjonsadgangen neppe være reell. 

 

Det innvendes mot forslaget at alle leger som går inn i en legerolle og behandler pasienter må 

praktisere i henhold til gjeldene lover og forskrifter. Ved å inngå en fastlegeavtale med det 

offentlige blir man forpliktet til å oppfylle fastlegeforskriften og avtalene som regulerer 

fastlegeordningen. En fastlege må forholde seg profesjonelt til at pasienter har andre verdier 

og gjør andre valg enn legen personlig selv ville ha gjort. Motstanden mot forslaget er særlig 



 

 

basert på en bekymring for at pasientenes lovfestede rettigheter vil kunne bli svekket ved 

reservasjonsadgang for leger. Selv om forslaget stiller opp en rekke skranker som skal hindre 

at dette skjer, er det usikkerhet forbundet ved den praktiske gjennomføringen av ordningen og 

kvinner løper dermed en økt risiko for ikke å få innfridd sine rettigheter.   

 

Det uttrykkes bekymring for at fastlegeordningen med forslaget kan uthules. Det vises til at et 

bærende prinsipp for fastlegeordningen er at fastlegen har ansvar for alle 

allmennlegeoppgaver uavhengig av den enkelte leges egen overbevisning eller samvittighet. 

Et unntak for en av allmennlegeoppgavene som henvisning til abort vil kunne uthule 

ordningen. Det fremheves at fastlegen står i en særskilt situasjon i helsevesenet, ved at 

fastlegen har et personlig ansvar for de som står på fastlegelisten. Fastlegeordningen er slik 

tuftet på et ansvar og en omsorg for listebefolkningen som vanskelig kan forenes med 

modellen i høringsforslaget. 

 

I lovforslaget legges det opp til at den enkelte kommune som avtalepart til fastlegen kan 

avgjøre om det skal gis reservasjonsmulighet i kommunen eller ikke. Dette oppfatter vi at 

bygger på ordningen med reservasjonsrett i sykehus, der arbeidsgiver tar stilling til om det 

kan respekteres utfra en samlet vurdering av kapasiteten i behandlingstilbudet. Det innebærer 

at heller ikke reservasjonsretten knyttet til abortinngrepet er absolutt, men vil variere etter 

kapasitet. På samme måte vil det i kommunen være avhengig av en konkret vurdering utfra 

antallet leger som reserverer seg. I tillegg kan politiske forhold få betydning, ved at 

administrasjonen som inngår avtaler med fastlegen gis «instruksjoner» vedrørende hvordan 

man skal forholde seg til spørsmål om reservasjonsadgang. Dette kan imidlertid motvirkes 

ved at det ved lov gis klare bestemmelser om hva som skal vurderes av kommunene og hvilke 

hensyn som kan vektlegges – og på denne måten avskjære politisk behandling av spørsmålet.  

 

Lovforslaget stiller videre opp en rekke krav som skal innfris før en fastlege kan reservere 

seg, noe som innebærer ulike betingelser for aktørene. 

 

Menneskerettighetene 

Regulering av legers yrkesutøvelse i samvittighetsspørsmål har en side til 

menneskerettighetene. Det kan særlig vises til Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9 

om tanke- og samvittighetsfrihet, og forholdet til reglene er berørt i høringsnotatet. Fra 

juridisk hold
1
 hevdes det av enkelte at en regulering i seg selv i gitte tilfelle kan representere 

en krenkelse, og at det ikke er nødvendig med noen ny lovgivning for å få en 

reservasjonsmulighet. All stund spørsmålene rundt reservasjon vekker et så vidt stort 

engasjement i samfunnet generelt, samtidig som det får en stor betydning for de 

enkeltpersoner dette direkte berører, kan det være nødvendig å foreta grundigere utredninger 

av disse spørsmålene innen eventuell lovgivning stadfestes. 

 

Den praktiske gjennomføringen – merknader til de enkelte forskriftsbestemmelsene  

Legeforeningen ser ulike praktiske utfordringer ved forslaget, slik det er fremsatt. Det 

bemerkes for ordens skyld at sammenstillingen her ikke nødvendigvis gir noen uttømmende 

oversikt over utfordringer/problemstillinger ved forslaget. Ved eventuelt behov vil vi gjerne 

bidra med utdypende vurderinger. 

 

                                                 
1
 - Prøveforelesning av Marianne K Bauhus, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Oslo 

- «Fastlegers reservasjonsrett ved henvisning til selvbestemt abort; Er det å kreve at fastleger personlig henviser 

til selvbestemt abort en krenkelse av EMK art. 9?»; masteroppgave av Kandidat: Ane Kristine Helgøy; veileder: 

Erling Johannes Husabø, Det juridiske fakultet, Bergen, 1. juni 2013 



 

 

Høringsdokumentet gir i liten grad uttrykk for at man har utredet konsekvensene av - og 

mulighetene for - å lage systemer for ivaretakelse av en kvinne som henvender seg om abort 

til en lege som har reservert seg. Høringsdokumentet tar heller ikke godt nok for seg hvordan 

ordningen skal kunne organiseres og fungere over hele landet, især på mindre steder med 

rekrutteringsutfordringer. 

 

Legeforeningen ser at kommunenes rolle kan bli krevende. Kommunenes høringsuttalelser i 

saken viser at disse gjennomgående er skeptiske til forslaget, og især en løsning der 

beslutninger om reservasjon skal treffes lokalt. Denne motstanden mot ordningen kan i seg 

selv sees som et argument mot en formalisert reservasjonsmulighet. Om 

reservasjonsordningen skal treffe intensjonen med etableringen må den medføre en reell 

mulighet for reservasjon. Den massive motstanden blant kommunene kan tilsi at dette ikke vil 

bli en realitet.  

 

Legeforeningen oppfatter at en nærmere vurdering av lokal versus nasjonal ordning kan være 

nødvendig, eventuelt i kombinasjon med at legene i en gruppepraksis må sørge for 

oppfyllelse av pasientens rettigheter. Det er uansett vesentlig at lovverket tilrettelegger for en 

lik og enhetlig praktisering over hele landet. Om avgjørelsen legges lokalt, må det være 

kommunenes forpliktelser etter kommunal helse- og omsorgstjenestelov som kommunene må 

ta utgangspunkt i, før de ut fra lokale forhold vurderer om en reservasjonsordning faktisk kan 

og skal gjennomføres i kommunen. For øvrig synes lokale beslutninger i utgangspunktet best 

i samsvar med fastlegeforskriften § 3, som fastslår at det er den enkelte kommune som er 

ansvarlig for allmennlegetjenesten i kommunen. Det er generelt behov for at kommunen 

engasjerer seg i fastlegeordningen i større grad enn i dag, og det er kommunen som har 

nødvendig kunnskap om tilgjengelige helsetilbud for innbyggerne.  

 

Det foreslås at kvinner ved fylte 16 år som står på liste hos en fastlege som har reservert seg, 

kan fremsette krav om skifte av lege. Legeforeningen mener at dette forslaget vil innebære en 

potensiell synliggjøring av et medisinsk behov hos en pasient som er uakseptabel. Skal 

rettigheten reelt sett ivareta aktuelle pasienter må retten til å bytte fastlege gjøres gjeldende 

generelt, for både gutter og jenter fra 14 år. Det kan ikke oppstilles et krav om at man 

begrunner byttet med at legen reserverer seg. Det bør vel heller ikke være et krav at pasienten 

velger en fastlege «i nærheten», ref forslagets § 6 i forskrift om pasient og brukerrettigheter i 

fastlegeordningen. For øvrig påpekes den svakhet ved forslaget at de færreste kvinner vil 

tenke på å skifte fastlege ut fra legens eventuelle reservasjon før behovet plutselig oppstår. 

 

Det fremstår uklart hvilken adgang leger på fellesliste har til å reservere seg. Turnuslegers 

stilling er heller ikke avklaret.  

 

Det er foreslått et krav om at pasienten gis tilgang til annen lege «neste virkedag». Vi ser 

praktiske utfordringer med kravet, samtidig som vi savner en mer konkret vurdering av om 

dette på tilstrekkelig måte ivaretar kvinnens behov.  

 

Høringsnotatet berører ikke spørsmålet om hvorvidt det å beslutte om det skal gis 

reservasjonsadgang for den enkelte lege vil være et enkeltvedtak i forvaltningslovens 

forstand. Vi anbefaler en tydeliggjøring av hvilke generelle saksbehandlingsregler som skal 

gjelde, herunder om det er krav til begrunnelse og klageadgang m.v. En av grunnene til 

uklarheten kan ha sammenheng med at det også er uklart om departementet mener å gi legen 

rett til en individuell behandling av en søknad om reservasjonsadgang eller om kommunen på 

generelt grunnlag kan avvise alle søknader.  

 



 

 

Tilstrekkelig og lett tilgjengelig informasjon må være en forutsetning for en eventuell 

reservasjonsordning. Fastlegene må i et slikt tilfelle pålegges en informasjonsplikt, samtidig 

som kommunen har et særlig ansvar for å informere innbyggerne om hvilke fastleger som 

eventuelt har reservert seg.  

 

Uavhengig av reservasjonsmulighet bør kommunene legge til rette for at abortsøkende 

kvinner skal få nødvendig hjelp og kunne komme i dialog med personer de har tillit 

til/kjenner. Kommunene bør for eksempel forpliktes til å informere på sine hjemmesider om 

ressurspersoner som kan kontaktes ved behov for samtale (helsesøster, Sex og Samfunn 

(tidligere klinikk for seksuell opplysning) osv.) og hvordan man kontakter sykehus direkte 

ved ønske om abort (med nøyaktig info om kontaktadresse). 

 

Oppsummering 

Høringssaken reiser vanskelige prinsipielle problemstillinger. Hensynet til pasienten, som 

søker å få oppfylt en rettighet, og til legens rett til å handle ut fra en dyp overbevisning, er en 

vanskelig avveining. Det er til dels betydelige meningsforskjeller blant våre medlemmer. 

Debattene som har pågått så vel internt i foreningen så vel som i samfunnet generelt har 

medført at tidligere inntatte standpunkt til dels har modnet og til dels har endret seg blant våre 

interne høringsinstanser.  

 

Per i dag synes det å være et flertall blant våre medlemmer som går imot en 

reservasjonsmulighet for fastleger. Det kan særlig vises til en bekymring for om hensynet til 

pasientene i praksis kan ivaretas godt nok, og dermed også spørres om tilliten til 

helsetjenesten vil kunne svekkes dersom det åpnes en reservasjonsmulighet som foreslått.  

 

Legeforeningen stiller seg positive til at alternative løsninger blir forsøkt, og vil gjerne delta i 

den videre dialogen om dette. 

 

Saken har vært ytterst krevende for foreningen og våre medlemmer. Om høringsforslaget 

skulle falle trenger vi en fortsatt debatt om hvor grensen går for samvittighetsfrihet – ikke 

bare for leger, men også andre yrkesgrupper. I helsetjenesten vil vi i årene som kommer møte 

stadig flere medisinske gjennombrudd, men også verdikonflikter i kjølvannet av enkelte av 

disse. Legeforeningen er av den oppfatning at det norske samfunn trenger etisk refleksjon og 

betydelig takhøyde for denne type debatter. Uavhengig av myndighetenes beslutninger i 

denne høringssaken ser vi muligheten for at det i fremtidige saker kan bli aktuelt å kreve 

reservasjonsmuligheter på samvittighetsgrunnlag mot tiltak som gjøres til en del av den 

offentlige helsetjenesten.  

 

Saken vil bli behandlet av Legeforeningens landsstyre i mai.    

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

Geir Riise    Anne Kjersti Befring 

generalsekretær    direktør  

 

Saksbehandler: Aadel Heilemann 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk

 



 

 

Til Landsstyret i Den norske legeforening 
 
 

Vi legger med dette frem nedenstående resolusjon til behandling på Legeforeningens 

landsstyremøte 2014. 

 
 

Reservasjonsadgang for leger 
 

Leger i den offentlige helsetjenesten skal ikke ha adgang til å reservere 

seg mot oppgaver som tilligger rollen slik den er definert i lovverk og 

offentlige inngåtte kontrakter. 

 

Profesjonalitet i legerollen betyr at legen både kan og vil yte 

helsehjelp uavhengig av om legen deler pasientens verdigrunnlag. 
 

Staten må kunne pålegge sine tjenesteutøvere oppgaver i kraft av 

demokratisk fattede vedtak og offentlig kontrakt. 

Den fortløpende debatten om styring versus faglig autonomi mellom  

myndigheter og profesjonsutøvere er viktig og må holdes i hevd.  

 

Det påhviler alle leger et ansvar for å agere - kollektivt og/eller individuelt -  

dersom det offentlige oppdraget øver vold mot profesjonsetiske prinsipper.  

En personlig tilstått reservasjonsrett/adgang for den enkelte lege  

løser ikke et slikt etisk dilemma. 

 

Leger må ha faglig autonomi til å handle profesjonelt etter beste 

medisinske kunnskap og skjønn. Faglig praksis kan og vil variere fordi 

leger vurderer ulikt. Tilsynsmyndigheten avgjør når fagutøvelsen ikke er  

forsvarlig. At leger hjelper hverandre i praksishverdagen er ikke en sak 
for tilsynsmyndigheter eller staten. 
 
 
Elisabeth Swensen, kommuneoverlege, Seljord 
Anna Stavdal, fastlege, Oslo 
Morten Laudal, kommuneoverlege og fastlege, Vestby 
Ole Erik Iversen, professor og overlege, Bergen 
Naresh Sugandiran, medisinerstudent 
Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef, Finnmarkssykehuset 

Bjørn Gjelsvik, fastlege/forsker, Bærum/UiO  

Aleksander Thorne, LIS-lege, Skien 

Jørn Kippersund, fastlege og legevaktsjef, Volda 

Gisle Roksund, fastlege, Skien 

Tilde Broch Østborg, LIS-lege, Stavanger 

Ingrid Petrikke Olsen, avdelingsoverlege, Finnmarkssykehuset 
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Sak 9.2 Konsekvensutredning av Helsedirektoratets forslag til fremtidig 

spesialitetsstruktur 
 

På bakgrunn av landsstyrets vedtak fra juni 2013 ga Legeforeningen omfattende innspill til 

Helsedirektoratets rapport om spesialitetsstruktur og- innhold før den ble levert til Helse- og 

omsorgsdepartementet 20. juni 2013. 

 

Legeforeningen hadde følgende overordnede kommentarer til rapporten: 

 

 En forkorting av tidskravet i spesialistreglene vil måtte medføre en reduksjon av 

kravene til kompetanse ved spesialistgodkjenning. Dette er ikke akseptabelt. 

 Kompetansekravene for den enkelte spesialitet må ligge på minst samme nivå som i 

dag og følge internasjonal utvikling i innhold og standard. 

 Det bør åpnes for utredning av grenspesialisering i spesialiteter som tidligere ikke er 

gitt anledning til dette. 

 Muligheten til å inkludere forskningstjeneste i spesialistutdanningen må bevares. 

 Det må legges til rette for breddekompetente spesialister ved å beholde elementer i 

spesialiseringen som ivaretar et insentiv til å jobbe ved flere avdelinger og innen flere 

fagområder. 

 Nettkurs kan ikke erstatte alle læringsaspekter ved tradisjonelle kurs som 

gjennomføres i samlinger. Erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig diskusjon 

krever at leger møtes. 

 Rapporten inneholder mange påstander som ikke er tilstrekkelig underbygget. Det 

fremmes forslag som ikke er utredet eller konsekvensanalysert. 

 Problemstillinger knyttet til avtalemessige forhold og rammevilkår må tas ut av 

rapporten. 

 Rapporten inneholder mange gode intensjoner. Særlig gjelder dette forslagene som 

medfører større vektlegging av utdanningsaspektet under arbeid som lege i 

spesialisering. 

 Tilrettelegging for mer effektive spesialiseringsløp med større vekt på systematisk 

veiledning og god supervisjon støttes. 

 Større vektlegging av definerte læringsmål og kompetansekrav støttes. 

 



 

 

Side 2 av 3 

 

 

I etterkant har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gitt Helsedirektoratet et nytt oppdrag 

som går ut på å konsekvensutrede forslagene til fremtidig spesialitetsstruktur med vekt på 

konsekvenser for pasientene, organisatoriske, driftsmessige og økonomiske konsekvenser for 

sykehusene og RHF’ene (inkludert konsekvenser for sykehusstruktur og småsykehus), samt 

for universitetene og direktoratet. Videre har departementet bedt om at roller og 

ansvarsdeling for spesialistutdanningen beskrives tydeligere, inkludert økonomiske og 

administrative konsekvenser, og at et videre arbeid også kan inkludere løsninger og tiltak som 

ikke er beskrevet i direktoratets rammeutkast. 

 

Etter regjeringsskiftet i september 2013 ble mandatet utdypet og revidert. Helsedirektoratet 

ble bedt om å prioritere arbeidet med å utrede ny spesialitet innrettet på behovene i 

akuttmottakene.  Det ble presisert at konsekvensvurderinger skulle skje i nært samarbeid med 

de regionale helseforetakene og sykehusene. 

 

Frist for Helsedirektoratets leveranse til departementet ble satt til medio juni 2014. Det 

planlegges en bred høring om forslaget til fremtidig spesialitetsstruktur høsten 2014. 

 

I august 2013 besluttet sentralstyret å iverksette et utredningsarbeid om konsekvenser av 

Helsedirektoratets forslag. Det ble vedtatt å videreføre den tidligere nedsatte prosjektgruppen 

med nytt mandat tilpasset Helsedirektoratets oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Prosjektgruppen ble gitt i oppdrag å utarbeide et dokument som beskriver hvilke utfordringer 

man står overfor i forhold til direktoratets forslag til fremtidig spesialitetsstruktur. 

 

Utredningsarbeidet har vært gjennomført høsten 2013 og vinteren 2014. Det har vært avholdt 

møter med indremedisinske og kirurgiske fagmiljøer. I mars 2014 ble det arrangert et seminar 

med representanter fra de fagmedisinske foreninger, spesialitetskomiteene, spesialitetsrådet 

og sentralstyret som ledd i utarbeidelsen av Legeforeningens konsekvensvurdering av 

Helsedirektoratets forslag. 

 

Basert på innspill og tilbakemeldinger fra fagmiljøene er det utarbeidet et dokument med 

vurderinger av og kommentarer til Helsedirektoratets forslag til fremtidig spesialitetsstruktur, 

spesielt med tanke på følgende punkter: utdanningslengde, tredelt spesialiseringsløp med 

turnus integrert i spesialistutdanningen, overgang til hovedspesialiteter for alle 

indremedisinske og kirurgiske grenspesialiteter, ny spesialitet i mottaks- og indremedisin, 

vaktkompetanse i indremedisinske og kirurgiske fag, kvalitetssikring av 

spesialistutdanningen, endret rolle- og ansvarsfordeling og konsekvenser for 

sykehusorganisering. 

 

Legeforeningens forslag til konsekvensvurdering av Helsedirektoratets forslag til ny 

spesialitetsstruktur er vedlagt. Konsekvensvurderingen er behandlet i Sentralstyret 7. april 

2014.  

 

I det følgende gis det en oppsummering av Legeforeningens vurderinger: 

 

 Bedre systematikk i spesialistutdanningen med tydelig plassering av ansvar for oppgaver 

vil kunne redusere den faktiske spesialiseringstiden som i dag er alt for lang. 

 Helsedirektoratets anbefaling om reduksjon i normert spesialiseringstid vil måtte medføre 

en reduksjon av kravene til kompetanse ved spesialistgodkjenning. 



 

 

Side 3 av 3 

 Reduksjon i utdanningslengden vil gi redusert tid for å erverve tilstrekkelig kompetanse 

innenfor den enkelte spesialitet. 

 Modellen med tredelt spesialiseringsløp er kun egnet der to eller flere spesialiteter kan ha 

en felles kompetansemodul og rekkefølgen i modulene er entydig definert og strukturert 

(gjelder indremedisinske fag, kirurgiske fag og evt. psykiatriske fag og rus- og 

avhengighetsmedisin).  

 Integrering av turnus må ikke få som konsekvens at tiden til spesialisering i spesialfaget 

reduseres. 

 Fjerning av anledningen til å inkludere forskningstjeneste i spesialiseringen vil svekke 

rekrutteringen til forskning og tilgangen på akademisk kompetanse i de kliniske 

spesialitetene. 

 Det er ikke realistisk at bedre veiledning og supervisjon skal kunne redusere den normerte 

spesialiseringstiden. 

 Overgang fra grenspesialiteter til hovedspesialiteter er nødvendig for å øke kompetanse 

og ferdigheter innenfor indremedisinske og kirurgiske fag. 

 Kompetanseøkning i mottak kan enklest løses ved å etablere kompetanseområde i 

mottaksmedisin. 

 Leger i spesialisering i kirurgiske og indremedisinske fag kan ikke forventes å være 

kompetente til å ha vakt uten spesialist i formell bakvakt etter del 2. Leger i spesialisering 

må alltid ha tilgang til supervisjon av spesialist i faget i vaktsituasjoner. 

 Strukturert spesialiseringsløp forutsetter tilstrekkelig antall leger i spesialisering slik at 

det er avsatt tilstrekkelig tid til spesialisering og ferdighetstrening. 

 Legeforeningens fagorganer må gis en klar og tydelige rolle med anledning til å kunne 

foreslå og gi råd om innhold i spesialitetene, råd om kvalitet på utdanningsavdelingene og 

råd om godkjenning av disse. 

 Legeforeningen må også gis anledning til å innhente brukererfaringer om spesialisering 

og utdanningsavdelinger, og mulighet til å formidle denne kunnskap tilbake til 

utdanningsleddene i spesialiseringsløpet for den enkelte spesialitet.  

 

 

Landsstyret anbefales å fatte følgende vedtak: 

 

Sentralstyret gis fullmakt til å ferdigstille Legeforeningens innspill til 

konsekvensvurdering av Helsedirektoratets forslag til fremtidig spesialitetsstruktur. 

 

 

Den norske legeforeningens sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

 

   

Geir Riise   Bjarne Riis Strøm 

generalsekretær   fagdirektør 

 

 

Saksbehandler: Merete Dahl 
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KONSEKVENSVURDERING AV HELSEDIREKTORATETS FORSLAG TIL NY 

SPESIALITETSSTRUKTUR 

 

Generelle betraktninger 
Spesialitetsstrukturens overordnede formål skal være å sikre nødvendig tilgang på medisinsk 

kompetanse for helsetjenesten i Norge. Spesialitetsstrukturen skal ha et langsiktig og 

overordnet perspektiv og være fleksibel slik at helsetjenesten kan tilføres nødvendig 

kompetanse ved skiftende behov hos pasienter, endrede rammevilkår, ny infrastruktur og nye 

organiseringsformer. Endringer i spesialitetsstruktur skal gi muligheter til å utvikle, tilpasse 

og organisere kompetanse etter de ulike behov helsetjenesten i Norge har nå og i fremtiden.  

 

Helsedirektoratet foreslår på lik linje med Legeforeningen et mer strukturert 

spesialiseringsløp enn dagens system. Det er behov for bedre systematikk i spesialiseringen, 

den må gjøres mer målrettet med definerte læringsmål og det må legges til rette for helhetlige 

strukturerte spesialiseringsløp. Alle aktører som er involvert i spesialiseringen må ta et aktivt 

ansvar for sine oppgaver. Det er sannsynlig at bedret struktur vil ha positiv effekt på 

spesialiseringstiden, slik at den faktiske spesialiseringslengden i større grad enn i dag vil 

kunne tilsvare normert spesialiseringstid. 

 

 

Generelle tiltak som omfatter alle spesialiteter 

 

Utdanningslengde 
Helsedirektoratet foreslår å redusere spesialiseringstiden med 1-1 ½ år.   

 

Normert spesialiseringstid er den minimumstid det tar å gjennomføre et spesialiseringsløp 

med oppfyllelse av alle krav og læringsmål. Normert spesialiseringstid må fastsettes med 

utgangspunkt i innholdskravene i den enkelte spesialitet. Spesialiseringstiden må gi rom for 

faglig modning. Det må være realistisk at spesialiseringen kan gjennomføres på normert tid.  

 

Nåværende normert spesialiseringstid for den enkelte spesialitet er basert på de faktiske 

kravene i spesialiteten, og er uttrykk for konkret erfaring om hva som er nødvendig for å 

tilegne seg den erfaring og kompetanse i bredde og spiss som behøves for å kunne arbeide 

som spesialist. En forkorting av normert spesialiseringstid vil måtte medføre en reduksjon av 

kravene til kompetanse ved spesialistgodkjenning og vil svekke muligheten til å ta opp den 

store kunnskapsveksten innen medisinske fag. Dette er etter Legeforeningens syn ikke 

akseptabelt. En reduksjon i kompetansekravene vil ha konsekvenser for norsk spesialisering i 

et internasjonalt perspektiv. 

 

Et differensiert sett av kriterier for gjennomføring av spesialiseringen slik som ferdighetskrav, 

spesifiserte læringsmål, prosedyrekrav, trening og erfaringslæring er nødvendig for å sikre 

fremdrift og kompetanse i spesialiseringen. Nødvendig spesialistkompetanse må kunne 

erverves innenfor normert spesialiseringstid. 

 

Opprettholdelse av et system med normert spesialiseringstid er viktig for å forplikte 

helseforetak og avdelinger som skal utdanne leger i spesialisering. Urealistisk normert 

spesialiseringstid gjør at ansvaret for innhold i spesialiseringen lett føres over på lege i 

spesialisering når en innen normert tid ikke har fylt læringsmålene.  

 



2 
 

Helsedirektoratets forslag til spesialiseringstid i de forskjellige spesialiteter resulterer i 

redusert tid innen mange spesialiteter for å erverve tilstrekkelig spisskompetanse innenfor del 

3. Dette gjelder den kompetanse som er spesifikk for den enkelte spesialitet og selve 

grunnlaget for å kunne være spesialist i et medisinsk fagområde. 

 

Tredelt spesialiseringsløp 
Helsedirektoratet foreslår et tredelt spesialiseringsløp bestående av del 1 med en felles 

kompetanseplattform for alle spesialiteter, del 2 med felles kompetanseplattform for grupper 

av spesialiteter og del 3 med spesialisering som er unik for den enkelte spesialitet. 

I tillegg foreslås å innføre felles ikke-medisinske kompetansemoduler som skal være 

gjennomgående i hele spesialiseringsløpet. 

 

Legeforeningen mener at tredelt spesialiseringsløp kun er meningsfylt for de spesialiteter der 

to eller flere spesialiteter kan ha en felles kompetansemodul og rekkefølgen i modulene er 

entydig definert og strukturert.  Dette kan være aktuelt for indremedisinske fag, kirurgiske fag 

og evt. psykiatriske fag og rus- og avhengighetsmedisin. 

 

For de øvrige spesialiteter må læringsmål, innhold og relevant tjenesterekkefølge spesifikt 

nedfelles for hver enkelt spesialitet. Det som i forslaget til Helsedirektoratet er betegnet som 

del 2 i disse spesialitetene må beskrives spesifikt for hver enkelt spesialitet med riktig 

tidspunkt for tjeneste tilpasset den enkelte spesialitet. Inndeling av spesialiseringen i en del 2 i 

disse spesialitetene gir derfor innen mening og må fjernes.  

 

Felles ikke- medisinske kompetansemoduler 
Helsedirektoratet foreslår et sett av gjennomgående obligatoriske kompetansemoduler av 

ikke-medisinsk art i hele spesialiseringsløpet. Dette gjelder moduler for kompetanse i 

kommunikasjon, kvalitet, etikk, kunnskapsbasert praksis, ledelse, forskningsforståelse m.m.  

Modulene introduseres med innhold i en kombinasjon av teoretisk kompetanse og eventuell 

praktisk utprøving/ferdighetstrening i de tilfellene det er aktuelt. 

 

Legeforeningen er positiv til at det gis mer oppmerksomhet i spesialiseringen på disse 

områdene. Legeforeningen mener at slike moduler vil være tid- og ressurskrevende å 

gjennomføre. Modulene vil komme i tillegg til de spesialitetsspesifikke læringsmålene, de må 

ikke gå på bekostning av klinisk tjeneste og annen praktisk læring. Både leger i spesialisering 

og overleger vil måtte bruke mer tid på dette, noe som vil gjenspeiles i økt ressursbehov. 

 

Nytteeffekten av kompetansen som modulene skal gi, vil være helt avhengig av at en evner å 

forankre innholdet til den klinisk hverdag. Legeforeningen kan ikke se at slik forankring er 

ivaretatt i forslaget fra Helsedirektoratet. Rapporten sier lite om hvordan denne 

undervisningen skal knyttes opp til klinisk spesialisering. Hvis modulene kommer som rene 

kurs i tillegg til dagens kliniske emnekurs, vil dette måtte medføre forlenget spesialiseringstid.  

 

Legeforeningen mener at den foreslåtte modell, uten god klinisk integrering, kan skifte fokus 

og innhold i spesialiseringen fra klinisk tjeneste i retning mer teoretisk opplæring. Allerede i 

dag er tiden til klinisk målrettet tjeneste knapp og en ytterligere reduksjon vil redusere 

kvaliteten i spesialiseringen.  
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Avvikling av annen relevant tjeneste 
● relevante spesialiteter 

Helsedirektoratet foreslår at ordningen med annen relevant tjeneste avvikles, og at 

spesialiseringen konsentreres om de obligatoriske læringsmål.  

Legeforeningen mener dagens ordning er verdifull, da muligheten til annen relevant tjeneste 

gir viktig breddeperspektiv i beslektede fagområder og styrker samarbeidskompetanse i 

relevante spesialiteter.  

Avvikling av ordningen vil gi mindre fleksibilitet på tvers av spesialiteter i forhold til å bytte 

spesialitet underveis, noe som kan være viktig for leger tidlig i spesialiseringsløpet. Å avvikle 

annen relevant tjeneste vil gi mindre effektiv spesialisering når beslektede fagområder ikke 

kan overlappe i et spesialiseringsløp.  

● forskning 

Helsedirektoratet foreslår å fjerne mulighet til at forskning kan erstatte en mindre del av 

tjenesten. Legeforeningen mener det fortsatt bør være mulighet for å få godkjent 6-12 

måneders forskningstjeneste avhengig av spesialitet som tellende tid i spesialiseringen. Det 

bør legges til rette for kombinerte spesialiseringsløp og forskningsløp/forskerutdanning. En 

slik tilnærming til forskerkompetanse og forskningsvirksomhet vil bidra til at leger har en 

grunnleggende akademisk kompetanse med seg i sitt virke. Dette vil også styrke 

rekrutteringen til klinisk forskning, og styrke båndene mellom kliniske miljøer og 

forskningsmiljøer.  Et mindretall av leger skal forske, men man bør ha et system som gjør det 

mulig for dem som ønsker det, og er egnet og motivert, å kunne bruke mindre eller større 

deler av sin tid på forskning til beste for fagutviklingen. Legeforeningen legger til grunn at 

forskningserfaring bidrar til den enkeltes spesialistkompetanse. Fjerning av anledning til å få 

godkjent forskningstjeneste som en del av spesialiseringen kan medføre at kliniske spesialister 

kommer vesentlig senere i gang med forskning og vil svekke rekruttering av akademisk 

kompetanse i de kliniske spesialitetene. 

Avvikling av gruppe I – tjeneste 
Helsedirektoratet foreslår å avvikle kravet om gruppe I-tjeneste. Dette innebærer å avvikle  

tidskravet på 18 måneder i gruppe I-sykehus. 

 

Legeforeningen mener at formålet med dagens ordning må ivaretas, men at dette ikke  

nødvendigvis må skje igjennom dagens tidskrav og gruppeføring av institusjoner.  

 

Det er en verdi i seg selv å arbeide ved flere sykehus. Dette gir en mer komplett  

spesialisering ved at man ser ulike sykdommer/tilstander flere steder.  Det er nødvendig at  

lege i spesialisering har tjeneste ved større avdelinger med avansert utredning og behandling  

og får tilstrekkelig erfaring fra avdelinger med bred forskningsaktivitet uavhengig av  

gruppeføring eller ikke. 

 

Slik sykehusstrukturen har utviklet seg er det i økende grad nødvendig å tjenestegjøre ved  

ulike institusjoner for å skaffe seg bred nok erfaring innen fagområdet. Dette kan gjøres  

gjennom avtaler om tjeneste ved andre avdelinger slik at innholdskrav i spesialiteten fullt ut  

dekkes. Legeforeningen mener dette må tilrettelegges av utdanningsavdeling/helseforetak som  

har ansvar for legens spesialisering, slik at fullstendig spesialiseringsløp sikres selv om 

 gruppe -I tjeneste fjernes. Ansvar for å fylle restkrav til tjeneste og oppfylling av  

læringsmål kan ikke overlates til den enkelte lege.  
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Manglende avtalesystem om fullstendig spesialiseringsløp vil skape en uforutsigbar 

utdanningssituasjon både for avdeling og lege i spesialisering. 

 

Kompetansetesting 
Direktoratet ønsker mer fokus på kompetansetesting fremfor krav til antall prosedyrer.  

 

Legeforeningen ønsker ikke innføring av spesialisteksamen, men for å sikre tilstrekkelig 

ferdighet på prosedyrer er det nødvendig med både kompetansetesting og krav til antall 

utførte prosedyrer.  

 

I dagens system finnes det allerede kompetansetesting i form av kursprøver og attestasjon av 

læringsmål. Innføring av ytterligere teoretiske tester må ikke gå utover krav til klinisk 

praksis/tjeneste. 

 

Kvantitative prosedyrekrav er viktig for å sikre tilstrekkelig erfaringslæring og ferdighet i 

mange spesialiteter. 

 

Veiledning og supervisjon 
Større vekt på systematisk veiledning, god supervisjon samt obligatoriske veiledningskurs for 

veiledere støttes.  Tiltakene forutsetter at det avsettes nødvendig tid for veileder og lege i 

spesialisering. Det er ønskelig at dette kan bidra til mer strukturert og målrettet 

spesialiseringsløp for den enkelte lege og at den reelle totale spesialiseringstiden kan 

reduseres noe. Det er imidlertid urealistisk at bedre veiledning og supervisjon skal kunne 

redusere den normerte spesialiseringstiden slik Helsedirektoratet håper. 

 

Veiledning er et viktig virkemiddel for å nå målsettingen med spesialiseringen. 

Veiledningssamtaler er planlagte og skjermede samtaler mellom en spesielt oppnevnt veileder 

og lege i spesialisering med fokus på legens faglige valg og avgjørelser, og plan for og 

progresjon i spesialisering. Veiledning kommer i tillegg til tjeneste i klinisk praksis, 

fortløpende supervisjon og undervisning, og må ikke forveksles med disse. 

 

Helsedirektoratet foreslår at universitetene bør få en sentral rolle i å utvikle og gjennomføre 

veilederutdanningen. Det er positivt at den pedagogiske kompetansen hos veilederne ønskes 

styrket. Legeforeningen vil presisere at veiledning må drives av leger som har bred klinisk 

erfaring og som har sitt daglige virke i klinikken. 

 

Supervisjon er løpende instruksjon og rådgivning fra de erfarne spesialistene til lege i 

spesialisering i de ulike arbeidssituasjoner. Gjeldende regelverk for spesialiseringen 

forutsetter at leger i spesialisering skal ha fortløpende supervisjon av overlege som er 

spesialist i faget. Legeforeningen vil understreke at denne ordning og praksis må videreføres. 

Økt andel arbeid på dagtid kan være et virkemiddel for å legge til rette for strukturert 

erfaringslæring under direkte supervisjon av erfarne spesialister.  

 

e-læring 
Helsedirektoratet ønsker mer bruk av e-læring og mener at denne type kurs vil gi både 

pedagogiske og økonomiske fordeler i spesialiseringen. 

 

E-læring vil kunne erstatte deler av det som tidligere har vært kurs med samlinger, men e-

læring vil ikke korte ned behovet for kurstimer. E-læring er et godt verktøy der det er egnet, 

men erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig diskusjon krever at leger også møtes. 
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Vi har god erfaring med å kombinere e-læringskurs med samlinger, for eks. i obligatoriske 

kurs i gastroenterologi og kardiologi til indremedisin, men det samlede antall kurstimer går 

ikke ned.  

 

Det er ikke gitt at mer e-læring gir reduserte økonomiske kostnader, da utvikling, vedlikehold 

og oppdatering av nettkurs er svært ressurskrevende og kostbart. 

Det er urealistisk at ”mer vekt på moderne pedagogiske prinsipper”, e-læring og trening i 

ferdighetslaboratorier skal kunne erstatte og korte ned spesialiseringen vesentlig. Imidlertid 

kan det utgjøre et viktig supplement til dagens kliniske spesialiseringsløp.  

 

Oppsummering av Legeforeningens synspunkter vedrørende generelle 

tiltak som omfatter alle spesialiteter 
 

Reduksjon i utdanningslengden vil gi redusert tid for å erverve tilstrekkelig kompetanse 

innenfor den enkelte spesialitet.  

 

Modellen med tredelt spesialiseringsløp er kun egnet der to eller flere spesialiteter kan ha en 

felles kompetansemodul og rekkefølgen i modulene er entydig definert og strukturert (gjelder 

indremedisinske fag, kirurgiske fag og evt. psykiatriske fag og rus- og avhengighetsmedisin.)   

 

Ikke-medisinske kompetansemoduler: Positivt at disse emnene vektlegges sterkere i 

spesialiseringen. Innføring av slike moduler må ikke føre til et skifte fra klinisk tjeneste i 

retning mer teoretisk opplæring. Ytterligere reduksjon av klinisk tjeneste vil redusere 

kvaliteten i spesialiseringen.  

 

Muligheten til godkjenning av annen relevant tjeneste bør videreføres. Slik tjeneste gir 

breddeperspektiv og styrker samarbeidskompetanse i beslektede spesialiteter. 

 

Fjerning av anledningen til å inkludere forskningstjeneste i spesialiseringen vil svekke 

rekrutteringen til forskning og tilgangen på akademisk kompetanse i de kliniske 

spesialitetene. 
 

Hvis gruppeføring av utdanningsinstitusjoner og tidskravet til gruppe I-tjeneste avvikles, må  

intensjonen med ordningen ivaretas på annen måte. 

 

Innføring av ytterligere teoretiske kompetansetester må ikke gå utover krav til klinisk 

praksis/tjeneste. 

 

Det er ikke realistisk at bedre veiledning og supervisjon skal kunne redusere den normerte 

spesialiseringstiden. 

 

Det er urealistisk at e-læring skal kunne redusere behovet for kurstimer og korte ned 

spesialiseringstiden vesentlig. 

 

 

SPESIALISERINGSLØP DEL 1 (TURNUS) FOR ALLE SPESIALITETER 

 

Helsedirektoratet foreslår at turnus skal være en integrert del av spesialiseringen. Dette har 

også Legeforeningen gått inn for. 
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Helsedirektoratets forslag: 

Del 1; felles klinisk tjeneste av 18 måneders varighet skal være første del av et hvert 

spesialiseringsløp og erstatter dagens turnustjeneste.  Fagene som er aktuelle i del 1 er kirurgi, 

indremedisin, psykiatri og allmennmedisin. 3 måneder indremedisin, 3 måneder kirurgi og 6 

måneder allmennmedisin skal være obligatorisk for alle. I tillegg må legen velge 2 av 

følgende 3 moduler: 3 måneder indremedisin, 3 måneder kirurgi eller 3 måneder psykiatri. 

Dermed vil alle få sammenhengende tjeneste i minst 6 måneder i minst ett sykehusfag. Inntil 

3 måneder av et sykehusfag kan tidsmessig telle med i del 2 av spesialiseringen. For 

allmennmedisin kan 6 måneder av et sykehusfag telle med i del 2 av spesialiseringen.  

 

Legeforeningens forslag: 

Legeforeningen har anbefalt at turnus skal være første ledd i spesialiseringen og består av 18 

måneders tjeneste slik det er i dag med fagene kirurgi, indremedisin og allmennmedisin, der 

sykehustjenesten alternativt kan inneholde 4 måneders tjeneste i psykiatri, barnesykdommer, 

fødselshjelp og kvinnesykdommer eller anestesiologi. Nevrologi kan også være et relevant fag 

og inkludere i slik tjeneste. 

 

En felles klinisk tjeneste av 18 måneders varighet (del 1/turnus) som første del av et hvert 

spesialiseringsløp vil omfatte alle, også de med grunnutdanning fra utlandet og vil gi klinisk 

basiskompetanse for alle som spesialiserer seg i Norge. Dette er positivt. Hvis integrering av 

turnustjenesten som del 1 forutsetter at den samlede fagspesifikke tjenesten reduseres, vil 

imidlertid en slik endring føre til en svekkelse av spesialiseringen. Integrering av turnus må 

ikke få som konsekvens at tiden til spesialisering i spesialfaget reduseres slik 

Helsedirektoratet foreslår. Dersom modellen forutsetter en total normert spesialiseringslengde 

på maksimalt 6 1/2 år, må det vurderes om tiden i del 1 i sykehus må reduseres for å gi rom til 

spesialitetsspesifikk tjeneste. 

 

Muligheten til tjeneste i flere fag som ligger i dagens turnusordning bør opprettholdes, da slik 

tjeneste gir verdifull erfaring og breddekompetanse. En reduksjon i antall aktuelle fag slik 

Helsedirektoratet foreslår vil gi økte kapasitetsutfordringer for gjennomføring av turnus/del 1. 

 

 

INDREMEDISINSKE SPESIALITETER 

 

Helsedirektoratets forslag: 

Del 2 i spesialiseringsløpet bør være en 3 årig felles kompetanseplattform for indremedisinske 

fag og del 3 bør være 2 års tjeneste i den enkelte indremedisinske hovedspesialitet.  

 

Legeforeningens forslag: 

Del 2 med 3 år felles indremedisinsk basistjeneste hvorav minst 1 år med kardiologi. 

Del 3 med 3 år innenfor spesifikk spesialitet + 6 måneders valgfri relevant tjeneste for eks. 

forskning. Legeforeningen mener dette må være minimumstid i den fagspesifikke delen av 

spesialiseringen for å oppnå nødvendig kompetanse og ferdighet i spesialiteten. 

 

Omgjøring av indremedisinske grenspesialiteter til hovedspesialiteter 
Helsedirektoratet ønsker en overgang til hovedspesialiteter for indremedisinske 

grenspesialiteter. 
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Leger i spesialisering må tidlig i sitt spesialiseringsløp beskjeftige seg med det fagfeltet de 

skal arbeide innenfor. Dette er nødvendig for å få tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter 

innen den enkelte spesialitet. En overgang til hovedspesialiteter vil legge til rette for dette. 

Utvikling av generell indremedisin som egen hovedspesialitet i et slikt system vil bidra til 

ivaretagelse av en økende pasientpopulasjon med sammensatt sykdomsbilde. 

 

Samtidig må behovet for generell kompetanse ivaretas for å sikre helhetlig behandling av den 

enkelte pasient. En strukturert basisutdanning felles for de indremedisinske hovedspesialiteter 

på 3 år (del 2) vil bidra til dette. Legeforeningen mener at det er helt avgjørende for 

vaktkompetanse at del 2 inneholder 1 år kardiologi og gir bred indremedisinsk erfaring. 

 

Helsedirektoratets forslag om forkortet total spesialiseringstid rammer den 

spesialitetsspesifikke del 3 av spesialiseringsløpet. Det er allerede i dagens ordning svært 

vanskelig å gjennomføre spesialiseringen på normert tid. En reduksjon av normert 

spesialiseringstid i den spissede delen av spesialiseringen fra 3 til 2 år vil måtte medføre en 

reduksjon i kravene til kompetanse ved spesialistgodkjenning. Dette vil redusere kvaliteten på 

spesialiseringen og nyutdannet spesialister vil ha et lavere kompetansenivå enn etter dagens 

ordning. Legeforeningen mener redusert kompetanse til spesialist ved avsluttet spesialisering 

er uakseptabelt. Dagens system for fagspesifikk spesialisering er minimum 3 års tjeneste i den 

enkelte grenspesialitet (2 år for geriatri), dette anses å være et absolutt minimum. 

Utvikling av generell indremedisin som egen hovedspesialitet vil bidra til ivaretagelse av en 

økende pasientpopulasjon med sammensatt sykdomsbilde. 

 

Ny spesialitet i mottaks- og indremedisin  
Helsedirektoratet foreslår en opprustning og videreutvikling av dagens spesialitet i generell 

indremedisin og tilrår å opprette en ny spesialitet i mottaks- og indremedisin.  

I følge direktoratet skal spesialist i mottaks- og indremedisin også være en «kontinuitetslege», 

dvs. i tillegg til hovedansvar for akuttmottak skal legen ha ansvaret for pasientens forløp 

gjennom spesialisthelsetjenesten og overføring tilbake til primærhelsetjenesten. 

I et utdypet tilleggsnotat om en eventuell ny spesialitet knyttet til behovene i akuttmottakene, 

holder Helsedirektoratet fast ved at behovene kan dekkes av en utvidet generell 

indremedisinsk spesialitet der akuttmedisinske funksjoner og akuttdiagnostikk er forsterket. 

Helsedirektoratet foreslår at del 3 av en slik ny hovedspesialitet også kan gjennomføres som 

påbygging på andre spesialiteter i form av et kompetanseområde. 

Legeforeningen støtter at generell indremedisin må styrkes, og intensjonene om å øke 

kompetansen i akuttmottak. En tilpasning og styrking av generell indremedisin kan etter 

Legeforeningens syn være en måte å sikre fleksibel grunnkompetanse på og som igjen kan 

utvikles tilpasset behovet ved de enkelte sykehus og mottaksavdelinger. Etter mottak med 

utredning er det imidlertid viktig at pasienten møter spesialister som kan sykdomstilstanden 

pasienten har. Dette krever spesifikk kompetanse og dekkes ikke alene av en generell 

indremedisiner. 

En slik ny spesialitet vil ikke dekke behovet ved akuttmedisinske problemstillinger i andre 

spesialiteter. 

Organisatoriske enheter/avdelinger som kan gi den skisserte spesialiseringen i generell 

indremedisin og mottaksmedisin finnes i liten grad i norske sykehus i dag. Dette fordi man 

organisatorisk i stor grad har seksjonerte enheter. En ny spesialitet i mottaks- og indremedisin 

vil kreve nye stillinger som ikke finnes i dag. 
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Et stort oppgave- og kunnskapsspenn, risiko for lav attraktivitet fordi man ikke kan fordype 

og avgrense seg faglig, og risiko for vedvarende stor vaktbelastning i hele yrkeskarriæren vil 

kunne gjøre rekrutteringen til denne nye spesialiteten vanskelig. 

Det er både tid- og ressurskrevende å danne en ny spesialitet med tilhørende betydelig antall 

spesialister.  Mange norske sykehus er antagelig ikke store nok til å holde egne 

spesialister/vaktteam i akuttmottak aktive og oppdaterte.   

Legeforeningen har foreslått et kompetanseområde i mottaksmedisin basert på relevante 

spesialiteter, kan være et bedre alternativ. Dette vil gi en raskere oppbygging av nødvendig 

kompetanse. 

 

KIRURGISKE SPESIALITETER 

 

Helsedirektoratets forslag: 

Del 2 bør være en 2 årig felles kompetanseplattform for de kirurgiske spesialitetene og del 3 

bør være 3 års tjeneste i for den enkelte kirurgiske hovedspesialitet.  

 

Legeforeningens forslag: 

Del 2 med 2 års felles basistjeneste i kirurgi hvorav 6 måneder gastroenterologisk kirurgi, 3 

måneder urologi og de resterende 15 måneder med valgfritt kirurgisk fag.  

Del 3 bør være 4 år i den enkelte kirurgiske hovedspesialitet. Legeforeningen mener dette må 

være minimumstid i den fagspesifikke delen av spesialiseringen for å oppnå nødvendig 

kompetanse og ferdighet i spesialiteten. 

 

Omgjøring av kirurgiske grenspesialiteter til hovedspesialiteter 
Helsedirektoratet foreslår at kirurgiske grenspesialiteter blir omgjort til hovedspesialiteter, at 

spesialiteten generell kirurgi opphører og at gastroenterologisk kirurgi blir den nye generelle 

spesialiteten. Legeforeningen har også foreslått en slik omlegging. 

 

Leger i spesialisering må tidlig i sitt spesialiseringsløp beskjeftige seg med det fagfeltet de 

skal arbeide innenfor. Dette er nødvendig for å få tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter 

innen den enkelte spesialitet. En overgang til hovedspesialiteter vil legge til rette for dette.  

Et hovedformål med en overgang til hovedspesialiteter vil være at en får mer tid til opplæring 

i det faget en velger å satse på. Dette forutsetter imidlertid at den totale normerte 

spesialiseringstiden opprettholdes på dagens nivå, og at tjenestetiden i del 3 økes slik 

Legeforeningen har anbefalt.  

 

En overgang fra gren- til hovedspesialitet, med styrket spesialisering og tidligere opplæring i 

hovedfaget, kan bety at kvaliteten på pasientbehandlingen heves, og blir mer spisset enn i dag. 

En styrking av spesialiseringen vil trolig også føre til bedret rekruttering. 

 

En overgang til hovedspesialiteter kan få betydning for sykehusstrukturen.  Mindre  

sykehus vil ikke kunne bygge opp vaktberedskap innen alle hovedspesialiteter, men 

spesialister i ny hovedspesialitet gastroenterologisk kirurgi vil kunne besørge en generell 

kirurgisk beredskap. Tilstrekkelig akuttmedisinsk kompetanse må sikres. Om ikke dette 

ivaretas, vil en stå i fare for å ikke kunne opprettholde akuttkirurgi på sykehus som ikke har 

separate vaktordninger innen de nye hovedspesialitetene. Når Helsedirektoratet i tillegg 

foreslår en reduksjon i spesialiseringstiden løper en en stor risiko for at nyutdannede 

gastrokirurger ikke har den grunnkompetansen som er nødvendig for å kunne gi forsvarlig 
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akuttkirurgisk behandling ved små sykehus. Sykehus som skal opprettholde et akuttkirurgisk 

tilbud må ha nok stillinger til at det kan etableres forsvarlige vaktordninger for 

gastroenterologiske kirurger. 

 

Som en konsekvens av fagutviklingen vil en sannsynligvis i tiden fremover ha sykehus med 

stor variasjon i akuttilbud. Færre sykehus vil kunne gi et komplett kirurgisk tilbud, noe som 

igjen vil ha konsekvenser for akuttkirurgien.  Ett komplett tilbud vil kun tilbys ved de største 

sykehusene. Økt sentralisering vil medføre at pasienter må transporteres til større sykehus for 

mer spisset kirurgisk kompetanse. 

 

Vaktkompetanse i indremedisinske og kirurgiske fag 
Helsedirektoratet har gitt uttrykk for at etter gjennomført del 2 i kirurgiske og 

indremedisinske fag skal leger i spesialisering være kompetente til å ha vakt uten spesialist i 

formell bakvakt. I del 3 skal leger i spesialisering erverve vaktkompetanse i egen spesialitet 

og samtidig opprettholde generell vaktkompetanse. 

Helsedirektoratets forslag til endret vaktordning vil medføre at leger i spesialisering ikke vil 

ha tilgang til nødvendig supervisjon i vaktsituasjoner. Utdanningsaspektet under vakt 

forsvinner og pasientsikkerheten svekkes. Supervisjon er ett av de bærende elementer i 

spesialiseringen, og krav til at leger i spesialisering skal ha fortløpende supervisjon av 

spesialist i faget er forankret i gjeldende regelverk. En situasjon der leger i spesialisering 

arbeider uten supervisjon på ettermiddag, kveld og natt kan ikke defineres som spesialisering 

og vil ikke være faglig forsvarlig organisering av vakttjeneste.  

Helsedirektoratets forslag legger opp til utstrakt generell vakttjeneste også i del 3. Dette vil gå 

på bekostning av dagarbeidstiden og redusere fagspesifikk tjenestetid i del 3 ytterligere. Tiden 

leger i spesialisering har til rådighet for å utøve pasientrettet arbeid innen egen spesialitet vil 

bli ytterligere redusert. Konsekvens vil være redusert kompetanse eller langsommere framdrift 

i spesialiseringsløpet for den enkelte lege. 

I følge Helsedirektoratets rapport skal overleger arbeide mer i fremskutt vakt i mottak.  Dette 

må det tas høyde for i bemanningen, slik at både leger i spesialisering og overleger får 

tilstrekkelig tid til veiledning og supervisjon. 

 

 

De øvrige sykehusspesialitetene 
Helsedirektoratet foreslår en reduksjon i spesialiseringstid når turnus inkluderes i 

spesialiseringen. Direktoratet går ikke inn for at det kan etableres grenspesialiteter i andre fag. 

Det er ikke forslag om nye spesialiteter utover ny spesialitet i mottaks- og indremedisin.  

 

En forkorting av normert spesialiseringstid vil måtte medføre en reduksjon av kravene til 

kompetanse ved spesialistgodkjenning. Reduserte kompetansekrav for spesialister vil føre til 

svekket kvalitet på helsetjenestene. 

 

For de spesialiteter som har krav om obligatorisk tjeneste i annen spesialitet, må innholdet i 

denne tjenesten tilpasses de konkrete behovene i den enkelte spesialitet. Det vil ikke være 

hensiktsmessig å strukturere dette som generelle del 2-moduler, læringsmål, innholdskrav og 

plassering i spesialiseringsløpet vil variere fra spesialitet til spesialitet. Det må tilrettelegges 

særskilt for slik tjeneste, slik at legene ikke får problemer med å «slippe til» på aktuelle 

læringsarenaer i avdelingen der obligatorisk tjeneste i annen spesialitet skal utføres. 
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En overgang fra gren- til hovedspesialiteter i kirurgiske og indremedisinske fag vil få 

konsekvenser for andre spesialiteter som i dag har krav om tjeneste i generell kirurgi eller i 

indremedisinske fag. En struktur med bare hovedspesialiteter vil kunne gjøre det vanskeligere 

å tilrettelegge for slik tjeneste. Denne tjenesten må derfor skreddersys i tid og innhold for den 

enkelte spesialitet. Ved behov for tjeneste i ulike kirurgiske eller medisinske 

hovedspesialiteter kan dette gjennomføres ved å innføre samarbeidsavtaler mellom 

avdelingene.  

 

Noen spesialiteter nærmer seg en størrelse og har et så komplekst innhold at etablering av 

grenspesialiteter innenfor flere fagfelt vil være naturlig. Grenspesialisering innenfor andre 

fagområder vil sikre nødvendig og kvalitetssikret kompetansebredde også innen de spisse 

delene av disse fagene. Dersom det ikke åpnes for muligheten til å etablere grenspesialiteter 

innenfor andre fagfelt, vil det kunne tvinge seg frem oppsplitting av store spesialiteter med 

nye hovedspesialiteter. 

 

 

Spesialitetsstruktur og innhold for spesialitetene allmennmedisin og 

samfunnsmedisin  
Helsedirektoratets tredelte modell for spesialiseringsløpet er foreslått også for spesialitetene i 

samfunnsmedisin og allmennmedisin. I direktoratets modellbeskrivelse er del 2 definert som 

«felles kompetansemoduler for grupper av spesialiteter». Innhold og læringsmål for 

sykehustjenesten i allmennmedisin og for den kliniske tjenesten i samfunnsmedisin må 

defineres særskilt for spesialisering i den respektive spesialitet. Legeforeningen mener derfor 

at modellen ikke er hensiktsmessig for samfunnsmedisin og allmennmedisin.   

Allmennmedisin 
Helsedirektoratet foreslår at den totale normerte spesialiseringstiden (inkludert turnus/del 1) 

skal være 6 år, mot 6½ år i dag. Det vil være krav om minimum 1 års tjeneste i sykehus. Del 2 

omfatter den obligatoriske tjenesten i sykehus.  

Redusert tjenestetid oppnås ved at 6 måneder av sykehustjenesten i del 1 skal kunne telle som 

del av den obligatoriske sykehustjenesten.  Sykehustjenesten i del 2 kan gjennomføres der det 

måtte passe i spesialiseringsløpet etter del 1. Sykehustjenesten kan gjennomføres 

sammenhengende eller i bolker på minimum tre måneder. 

  

Tjeneste i del 1 bør ikke telle som og erstatte senere spesialisering. Innholdet i og formålet 

med tjenesten i del 1 er et annet en for sykehustjenesten i den spesialitetsspesifikke delen av 

spesialiseringsløpet. Forslaget innebærer en halvering av kravet til sykehustjeneste i forhold 

til dagens ordning. Dette vil gjøre det enklere å gjennomføre tjenesten, men kjennskapen til 

spesialisthelsetjenesten vil nødvendigvis reduseres. Det åpnes for å velge ytterligere 6 

måneders tjeneste i sykehus. Dette vil da gå på bekostning at tjeneste i allmennmedisinsk 

praksis. 

Helsedirektoratet foreslår videre at alle som starter i allmennmedisinsk arbeid, samtidig starter 

på sin spesifikke spesialisering (del 3). Dette støttes av Legeforeningen. Forslaget bringer 

fagområdet mer på linje med de øvrige spesialiteter. Det vil medføre økte kompetansekrav til 

allmennlegene og gi et kvalitetsløft for primærhelsetjenesten.  

Helsedirektoratet foreslår at halvparten av den kliniske tiden i allmennmedisin kan avtjenes 

som fulltids tjeneste ved kommunal legevakt eller i sykehjem. Resten av spesialiseringstiden 

må da gjennomføres i minst 80 % åpen uselektert praksis + annen relevant klinisk eller 
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forskningsmessig arbeid slik at allmennlege i spesialisering jobber 100 % for å få tiden fullt ut 

tellende. Dette er i samsvar med Legeforeningens syn, uansett kombinasjon av tjeneste må 

spesialiseringen inneholde minst 2 årsverk allmennmedisin i åpen, uselektert allmennpraksis.  

Sykehjemstjeneste 
Helsedirektoratet foreslår at halvparten av den kliniske tiden i allmennpraksis kan avtjenes 

som full tjeneste ved kommunal legevakt, sykehjem eller kommunal helseinstitusjon med 

døgnbasert øyeblikkelig hjelp-tilbud. De resterende årene av den kliniske tiden i 

allmennpraksis må da være minimum 80 % åpen uselektert allmenn praksis + annen 

allmennmedisinsk tjeneste som i sum gir 100 % tellende tjeneste. 

For å sikre at den sammensatte pasientgruppen i sykehjem har tilgang til legetjenester av god 

kvalitet, er det viktig at sykehjemslegene tilbys en faglig utvikling og at sykehjemsmedisin 

styrkes som fag. Legeforeningen har anbefalt og støtter forslaget om at inntil 2 års fulltids 

stilling som sykehjemslege kan inngå i spesialiseringen i allmennmedisin. Det forutsettes at 

legen har 2 års åpen, uselektert kurativ allmennpraksis i tillegg. Hvis den kurative delen er 

mindre enn 100 % må tjenestetiden forlenges tilsvarende. Videre må det være en forutsetning 

at det innføres krav om individuell veiledning, internundervisning og supervisjon knyttet til 

tjeneste i sykehjem. Veiledning må gis av spesialist i relevant spesialitet og det må sikres 

adekvat supervisjon der spesialist ikke nødvendigvis arbeider ved/er tilstede på sykehjemmet 

men er tilgjengelig på telefon. 

Samfunnsmedisin 
Helsedirektoratet foreslår at del 2 skal bestå av 6 måneders tjeneste i allmennmedisin, 

alternativt av tjeneste i en annen klinisk spesialitet. Del 3 består av spesifikk 

samfunnsmedisinsk tjeneste. 

Helsedirektoratet foreslår videre at alle som starter i samfunnsmedisinsk arbeid, samtidig 

starter på sin spesifikke spesialisering i samfunnsmedisin (del 3). Dette støttes av 

Legeforeningen. Forslaget bringer fagområdet mer på linje med de øvrige spesialiteter og kan 

bidra til å heve nivået for den samfunnsmedisinske kompetansen.  

 Helsedirektoratet foreslår at minste tellende stillingsbrøk heves fra dagens 40 % til minimum 

50 % regnet av full stilling for å telle i spesialiseringen. Dette innebærer en innskjerping av 

dagens regelverk, men samtidig en harmonisering mot andre spesialiteter. Forslaget kan få 

betydning for rekruttering og spesialisering i mer grisgrendte strøk.  

 

 

Etterutdanning 
Helsedirektoratet går inn for obligatorisk etterutdanning uten resertifisering (med unntak av 

allmennmedisin der dagens resertifiseringsordning videreføres). 

Dette samsvarer med Legeforeningens syn. 

 

Etterutdanningen er både et individansvar og et systemansvar. Legespesialistenes 

etterutdanning må styrkes ved at rettigheter og plikter tydeliggjøres i avtaleverket. 

Legespesialisten må forutsettes å planlegge, gjennomføre og dokumentere etterutdanningen i 

henhold til nærmere definerte normer, samtidig som arbeidsgiver må forpliktes til å legge til 

rette for de nødvendige praktiske og økonomiske forutsetninger og sørge for at 

etterutdanningen kan gjennomføres.  
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Etterutdanningen bør evalueres ved de sykehusavdelinger som har godkjenning som 

utdanningsinstitusjon for spesialisering. Eventuelle mangler i etterutdanningen må få 

konsekvenser for en avdelings status som utdanningsinstitusjon.  

 

 

Konsekvenser for Legeforeningens oppgaver 
Legeforeningen er ikke tildelt noen formaliserte roller i forslaget til ny spesialitetsstruktur. 

Helsedirektoratets forslag til rolle og ansvarsfordeling innebærer dermed en svekkelse av  

Legeforeningens, spesialitetskomiteenes og de fagmedisinske foreningers rolle i 

spesialiseringsspørsmål. Dette fører til en betydelig svekkelse av fagmiljøenes rolle i 

spesialiseringen av leger.  

 

Helsedirektoratet tydeliggjør oppgaver som skal utføres av universitetene, helseforetakene og 

myndighetene. 
 

Legeforeningen, med sine organisasjonsledd og medlemmer må og vil fortsatt være en sentral 

premissleverandør for spesialiseringen fordi fagenes innhold defineres av fagmiljøene 

nasjonalt og internasjonalt. Legeforeningen vil opprettholde og utvikle sin kompetanse og 

organisasjon og bruke den videre i arbeidet med legers spesialisering. Legeforeningen vil 

fortsatt løpende foreslå tiltak for utvikling av spesialiteter, og krav til utdanningsavdelinger. 

 

Legeforeningens fagorganer må gis en klar og tydelige rolle med anledning til kunne foreslå 

og gi råd om innhold i spesialitetene, råd om kvalitet på utdanningsavdelingene og råd om 

godkjenning av disse. Legeforeningen må også gis anledning til å innhente brukererfaringer 

om spesialisering og utdanningsavdelinger og mulighet til å formidle denne kunnskap tilbake 

til utdanningsleddene i spesialiseringsløpet for den enkelte spesialitet.  

 

Legeforeningen har en godt utbygd struktur som legger til rette for at fagmiljøene i sin helhet 

kommer til orde. Gjennom våre fagmedisinske foreninger samles kunnskap og kompetanse 

om fagutvikling og hvordan faget bør utvikles av hensyn til endrede behov i befolkningen. 

Fagmiljøene har en helt naturlig og uomtvistelig posisjon i utviklingen av norsk helsevesen og 

danner bindeleddet mellom utøvelse av helsetjeneste og helsemyndigheter. De fagmedisinske 

foreninger følger den internasjonale utviklingen av fagene tett gjennom nær kontakt med 

internasjonale fagmiljøer og deltakelse i internasjonale faglige organisasjoner ( eks UEMS). 

 

Legeforeningen vil bevare sin struktur med spesialitetskomiteer selv om Helsedirektoratet 

etablerer en struktur med spesialitetsråd i hver spesialitet. 

 

 

Konsekvenser for sykehusorganisering ved ny spesialitetsstruktur 
Endringer i spesialitetsstruktur vil få konsekvenser både for sykehusstruktur, spesialiseringen 

av leger og behandling av pasienter. Sykehusorganisering, drift og sykehusøkonomi har ofte 

korte perspektiver. Spesialitetsstruktur må være fleksibel nok til å tåle endringer i 

organisering uten at strukturen i spesialiseringen vesentlig endres, og må kunne ta opp i seg 

den kontinuerlige omstillingen sykehusene er i.  

 

For å oppnå mer strukturerte og effektive spesialiseringsløp, med økt vekt på supervisjon og 

veiledning og innføring av nye generelle kompetansemoduler, må det etableres tilstrekkelig 
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antall stillinger for leger i spesialisering slik at det kan frigjøres tid fra rene driftsoppgaver til 

å drive med spesialiseringsrelevant arbeid.  

 

Videre bør det også vurderes om leger i spesialisering skal gis mulighet til fritak, helt eller 

delvis avhengig av spesialitet, fra vaktarbeid for å gjennomføre en større andel av 

spesialiseringen som supervisert tjeneste på dagtid. Dette vil bedre mulighetene til å erverve 

kompetanse og erfaring innen elektiv virksomhet. Dagens generelle krav til vakttjeneste bør 

erstattes av spesifikt nedfelte krav til vakttjeneste knyttet til den enkelte spesialitet. Kravene 

må defineres særskilt for hver enkelt spesialitet, basert på innhold, læringsmål og 

vakttjenestens betydning som læringsarena for spesialiteten. 

 

En omlegging fra gren- til hovedspesialiteter vil kunne få konsekvenser for sykehusstruktur. 

Endringen vil kunne påvirke arbeidsdelingen mellom sykehusene innen kirurgi og 

indremedisinsk fagfelt. 

 

 

Kvalitetssikring av utdanningsinstitusjoner 
Helsedirektoratet foreslår at overvåkningen av utdanningsinstitusjonene skal foregå ved 

vurdering av gjennomføringsevne på aggregert nivå og kompetansetesting etter definerte 

moduler. Et slikt system vil forringe kvalitetssikringen. Overvåkning av 

spesialiseringshastighet kan ikke erstatte faglig kvalitetssikring gjennom årlig rapportering om 

gjennomføringen av spesialiseringen på det enkelte tjenestested (SERUS-rapportering) og 

spesialitetskomiteenes besøk på utdanningsinstitusjonene.  
Betydningen av å bevare dagens besøksordning ved utdanningsavdelinger er stor, da 

spesialitetskomiteenes besøk belyser forhold det ellers kan være vanskelig å avdekke. 

 

   ---------------------------------------------- 

 

Fagutviklingen er den viktigste faktoren som påvirker spesialitetsstruktur. Fagutviklingen er 

innrettet på å ivareta de behov befolkningen har og vil få for helsetjenester, og befolkningen 

forventer kvalitet på disse tjenestene. Fremtidens spesialitetsstruktur må kunne ta opp i seg 

den raske faglige og teknologiske utviklingen fagene opplever. Den enkelte spesialist må etter 

endt spesialisering ha kompetanse og ferdigheter på høyt internasjonalt nivå.  
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Foro rd  

Helsedirektoratet legger med dette frem utredningen «Fremtidens spesialister. En 
gjennomgang av legers spesialitetstruktur og –innhold ». Utredningen er 
utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Anbefalingene er et resultat av en analyse av hvilke faktorer som påvirker 
behovet for endringer i spesialitetsstruktur og innhold for leger, hvordan 
fremtidsbildet ser ut gitt de påvirkningsfaktorene vi kjenner til og hvilke 
konsekvenser dette ser ut til å få for behovet for legers kompetanse, samt 
endringer i spesialitetsstruktur og -innhold.  
 
I 2012 la Helsedirektoratet frem rapporten «Behovet for spesialisert kompetanse i 
spesialisthelsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030». 
Denne utgjør en del av grunnlaget for rapporten.   
 
Det er en premiss fra Helse- og omsorgsdepartementet at gjennomgangen skal 
ta opp i seg hovedretningen som ligger til grunn i Samhandlingsreformen, samt 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid fra 
2011.  
 
Utredningen omfatter tre hovedtema: a) forslag til ny spesialitetstruktur og –
innhold, b) forslag til forbedring av spesialiseringsløpet og c) forslag til endret 
rolle- og ansvarsfordeling mellom de aktørene som er involvert i 
spesialistutdanningen av leger.  
 
En naturlig og nødvendig oppfølging av dette arbeidet vil være både en 
konsekvensutredning av de foreslåtte endringene og en detaljutredning.  
 
Det er ingen enkel oppgave å utarbeide forslag til endringer på et såpast stort og 
omfattende område. Den foreliggende rapporten utgjør etter Helsedirektoratets 
vurdering en skisse som er tilrådelig og ønskelig faglig sett. De foreslåtte 
endringene på de tre områdene utgjør til sammen en helhetlig tenkning som 
understøtter en utvikling mot en spesialitetsstruktur som både er fremtidsrettet, 
og ikke minst gir høyere pasientsikkerhet og bedre kvalitet i pasientbehandlingen.        
   
 
 
Oslo 20. juni 2013 

 
Bjørn Guldvog 
helsedirektør 
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Sammendrag  

Bakgrunn og mål 
Helsetjenesten er i stadig utvikling og kravene til helsetjenesten endres raskt. 
Medisinskfaglig og teknologiske utvikling, demografiske endringer, endringer i 
pasientrollen og en rekke andre faktorer påvirker kompetansebehovet i 
helsesektoren. Samhandlingsreformen og de to nye lovene, Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid, gir begge klare føringer 
for helsetjenesten. I presiseringsbrev av 04.05.2011 ga Helse- og 
omsorgsdepartementet i oppdrag å foreta en gjennomgang av legers 
spesialitetsstruktur og -innhold med sikte på å vurdere behovet for eventuelle 
endringer.  
 
Hvilke legespesialister vi utdanner og innholdet i spesialistutdanningen vil ha stor 
betydning for hvor godt helsetjenesten fungerer. Det innebærer et behov for å 
foreta en helhetlig vurdering av den eksisterende spesialitetsstruktur og –innhold 
for leger.  
   
Det overordnede mål med endringene som foreslås er en høyere kvalitet i 
diagnostisering, behandling og oppfølging av og samhandling om pasientene. 
Hensynet til å bedre pasientsikkerheten har stått sentralt. Her ses en god 
spesialistutdanning og spesialister med høy kompetanse som et viktig 
virkemiddel for å oppnå disse målene.   
 
For å oppnå en mer fremtidsrettet spesialitetsstruktur og et bedre 
spesialiseringsløp, foreslår Helsedirektoratet tre hovedgrep: 
 
1) En tredelt fleksibel modell for spesialitetsstruktur som ivaretar både behovet 

for breddekompetanse og spisskompetanse, samt ny kompetanse på områder 
som er nødvendig for å utføre legerollen på en optimal måte   

2) Forbedring og effektivisering av spesialiseringsløpet basert på god 
pedagogikk og tilpassede verktøy med hovedfokus på læringsutbyttet for den 
enkelte lege i spesialisering 

3) En ryddig og tydelig oppgavefordeling som understøtter en god 
implementering av modellen. 

 
Disse grepene er gjensidig avhengig av hverandre, og bør til sammen betraktes 
som en helhetlig modell for en fremtidsrettet spesialitetsstruktur med en ryddig 
oppgave- og ansvarsfordeling.     

 
En spesialitetsstruktur som ivaretar hensynet til både bredde- og 
dybdekompetanse   
I denne gjennomgangen av spesialitetsstruktur og -innhold for leger, presenteres 
en tredelt generisk modell for spesialistutdanning av leger. Modellen er basert på 
analyser og vurderinger av fremtidens behov for spesialistkompetanse som har 
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framkommet fra fagmiljøene under gjennomgangen. Ikke minst utgjør de 
foreslåtte endringene et svar på flere utfordringer som helsetjenesten har som 
kan tilbakeføres til svakheter i dagens spesialistutdanning.   

 
På grunn av de raske endringene som påvirker kompetansebehovene, må det 
etableres en spesialitetsstruktur som er fleksibel. Sykehusstrukturen i Norge 
krever at hensynet til breddekompetanse ivaretas. Utviklingen har over flere år 
gått i retning mer spesialisering og subspesialisering. Dette mener direktoratet er 
nødvendig, men det bør ikke gå på bekostning av breddekompetansen: Den 
store gruppen pasienter i sykehus med flere og sammensatte sykdommer og 
ivaretakelse av de utfordringer som mindre og mellomstore sykehus har tilsier at 
styrking av en breddekompetanse er nødvendig. Samtidig vil det være helt 
sentralt for å sikre gode, helhetlige forløp både innen spesialisthelsetjenesten og 
ikke minst gjennomgående gode pasientforløp mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Medisinsk behandling kan etterhvert skreddersys og tilpasses den enkelte 
pasients behov, noe som fører til at det oppstår en rekke områder der det 
etterspørres særlig kompetanse. Derfor må det legges opp til påbygging av 
spesialistutdanningen i samsvar med de oppgaver den enkelte lege har. 
Helsedirektoratet legger derfor opp til en formell spesialistutdanning som kan 
påbygges med formelle og uformelle kompetanseområder både etter behovet til 
det enkelte sykehus og ønskene til den enkelte spesialist.    
 
Den foreslåtte spesialitetsstrukturen 
Den foreslåtte modellen er tredelt og i hovedsak skal de tre delene bygge på 
hverandre: 
 
Spesialistutdanning del 1 
Denne delen starter etter endt grunnutdanning og består av 18 måneders 
tjeneste, 12 måneder på sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. Dette 
er en felles kompetanseplattform, men med fire alternative løp. Kirurgi, 
indremedisin og psykiatri/rus- og avhengighetsmedisin kan velges i ulike 
kombinasjoner. Et nytt element er at 3 måneder kan tidsmessig telle med i den 
senere spesialistutdanningen.   
 
Spesialistutdanning del 2 
Del 2 omfatter felles kompetanseplattform for grupper av fag. Det gjelder 
indremedisinske fag, kirurgiske fag og psykiatri/rus- og avhengighetsmedisin. De 
øvrige fagene vil ikke ha en felles kompetanseplattform, men kan eventuelt ta 
moduler fra del 2 når man tar del 3. Etter gjennomgått felleskompetanseplattform 
vil kirurger og indremedisinere ha kompetanse til å ha vaktansvar i akuttmottak 
og skal kunne håndtere livstruende tilstander.   
 
Spesialistutdanning del 3 
Dette er den spesialitetsspesifikke utdanningen. Den forutsetter del 1 og 2 av 
integrert klinisk tjeneste og andre obligatoriske kompetansemoduler. Innhold, 
form og omfang vil variere mellom ulike spesialiteter. Sikring av vaktkompetanse i 
eget fag vil være sentralt i spesialistutdanning del 3. 
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Andre forslag til endringer i strukturen 
Helsedirektoratet foreslår videre noen grunnleggende endringer:  
 
Det foreslås at det innføres egne moduler innen områdene kommunikasjon, etikk, 
kunnskapshåndtering, kvalitetsarbeid, systemforståelse, samhandling, 
organisasjon og ledelse. Disse vil legges inn gjennom hele spesialisering og 
knyttes nært opp til den kliniske hverdagen.   
  
Det foreslås videre at alle grenspesialiteter omgjøres til hovedspesialiteter.  
 
Tidligere kunne deler av spesialiseringen gjennomføres ved å ta tjeneste i annen 
relevant spesialitet. Denne muligheten foreslås tatt bort unntatt der slik annen 
tjeneste er en obligatorisk del av utdanningen.  
 
Spesialiseringen vil i langt sterkere grad enn tidligere bli styrt etter hvorvidt 
læringsmålene er oppfylt. Moduler kan settes ulikt sammen avhengig av hvilken 
spesialitet de skal anvendes i og kan bestå av klinisk tjeneste og/eller ulike typer 
kurs.  
 
Rekkefølgebestemmelser 
Etter spesialistutdanning del 1, som må gjennomføres først for alle spesialiteter, 
kan det være aktuelt å lage fleksible løsninger for rekkefølgen av 
spesialistutdanning del 2 og del 3. For noen spesialiteter vil felles moduler i del 2 
være en basis breddekompetanse for faget som tas før den unike del av 
utdanningen, mens det for andre spesialiteter kan være mer hensiktsmessig å ha 
erfaring i eget fag før man går inn i felles moduler (del 2). 
 
Forbedring og effektivisering av spesialiseringsopplegget  
En viktig endring som foreslås er å styrke forbedre spesialiseringsløpet. I dette 
ligger det følgende hovedgrep:  
 

 Å styrke læringsaspektet i spesialistutdanningen ved å legge sterkere vekt 
på læringsmål som i større grad gjenspeiler læringsutbyttet, dvs hvor gode 
spesialistene blir i sine fag etter fullført spesialisering.  

 Å utvikle og i større grad ta i bruk pedagogiske verktøy som e-læring, 
simulatortrening og ferdighetslaboratorier 

 Å innføre obligatoriske veilederutdanning og styrke veiledningsfunksjonene 

 Å innføre kompetansetesting underveis for læringsutbyttet på de mest 
sentrale modulene innen spesialitetene 

 Å innføre obligatorisk etterutdanning for spesialister som må gjennomføres 
innen en tidsramme på fem år.  

 
Dagens spesialisingsløp for leger er ikke tilstrekkelig tilpasset fremtidens behov. 
Det er ikke tilstrekkelig effektivt. Muligheten til å forkorte spesialiseringstiden 
anses derfor som god. Det legges opp til en minimumsramme for utdanningstiden 
i de enkelte spesialiteter på 6 ½ år.  
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Det er viktig å presisere at spesialistutdanningen av leger også fortsatt skal være 
praksisbasert: Klinisk tjeneste skal fortsatt være hovedarenaen for 
spesialistutdanningen. De foreslåtte endringene skal imidlertid sørge for at den 
enkelte lege i spesialisering har et system rundt seg som sørger for at 
spesialiseringsløpet er kvalitativt godt og effektivt.   
 
 
En ryddig og tydelig oppgavefordeling  
For å oppnå målene om en fremtidsrettet spesialitetsstruktur og en godt 
organisert og effektiv spesialistutdanning, er det viktig at roller og ansvar er 
tydelig beskrevet og at det er godt samsvar mellom myndighet og ansvar. Det 
ligger også i vår anbefaling av myndighetsansvaret, det vil si den overordnete 
styringen av spesialistområdet bør ivaretas av Helsedirektoratet på delegasjon fra 
HOD.     
 
Den norske legeforening har siden 1980 blitt delegert oppgaver innen 
spesialistutdanning. Foreningen har gjort en formidabel innsats i denne 
sammenheng. Den norske legeforening vil i den nye ordningen fortsatt være en 
vesentlig aktør i arbeidet med spesialisering, blant annet ved å være godt 
representert i råd og utvalg som skal legge føringene for utvikling av 
spesialitetsstruktur og –innhold, men den vil ikke ha en selvstendig rolle.   
 
Helsedirektoratet foreslår videre at universitetene får et økt ansvar både for 
teoretisk opplæring, men også for å sikre god pedagogikk. Universitetene bør ha 
som oppgave å utvikle veilederopplæring, utvikle veiledere, samt utvikle og 
administrere kompetansetesting. Dette er også viktig for å få en nasjonal 
spesialistutdanning basert på gode pedagogiske metoder. Dermed blir det en god 
sammenheng mellom grunnutdanning, spesialistutdanning og obligatorisk 
etterutdanning.  
 
Helseforetakene vil ha ansvar og oppgaver knyttet til å organisere gode og 
effektive utdanningsløp, sørge for at veiledningen organiseres godt lokalt i tillegg 
til å ha ansvaret for den viktigste læringsarenaen i den kliniske utdanningen, dvs 
den kliniske tjenesten. Videre innebærer helseforetakenes ansvar å sørge for nok 
veiledere med formell kompetanse og utarbeide hensiktsmessige 
arbeidsordninger som ivaretar læring.  
 
Som en del av omleggingen foreslår direktoratet en rådsstruktur der det opprettes 
et sentralt råd for spesialistutdanning av leger, samt et spesialitetsråd for hver 
spesialitet som rapporterer direkte til Helsedirektoratet. Dette vil bidra til kort veg 
mellom fagmiljøenes vurderinger av endringsbehov til beslutning, samt til at 
myndighetsrollen blir tydeliggjort.   
 

 
Konsekvensvurdering  
I rapporten gis en konsekvensvurdering på et overordnet nivå. Mye tyder på at de 
positive konsekvenser er mange. De foreslåtte endringene har særlig positive 
konsekvenser for pasientene ved at de vil få raskere og mer korrekt 
diagnostisering enn i dag, og ha færre leger å forholde seg til i løpet et at 
sykehusopphold og at pasientsikkerheten vil bedres.  
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For leger i spesialisering har endringene også positive konsekvenser ved at de i 
større grad sikres et godt og effektivt spesialistutdanningsløp basert på moderne 
pedagogiske metoder. De får større fleksibilitet både i valg av moduler og i selve 
gjennomføringen. Ikke minst vil de sikres god og systematisk veiledning gjennom 
hele spesialiseringen.       
 
For noen av spesialistene vil endringene innebære større vaktbelastning. Dette 
henger først og fremst sammen med at akuttmottakene skal bemannes med mer 
kompetanse. De yngste legene bør ha tjeneste i akuttmottak for læring, men bare 
sammen med mer erfarne leger. Både de som har gjennomført del 2, og leger 
med den nye spesialiteten i mottaks- og indremedisin vil være godt kvalifisert for 
dette.  
 
Kostnadene for helseforetakene er i første rekke knyttet til at turnusleger ikke 
lenger vil stå alene fremst i mottak. I større sykehus vil dette bli mottaks- og 
indremedisinerens domene og det er disse som skal ha ansvaret for den første 
diagnostisering. I de mindre sykehusene vil spesialistene bevare og utvikle sin 
generelle vaktkompetanse.  
 
Samtidig vil de foreslåtte konsekvensene har kostnader knyttet til omlegging, 
samt de kostnader som en sterkere satsing på veiledning og læringsutbytte for 
leger i spesialisering vil medføre. For noen av overlegene vil endringene 
innebære større vaktbelastning. 
   
For helseforetakene vil endringene også bety at de får spesialister utdannet 
raskere, og færre leger ansatt i utdanningsstillinger. Ressursbruken er vanskelig 
å anslå, men det er god grunn til å anta at kostnadene dette medfører i form av 
mer tid til veiledning vil kunne kompenseres noe for i form av blant annet bedre 
diagnostisering og pasientbehandling, samt færre innleggelser av pasienter som 
kan snus i mottakene. 
 
Kommunene vil i større grad bli sikret høy kompetanse på sine allmennleger og 
det legges opp til at fastleger skal delta i legevaktsarbeid som ledd i den 
obligatoriske etterutdanningen.  
 
Omleggingen vil ha noen oppstartskostnader både for universitetene og for 
helseforetakene. Helsedirektoratet vurderer likevel fordelene ved omleggingen 
som større enn kostnadene de utløser. Oppstartskostnadene vil etter alt å 
dømme kunne tjenes inn over årene fremover.   
 
De foreliggende momentene som er nevnt i konsekvensvurderingen i kapittel 11, 
bør utvides med flere og det bør gjøres en grundig konsekvensutredning. I dette 
arbeidet bør det etableres en arbeidsgruppe der både Legeforeningen, 
universitetene, Spekter, KS og helseforetakene er involvert.  
  
De foreslåtte endringene utgjør en overordnet helhetlig modell for 
spesialistutdanning som tar opp i seg de føringene i Samhandlingsreformen og 
de store endringene helsevesenet står overfor. Innholdet i modellen må imidlertid 
også videreutvikles og detaljutredes. Det må blant annet utvikles etterprøvbare 
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læringsmål i tråd med den nye modellen og dette må skje i nært samarbeid med 
fagmiljøene gjennom den nye rådsstrukturen. Det bør videre utvikles moderne 
pedagogiske verktøy og utdanningsopplegg som fagmiljøene må tungt inn i 
sammen med universitetene.  
 
I siste kapittel er det gitt en oversikt over noen av de viktigste oppgavene som 
denne omleggingen fordrer, og som Helsedirektoratet kan initiere etter en 
nærmere behandling og eventuell tilslutning i departementet.  
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1 Oppdrage t  og  må lene  med g jennomgangen  

 Bakgrunn 1.1

Helsedirektoratet skal bidra i Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) brede 
gjennomgang av organisering av spesialistutdanning og godkjenningsordninger 
for helsepersonell. 
  
På bakgrunn av dette har Helsedirektoratet fått flere oppdrag. Ett av 
oppdragene omfatter en gjennomgang og vurdering av eventuelle endringer i 
struktur og innhold i spesialistutdanning av leger, samt en konkretisering av 
fremtidige roller, ansvar og oppgaver på feltet (jfr presiseringsbrev 04.05.2011). 
I presiseringsbrevet heter det:  
 
Det skal foretas en gjennomgang av spesialitetsstruktur for leger med tanke på 
at den skal gjenspeile framtidige behov for spesialistkompetanse hos leger.  
 
Gjennomgangen av spesialistfeltet skal ta opp i seg hovedretningen som ligger 
til grunn i Samhandlingsreformen og ny lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester og folkehelsearbeid (2011).  
 
Arbeidet med gjennomgangen skal munne ut i følgende leveranser: 

 

 Forslag til en spesialitetsstruktur for leger, både hovedspesialiteter og 
grenspesialiteter som gjenspeiler kommunenes og helseforetakenes 
faktiske og framtidige oppgaver, og som tar inn i seg nye og endrede 
kompetansebehov som følge av utvikling av helsetjenesten og 
samhandlingsreformen, medisinskfaglig og teknologisk utvikling, samt 
demografiske endringer.    

 Vurdering av innholdet i legers spesialistutdanning 

 Vurdering av logistikken i utdanningsløpet  

 Vurdering av om det skal bli tydeligere fokus på læringsmål i stedet for 
krav om varighet på enkelte utdanningssteder  

 Vurdering av om det bør innføres eksamener eller annen form for 
kompetansetesting 

 Vurdering av om det skal innføres resertifisering for andre spesialiteter 
enn allmennmedisin. 

 
I tillegg skal Helsedirektoratet bistå Helse- og omsorgsdepartementet med 
modell for organisering av spesialistutdanningen for leger med tanke på å 
oppnå en ryddigere rolle- og ansvarsfordeling mellom myndigheter, 
arbeidsgivere, universitet og Legeforeningen.  
 
Det er en forutsetning at løsningene skal være i tråd med EUs regelverk på 
området. 
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 Målene med spesialistutdanningen 1.2

Et overordnet mål med spesialistutdanning av leger å sikre befolkningen og 
pasientene en kvalitativ og kvantitativ optimal diagnostisering, behandling og 
oppfølging, herunder pleie og omsorg av lidelser og sykdommer. For 
helsetjenesten som sådan er det derfor vesentlig at det i spesialistutdanningen 
etableres en helhetstenkning for utdanningen slik at helsetjenesten bedre kan 
møte de fremtidige helsemessige utfordringer som sikrer god kompetanse, 
kvalitet i utøvelsen og ivaretakelse av pasientsikkerheten.  
 
Målet med spesialistutdanningen for den enkelte lege er å sette vedkommende i 
stand til å utføre helsetjenester på et høyere kompetansenivå innen et mer 
avgrenset område enn grunnutdanningen gir. Dette skal skje ved tilegnelse av 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som samsvarer med det aktuelle 
spesialistområdet.   
 

 Målene med gjennomgangen 1.3

Målet med gjennomgangen av spesialitetsstruktur og -innhold for leger er at 
spesialitetsstrukturen skal gjenspeile framtidige behov for spesialisert 
kompetanse hos leger. Det framtidige behovet for spesialisert kompetanse er 
blant annet beskrevet i utredningen ”Framtidig behov for spesialisert 
kompetanse i helsesektoren. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 
2030” (Helsedirektoratet, februar 2012). Framtidig kompetansebehov har også 
vært et tema underveis i prosessen hvor fagmiljøene, RHF, universitetene og 
Legeforeningen har kommet med sine innspill. 
 
Målet med gjennomgangen er også å gi en vurdering av hvordan 
spesialiseringsløpet kan forbedres og gi innspill til en tydelig rolle- og 
ansvarsfordeling.  
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2  Organ ise r ingen  av  a rbe ide t  

 Prosjektorganisasjonen 2.1

Arbeidet med gjennomgangen av spesialitetsstruktur og -innhold for leger har 
vært organisert som et prosjekt under Program spesialistområdet i 
Helsedirektoratet ledet av programdirektør Hans Petter Aarseth.  
 
Prosjektet har vært forankret i Avdeling sykehustjenester i Divisjon 
spesialisthelsetjenester og ledet av seniorrådgiver Irene Sørås.  
 
Seniorrådgiver Terje Vigen i Avdeling sykehustjenester har sammen med 
programdirektør og prosjektleder utgjort programledelsen i direktoratet.  
 

En direktoratsintern prosjektgruppe bestående av avdelingsdirektører i flere 
berørte avdelinger har vært i funksjon gjennom hele prosjektperioden. 
Prosjektgruppen har sørget for bred forankring internt i direktoratet.  
 
Prosjektet har vært organisert slik:  

 
 
Figur 2.1 Organisering av prosjekt spesialitetsstruktur og –innhold 

 

 
Prosjektet har hatt flere arbeidsgrupper: En direktoratsintern arbeidsgruppe har 
stått for planlegging av de fire store temasamlingene: 
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 Erik Fosse, dr med og leder Intervensjonssenteret OUS/seniorrådgiver 
Avdeling sykehustjenester, Helsedirektoratet 

 Elma Turkovic, førstekonsulent Avdeling sykehustjenester, 
Helsedirektoratet 

 Kjell Maartmann-Moe, dr med og seniorrådgiver Avdeling 
primærhelsetjenester, Helsedirektoratet 

 Irene Sørås, seniorrådgiver Avdeling sykehustjenester, Helsedirektoratet 
(leder av arbeidsgruppen) 

 Stein A Evensen, dr med og seniorrådgiver Helsedirektoratet (fra 15. 
oktober 2012) 

 Tale Norbye Wien, dr med og seniorrådgiver, Helsedirektoratet (fra 6. 
januar - 20. april 2013). 

 
En egen referansegruppe har sammen med ovennevnte arbeidsgruppe vært 
delaktige i planleggingen av temasamlingene og gitt innspill underveis. Denne 
har bestått av  
 

 Bente Skulstad, avdelingsdirektør Helsedirektoratet 

 Cathrine Hannevig Welle-Watne, seniorrådgiver Helsedirektoratet 

 Jon-Torgeir Lunke, avdelingsdirektør Helsedirektoratet 

 Edvard Hauff, dr med Oslo universitetssykehus 

 Elisabeth Søyland, dr med Oslo universitetssykehus  

 Guro Birkeland, Norsk Pasientforening 

 Ole Steen, Avdelingsoverlege og dr med Oslo universitetssykehus 

 Torunn Janbu, seniorrådgiver Helse Sør-Øst. 
 
I tillegg har det i en periode vært nedsatt syv arbeidsgrupper med oppdrag å gå 
i dybden på enkelte tema og problemstillinger. Disse arbeidsgruppene har vært 
sammensatt av representanter fra de fleste spesialitetene, rundt 
kjerneområdene indremedisin, kirurgi, psykiatri/rus- og avhengighetsmedisin, 
allmennmedisin og billeddiagnostikk. Arbeidsgruppene har vært sammensatt 
med representanter fra de aller fleste spesialistene, stor og små sykehus, alle 
helseregioner, samt spredning i alder. Legeforeningen og universitetene har hatt 
sine representanter med i gruppene. I vedlegg 1 gis det en oversikt over 
deltakerne i arbeidsgruppene. 
 
En åttende arbeidsgruppe i Helsedirektoratet har sett spesielt på rolle- og 
ansvarsfordeling mellom aktørene på området. Vedrørende dette temaet har det 
vært møter mellom Helsedirektoratet, universitetene og Legeforeningen, samt 
med RHF ved fagdirektørene. 
 
Arbeidet med gjennomgangen av spesialitetsstrukturen har vært organisert et 
utstrakt samarbeid med en rekke aktører, særlig Universitetene, 
Legeforeningen, de regionale helseforetakene, helseforetakene og 
kommunehelsetjenesten. Samarbeidet med disse er ivaretatt gjennom a) flere 
egne møter både med RHF, med universitetene og med Legeforeningen og b) 
ved at aktørene har vært representert i flere referansegrupper. Det har i denne 
sammenheng vært avholdt fire møter med Nasjonalt råd for spesialistutdanning 
og legefordeling som har gitt nyttige innspill underveis.  



 

 
 

15 

 Arbeidsform 2.2

Gjennomgangen av spesialitetsstruktur og -innhold for leger er lagt opp som en 
prosess i fire faser:  
 
Figur 2.2 Prosessen i arbeidet

 
Den første fasen besto i å identifisere hvilke drivere eller faktorer som antas å 
ha betydning for spesialitetsstruktur og –innhold (kapittel 5). Ut fra en vurdering 
av hvilke faktorer som i størst grad vil påvirke behovet for endringer, ble det 
utledet et sannsynlig fremtidsbilde av helsetjenesten (kapittel 6). De to siste 
fasene ble brukt til å utlede hvilke konsekvenser fremtidsbildet gir for 
spesialitetsstruktur og –innhold (kapittel 7) og hvilke mer konkrete tiltak og 
løsninger kan svar best på utfordringene (kapittel 8, 9 og 10).     
 
I takt med fasene i arbeidet er det arrangert fire store temasamlinger. På disse 
har en rekke aktører deltatt: Universitetene, RHF, helseforetakene, 
Legeforeningen, Spekter, KS, pasientforeninger, Norsk Psykologforening og 
Norsk sykepleierforbund.  
 
Samlingene har hatt som hovedformål å få innspill til det videre arbeidet. 
Oppsummeringene fra disse samlingene er lagt ut på internett med oppfordring 
til deltakerne om å kommentere. I tillegg har samlingene tatt opp historikk, 
internasjonale forhold og bevaringsområder ved nåværende spesialitetsstruktur 
og –innhold.  
 
Foruten samlingen ble det etablert 7arbeidsgrupper bestående av fagpersoner 
fra alle spesialitetene som fikk i oppgave å gå i dybden på problemstillingene i 
oppdraget og spille inn til den avsluttende temasamlingen.  
 
Som det fremgår har det vært en bredt anlagt prosess med flere innspillsrunder 
underveis, og hvor aktørenes innspill har blitt bygget inn i den modellen som 
forslås. Det foreliggende forslaget er hovedsakelig basert på innspill fra disse 
arbeidsgruppene og fra alle referansegruppene. Med en såpass bred anlagt 
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prosess vil det måtte være slik at alle ikke kan kjenne seg igjen i samtlige 
forslag og konklusjoner. Våre forslag og konklusjoner har imidlertid sitt opphav i 
de samlingene og arbeidsgruppene som har vært organisert. I tillegg har 
Helsedirektoratet gjort en endelig vurdering slik at det foreliggende forslaget er 
så konsistent og helhetlig som mulig.       
 
Det har avslutningsvis blitt holdt en siste kommentarrunde hvor de samme 
aktørene har avgitt kommentarer og innspill til rapporten.  
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3  Begrepsavk la r i nger  og  de f in is joner  

 Begrepsavklaringer og definisjoner 3.1

I utredningen lanseres en del begreper som kan forårsake uklarhet og 
misforståelser. En del begreper er velkjente, mens andre er nye for enkelte.  
 
Det gis derfor nærmere definisjoner på de vanligste begrepene som blir brukt i 
utredningen.  

 Spesialiteter og spesialitetsstruktur for leger 3.2

Den norske legeforenings Stillingsstrukturutvalg I ga i en utredning av 1. juni 
1981 følgende definisjoner vedrørende medisinsk spesialiteter: 
 

 ”En medisinsk spesialitet er en formelt godkjent, avgrenset del av det 
 medisinske fagområde. Avgrensningen følger organer/organsystemer, 
 sykdomsgrupper, pasientaldersgrupper og spesielle undersøkelses- og/eller 
 behandlingsmetoder”. 

 
Det anføres videre:  

  
 ”Avgrensningen er foretatt for å sikre adekvat forebyggelse, undersøkelse 
 og behandling av gitte sykdomsgrupper”.  

 
Den svenske Översynsutredningen (2003)1 stiller disse kravene til spesialiteter:  
 

 Kunnskapsfeltet bør være kunnskapsmessig sammenhengende og av et 
tilstrekkelig omfang 

 Det bør være avgrensbart i forhold til andre spesialiteter 

 Det bør ha et tilstrekkelig antall utøvende spesialister for å opprette og 
opprettholde spesialiteten 

 Det bør avspeile pasientenes og helse- og omsorgssektorens behov. 
 
Hva som er ”tilstrekkelig omfang” og ”tilstrekkelig antall utøvende” er ikke 
definert nærmere. 
   
I den danske utredningen ”Speciallegeuddannelse, -status og perspektivering”2 
anbefales det at det legges følgende kriterier til grunn for at et 
kunnskapsområde skal kunne betegnes som en spesialitet: 
 

 Størrelse og omfang på det legevitenskapelige området: 

 Størrelsen på pasientgrunnlaget 

                                            
1
 Lãkarnas specialistutbildning och strukturen för medicinska specialiteter – En översyn. Stockholm: Socialstyrelsen 2003. 

2
 Speciallegeuddannelse, -status og perspektivering”, Sundhedsstyrelsen 2012 
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 Antall driftsenheter (representasjon i alle tre videreutdanningsregioner i 
Danmark) 

 Et tilstrekkelig antall spesialister. 
 
Det legevitenskapelige området bør etter denne definisjonen ha:  

 Få berøringsområder ved andre spesialiteter vedrørende funksjon og 
utdannelse 

 Selvstendig forskningstradisjon. 
 
Som det fremgår er definisjonene noe forskjellig. Spesialiteter omtaler både som 
kunnskapsområde og legevitenskapelig område. Videre er kriteriene ulike og 
omfatter både egenskaper ved fagområdet, pasientpopulasjon og 
organiseringen av utdanningen.   
 
Helsedirektoratet vil i det følgende benytte disse definisjonene: 
 
En hovedspesialitet betegner en medisinsk spesialitet hvor utdanningen i 
hovedsak foregår innen spesialiteten og således i det alt vesentlige uavhengig 
av utdanning i andre spesialiteter. 
 
En grenspesialitet betegner en ytterligere avgrensning av en del av en 
hovedspesialitet, hvor utdanningen bygger på utdanning i hovedspesialiteten og 
utdyper et område av den.  
 
En subspesialitet betegner en ikke godkjent undergruppering av en spesialitet 
uten formelle utdanningskrav og uten formell kompetanse. 
 
En spesialist er en lege som har dokumentert at hun/han oppfyller de definerte 
kravene innen en spesialitet, og som på det grunnlag er godkjent som spesialist. 
 
Med spesialitetsstruktur menes i denne utredningen inndelingen i spesialiteter, 
dvs antall hoved- og grenspesialiteter, fordelingen mellom dem, samt grensene 
mellom dem. 
 

 Kompetanse, kompetanseområde og kompetanseplattform 3.3

Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det 
mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål3.  
 
Et kompetanseområde er et fagområde som ligger utenfor den spesialiteten 
man har og som er felles arbeidsområde med én eller flere andre spesialiteter 
(Helsedirektoratet). 
 
Denne definisjonen er annerledes enn Legeforeningens som sier at «et 
kompetanseområde er karakterisert ved at leger med en særlig interesse og 
kompetanse arbeider innenfor et område som griper inn i tre eller flere 
spesialiteter». Helsedirektoratet ser her at det kan oppstå behov for å utarbeide 
kompetanseområde også kun for to spesialiteter.  

                                            
3
 Linda Lai: Strategisk kompetansestyring. 2004. 
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Begrepet kompetanseområde er følgelig ikke det samme som spesialområder 
innen en hoved- eller grenspesialitet ("kvistspesialitet", "subspesialitet"). 
 
Det kan være flere veier inn i et kompetanseområde. Det kan derfor ikke stilles 
krav om at godkjenning innenfor et kompetanseområde kun kan skje på 
grunnlag av godkjenning i én bestemt spesialitet. Spesialistgodkjenning i én av 
de spesialitetene som kompetanseområdet bygger på, er forutsetning for legens 
godkjenning i kompetanseområdet.  
 
Utdanningen innenfor et kompetanseområde skal være basert på et etablert 
regelverk. 

 
Kompetanseplattform tilsvarer det som på engelsk heter ‘common trunk’ og 
på svensk ‘gemensam kunnskapsbas’  
 
Med felles kompetanseplattform for leger mener vi kunnskap, erfaringer og 
ferdigheter som alle leger må ha for å praktisere som spesialist.  
 
Med faglig kompetanseplattform mener vi kunnskap, erfaringer og 
ferdigheter som er mer fagspesifikke (eks. innenfor grupper av kirurgiske fag, 
indremedisinske fag eller andre fag).  
 
Videreutdanning er utdanning etter autorisasjon som lege og som fører frem til 
spesialitet. 
 
Etterutdanning er utdanning for å opprettholde og videreutvikle kunnskap innen 
feltet man er spesialist i. 
 
Det skilles mellom formell og uformell etterutdanning. Det første er systematisk 
og målrettet opplæring og inngår i etterutdanningen. Det andre er erfaring man 
får i kraft av arbeidet som gjøres og inngår ikke i etterutdanningen.  
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4  Spes ia l i t e tss t ruk tu ren  fo r  leger  fø r  og  nå  

 Kort historikk 4.1

Historien om legenes spesialisering strekker seg tilbake til 1918 da de første 13 
spesialitetene ble opprettet. Antall spesialiteter har vokst fra 13 til 45 på årene 
siden 1918. Den største økningen skjedde i årene etter 1940-1990, og har siden 
da flatet ut.   
 
Figur 4.1 Utviklingen i antall spesialiteter 

 
 
 
Siden 1918 har det vært en rekke endringer i struktur, innhold og organisering av 
spesialistutdanningen for leger. Det vil føre for langt å gi en detaljert og 
inngående fremstilling av spesialitetsstrukturens historie. Denne er godt 
beskrevet i flere utredninger, blant annet i Per Haaves bok «I Medisinens 
sentrum»4 og i Ole Bergs bok «Spesialisering og profesjonalisering. En beretning 
om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 2009»5. I denne 
sammenheng vil noen av de mest sentrale utredningene om spesialitetsstruktur 
nevnes: 
 
Eldjarn-komitéen (1973): Utga retningslinjer for opprettelse av nye spesialiteter 
og grenspesialiteter. Denne la til grunn en restriktiv linje i forhold til antall 
spesialiteter, men gikk inn for å opprette grenspesialiteter innen indremedisin og 
kirurgi.   
 
Inndelingen i hoved- og grenspesialiteter ble i første rekke begrunnet ut fra 
behovet for kompetanse ved de mange små sykehusene6. Indremedisin ble 

                                            
4
 Per Haave: I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år. Unipub 2011. 

5
 Ole Berg: Spesialisering og profesjonalisering- En beretning om den sivile helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 1909. Helsetilsynet 8/2009 

6
 Skoglund, Einar: Spesialistutdanningens historie, Tidsskr Nor Legeforening 2009: 129 
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hovedspesialitet med fem tilhørende grenspesialiteter fra 1975 
(infeksjonssykdommer, nyresykdommer, endokrinologi, lungesykdommer og 
blodsykdommer). Antall grenspesialiteter er senere blitt utvidet.   
 
I 1977 ble det innført en tilsvarende inndeling for de kirurgiske fag: Generell 
kirurgi som hovedspesialitet med barnekirurgi, gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, 
thoraxkirurgi og urologi som grenspesialiteter. Også her er det kommet flere 
grenspesialiteter til.  
 
Selandkomitéen lanserte i 1989 kompetanseområder som et alternativ til å 
opprette små spesialiteter. 
 
Haffner-utvalget ble nedsatt av Statens helsetilsyn og avga to rapporter. I en 
utredning fra 1994 ble spesialisthelsetjenester innen kirurgi og medisin vurdert.  
Utredningen fra 1996 tok opp spesialistbehovet, vaktkompetanse, 
kompetansekrav og organiseringen av spesialistutdanningen. Den anbefalte at 
grenspesialitetene skulle omgjøres til hovedspesialiteter og at den tidligere 
valgfrie sideutdanningen skulle opphøre.   
 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har utarbeidet flere 
utredninger om spesialitetsstruktur 7. Rådet foretok i 2002 en vurdering av de 
kirurgiske fagene som resulterte i høringsnotatet ”Gjennomgang av 
spesialitetsstrukturen i kirurgi” (2002). Denne foreslo å avvikle generell kirurgi 
som en hovedspesialitet og å slå sammen grenspesialitetene urologi, endokrin 
kirurgi og mammaekirurgi.   
 
Spesialitetsrådet under ledelse av Jørgen J Jørgensen kom samme år med 
utredningen ”En vurdering av spesialitetsstrukturen i Norge”.   
 
Børve-utvalgets innstilling (2002) konkluderte med behovet for en plan for et 
nasjonalt utdanningssystem for spesialister med klart sterkere styring av både 
hvilke spesialiteter som skulle utdannes og fortløpende regulering av 
stillingsstruktur. Der er i denne sammenheng interessant å merke seg at Børve-
utvalgets definisjon av spesialist var direkte knyttet til organiseringen av sykehus: 
en spesialist skulle være kompetent til å gå i bakvakt8.  
 
I januar 2003 la Dnlfs utvalg ledet av Torgeir Løvig frem en utredning om 
spesialitetsstrukturen innen de kirurgiske fag, der mamma-endokrinkirurgi ble 
foreslått opprettet som ny grenspesialitet. 
 
Tabellen på neste side viser hvordan spesialitetene er vokst fram og hvordan så 
godt som alle er endret underveis9: 
  

                                            
7
 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling: Utdanning av sykehusbaserte spesialiteter, 2000 og Etterutdanning av 

legespesialiteter, 2002. 
8
 «Spesialistutdannelsen for leger». 1986. 

9
 Skoglund, Einar: Spesialistutdanningens historie. Tidsskr Nor Legeforening 2009; 129: 1124-7 
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Tabell 4.1 Historisk oversikt over etableringen av spesialitetene i Norge. 1918-2012. 
Spesialitet År Etablert/justert 
Barnesykdommer 1918    

Fødselshjelp 1918 Slått sammen med kvinnesykdommer til  
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 1947 

Hud og kjønnssykdommer 1918 Hudsykdommer 1949. Hud- og veneriske sykdommer 1965 

Indremedisin 1918 Hovedspesialitet 1975 

Kirurgi 1918 Generell kirurgi 1965, hovedspesialitet 1977 

Kvinnesykdommer 1918 Slått sammen med fødselshjelp til Fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 1947  

Lungesykdommer og  
Lungetuberkulose 

1918 Lungesykdommer 1963, grenspesialitet under indremedisin 1984 

Massasje, sykegymnastikk og 
ortopedisk behandling 

1918 Ortopedi 1932, ut av massasje og sykegymnastikk. Massasje og 
sykegymnastikk avviklet som spesialitet 1949. Ortopedisk kirurgi 
1949, grenspesialitet under generell kirurgi 1977. Hovedspesialitet 
igjen i 1997 

Nervesykdommer 1918 Nevrologi 1949 

Røntgenundersøkelse og –
behandling 

1918 Medisinsk radiologi 1932. Radiologi 1989 

Sinnssykdommer og nervøse lidelser 1918 Psykiatri 1949 

Øre-nese-halssykdommer 1918  

Øyesykdommer 1918  

Revmatiske sykdommer 1929 Revmatologi 1987 

Klinisk patologi 1930 Patologisk anatomi 1947. Patologi 1961 

Epidemiske sykdommer 1931 Avviklet 1967 

Idrettsmedisin 1940 Innlemmet i Fysikalsk medisin i 1965.  

Dental kjevekirurgi 1945 Kjeve- og munnhulesykdommer 1965. Kjevekirurgi og 
munnhulesykdommer 1971. Maxillofacial kirurgi 2012. 

Medisinsk bakteriologi og serologi 1945 Medisinsk mikrobiologi 1965 

Medisinsk biokjemi og fysiologi 1947 Klinisk kjemi 1965. Medisinsk biokjemi 2001. 

Plastisk kirurgi 1948 Plastikkirurgi 1965 

Urinveiskirurgi 1948 Urologi 1969, grenspesialitet under generell kirurgi 1977 

Anestesi 1949 Anestesiologi 1965 

Yrkesmedisin 1949 Yrkessykdommer 1969-1975. Arbeidsmedisin 1991 

Thoraxkirurgi 1950 Grenspesialitet under generell kirurgi 1977 

Barnepsykiatri 1951 Barne- og ungdomspsykiatri 1989 

Tropesykdommer 1952 Innlemmet i infeksjonssykdommer 1979, grenspesialitet under 

indremedisin 

Nevrokirurgi 1953  

Fysikalsk medisin 1955 Fysikalsk medisin og rehabilitering 1979 

Klinisk nevrofysiologi 1957  

Immunhematologi 1959 Immunhematologi og medisinsk immunologi 1975. Immunologi og 
transfusjonsmedisin 1990 

Medisinsk blodtypeserologi  1959 Avviklet som spesialitet 1965 og inkludert i medisinsk mikrobiologi. 

Sosialmedisinsk attføring 1959 Attføringsmedisin 1963. Klinisk sosialmedisin 1979. Innlemmet i 
Fysikalsk medisin og rehabilitering 1986. 

Barnekirurgi 1963 Grenspesialitet under generell kirurgi 1977 

Hjertesykdommer 1965 Grenspesialitet under indremedisin 1975 

Klinisk fysiologi 1965 Avviklet 1994 

Terapeutisk radiologi 1965 Terapeutisk onkologi og radioterapi 1979. Onkologi 1991 

Fordøyelsessykdommer 1967 Grenspesialitet under indremedisin 1975 

Medisinsk genetikk 1971  

Geriatri 1975 Grenspesialitet under indremedisin 

Gastroenterologisk 
Kirurgi 

1977 Grenspesialitet under generell kirurgi 

Nyresykdommer 1979 Grenspesialitet under indremedisin 

Endokrinologi 1983 Grenspesialitet under indremedisin 

Samfunnsmedisin 1984  

Allmennmedisin 1985  

Blodsykdommer 1985 Grenspesialitet under indremedisin 

Karkirurgi 1986 Grenspesialitet under generell kirurgi 

Klinisk farmakologi 1988  

Nukleærmedisin 1997  

Mamma- og para/ tyreoideakirurgi 2006 Bryst- og endokrinkirurgi 2008 
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 Hva har formet spesialitetsstrukturen for leger? 4.2

Det vil føre for langt å gå i detalj inn på de ovennevnte utredningene. I stedet gis 
det her noen perspektiver på tenkningen som har preget debatten rundt 
spesialitetsstruktur og endringene i den over tid. Utviklingen i 
spesialitetsstrukturen kan forstås som et resultat av flere faktorer:  
 
Medisinsk-faglig utvikling  
Kunnskapsveksten innen medisin har klart vært en viktig drivende faktor for flere 
endringer i spesialitetsstruktur. Eksempelvis betydde oppdagelsen av antibiotika 
at en opprinnelig kirurgisk spesialitet som øre-nese-hals ble mer lik indremedisin. 
Kunnskapsmengden har etter hvert blitt så stor innen de ulike spesialitetene at 
det har blitt svært vanskelig å holde seg oppdatert på hele fagfeltet. Dette har 
vært en sentral driver for oppdelingen i nye spesialiteter og grenspesialiteter.  
 
Politiske føringer 
Offentlig myndighetsstyring av spesialistutdanning har vært et eksplisitt og 
implisitt tema over flere år. Med legeloven av 1980 overtok myndighetene det 
formelle politiske og juridiske ansvaret for spesialistutdanningen.    
 
Det har åpenbart vært flere politiske hensyn som har påvirket 
spesialitetsstrukturen: 
 
Hensynet til distriktspolitikk og bevaringen av små sykehus og en differensiert 
sykehusstruktur har vært en sterk medvirkende årsak til å bevare 
generalistinnslaget. Den kanskje viktigste politiske saken har vært behovet for 
legedekning i mindre sentrale strøk. Dette ble påpekt allerede i innstilling til Lov 
om folketrygd fra 1939. Karl Evang tok i sin periode som helsedirektør 1938-1972 
sterkt til orde for en beordring av leger til utkantstrøk. Regulering av 
stillingsstrukturen er også et klart eksempel på en politisert sak hvor hensynet til 
geografisk fordeling var en viktig føring for arbeidet, og hvor det også har lyktes å 
sikre primærhelsetjenesten høy kompetanse. 
 
Eldjarn-komiteen tok på sin side til orde for at spesialitetsstrukturen i stor grad 
skulle tilpasses sykehusstrukturen, og være i samsvar med behovene i 
helsevesenet.  
  
Politiske idéer om et sterkt Norden og ønsket om ett felles nordisk arbeidsmarked 
har også medført noen tilpasninger mellom de nordiske landene, blant annet 
nedfelt i Nordisk overenskomst.     
           
Den teknologiske utviklingen har hatt klare konsekvenser for spesialitetsstruktur. 
Diagnostisering, behandling og oppfølging har medført behov for fordypninger 
innen nye fagområder. Grensen mellom bildediagnostikk og behandling er blitt 
endret. Behandling som tidligere kun ble utført av kirurger, utføres nå for 
eksempel også av radiologer.  
 
På ett vis kan man hevde at den teknologiske utviklingen i mange tilfeller har 
vært årsak til fagutviklingen. Særlig gjelder dette innen bildediagnostikk og 
kirurgiske fag. 
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Profesjonsinteresser 
Det har naturlig nok eksistert ulike oppfatninger av spesialisering som 
virkemiddel i utvikling av profesjonen. Fra spesialistenes side har det ofte blitt stilt 
stadig høyere krav til kvalifikasjoner, noe som er blitt oppfattet som et forsøk på å 
verne om egne interesser10. På den ene siden har Legeforeningen ønsket å 
motarbeide forsøk på å splitte en samlet legestand, mens spesialforeningene har 
hatt en noe annen agenda ved å fremme spesialistenes egne interesser. 
 
Noe av bakgrunnen for opprettelse av spesialiteten samfunnsmedisin er også 
forklart med behovet for å «sikre legene makt og innflytelse i 
primærhelsetjenesten»11.  
 
Samfunnsmedisinen som spesialitet var imidlertid også et uttrykk for behovet om 
å styrke medisinsk kompetanse for å kunne vurdere helsemessige konsekvenser 
på mange områder i samfunnet så som smittevern, teknisk hygiene og 
næringsmiddelkontroll. Dette var oppgaver som i de fleste kommuner tidligere ble 
lagt til helserådsordføreren. Med økt spesialisering i mange fagområder vokste 
det frem et økende behov for å markere den medisinske kompetansen som 
premissleverandør og rådgiver overfor samfunnet. Dette førte til en gradvis 
utvikling av samfunnsmedisinen som spesialitet. Karl Evang foreslo en slik 
spesialisering i offentlige legeoppgaver så tidlig som i 1948 og den ble innført fra 
1.januar 1984.   
  
Historien har flere eksempler på at debatten og spesialitetsstruktur har vært 
preget av motstridende hensyn og splittet Legeforeningen innad. Opprettelse av 
spesialiteten allmennmedisin er et av eksemplene på dette.  
 
Spesialiteten i allmennmedisin er et nordisk, nederlandsk og anglosaksisk 
fenomen. I Norge ble allmennmedisin en egen spesialitet i 1985. Denne har 
bidratt til å muliggjøre et sterkt desentralisert helsevesen i landet.  
 
Praktikerbasert opplæring versus forskningsbasert praksis 
Fra 1950-tallet ble tanken om å endre spesialiseringsløpet fra å være ren mester-
svenn- opplæring til et løp med større vekt på akademisk undervisning lansert. 
Dette skulle løses ved hjelp av en sterkere tilknytning til de medisinske 
fakultetene. Både Strøm-komitéen (1957), Seip-utvalget (1964), Aubert-utvalget 
(1967 og 1969) la opp til en mer akademisk spesialistutdanning. I 1965 ble 
spesialistreglene endret slik at dette kunne muliggjøres, uten at dette førte til at 
de medisinske fakultetene fikk en større rolle, slik de var tiltenkt. Tvert imot ble 
resultatet at spesialitetskomitéene fikk en sterkere rolle enn tidligere.  
 
Enkeltpersoners engasjement 
Flere av spesialitetene er utvilsomt blitt etablert som en følge av enkeltpersoners 
faglige engasjement og innsats. Disse har ofte drevet frem sine synspunkter og 
fått tilslutning i både faglige og politiske miljøer.  
 
 
 

                                            
10

 Haave, Per: I medisinens sentrum.  
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Internasjonale føringer 
Norge har hatt et mangeårig samarbeid omkring spesialistutdanning av leger, i 
hovedsak med andre europeiske land, både gjennom EØS-samarbeidet og 
gjennom de europeiske legeforeningenes samarbeid gjennom UEMS. 
 
På et felles nordisk sentralstyremøte for de nordiske legeforeninger i 1974 ble det 
besluttet å oppnevne en «SamNordisk Arbetsgrupp för Prognos och 
Spesialistutbildningsfrågor (SNAPS).» Den hadde som intensjon både å arbeide 
med arbeidsmarkedsutviklingen for leger i Norden, samt å vurdere og 
sammenligne innholdet i videreutdanningen av ulike typer i de nordiske landene 
SNAPS-gruppen har fra 1978 hvert annet år fremlagt en rapport om 
utviklingstrender og framskrivning av arbeidsmarkedssituasjonen for leger i 
Norden sammen med en oversikt over innhold og varighet i de ulike 
spesialitetene12. 
 
Vurdering 
Veien fram til dagens spesialitetsstruktur i Norge har med andre ord vært preget 
av et komplekst samspill mellom blant annet helsepolitikk, sykehusvesenets 
infrastruktur, allmennmedisin som fag og utvikling av en sterk 
primærhelsetjeneste, medisinfagets generelle utvikling, profesjonsinteresser, 
internasjonalt samarbeid og sterke enkeltpersoners innflytelse. 
 

 Nåværende spesialitetsstruktur for leger  4.3

Spesialitetsstrukturen omfatter ordningen med inndeling i hoved- og 
grenspesialiteter. Per 2012 er det 30 hovedspesialiteter og 14 grenspesialiteter. 
Med den vedtatte innføring av en egen spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin 
blir det 45 spesialiteter. Av de 14 grenspesialitetene er åtte indremedisinske og 
seks kirurgiske grenspesialiteter. 
 
Strukturen kan illustreres slik:  
 
  

                                            
12 SNAPS: Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna. 2010. 
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Figur 4.1 Dagens spesialitetsstruktur 

 
 
Det har også utviklet seg subspesialiteter som kan bygge enten på 
hovedspesialitet eller som en videreutdanning av en grenspesialitet i et avgrenset 
fagområde. Subspesialitetene er ikke formelt godkjente, og disse 
utdanningsløpene kan både være lange og preget av uforutsigbarhet.  
 

 Dagens inndeling i hoved- og grenspesialiteter 4.4

I neste oversikt vises dagens inndeling i hoved- og grenspesialiteter:  
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Tabell 4.2 Inndeling i hoved- og grenspesialiteter per 2013 
 

 
 

Hovedspesialitet Grenspesialitet 

Indremedisin  

Generell indremedisin  

 Hjertesykdommer 

 Lungesykdommer 

 Endokrinologi 

 Nyresykdommer 

 Blodsykdommer 

 Fordøyelsessykdommer 

 Infeksjonssykdommer 

 Geriatri 

Kirurgi  

Generell kirurgi  

 Karkirurgi 

 Thoraxkirurgi 

 Gastroenterologisk kirurgi 

 Urologi 

 Barnekirurgi 

 Bryst- og endokrinkirurgi 

Allmennmedisin  

Anestesiologi  

Arbeidsmedisin  

Barne- og ungdomspsykiatri  

Barnesykdommer  

Fysikalsk medisin og rehabilitering  

Fødselshjelp- og kvinnesykdommer  

Hud- og veneriske sykdommer  

Immunologi og transfusjonsmedisin  

Maxillofacial kirurgi   

Klinisk nevrofysiologi  

Klinisk farmakologi  

Medisinsk biokjemi  

Medisinsk genetikk  

Medisinsk mikrobiologi  

Nevrokirurgi  

Nevrologi  

Nukleærmedisin  

Onkologi  

Ortopedi  

Patologi  

Plastikkirurgi  

Psykiatri  

Radiologi  

Revmatologi  

Rus- og avhengighetsmedisin  

Samfunnsmedisin  

Øre-, nese- halssykdommer  

Øyesykdommer  
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 Dagens spesialiseringsordning 4.5

Inntil nå har spesialistutdanningen tatt til etter endt turnustjeneste, men ved 
forskriftsendring i 2012 oppnås autorisasjon etter cand med.-eksamen.  
 
Turnustjenesten har bestått av ett år ved sykehus, fortrinnsvis indremedisinsk og 
kirurgisk avdeling, og et halvt år i kommunehelsetjenesten med arbeid hos en 
allmennpraktiker, men også ved deltagelse i sykehjem, skole-helsetjeneste og 
helsestasjonsarbeid. Formålet har vært at legene ved arbeid i akuttmottak skal 
lære å vurdere og hjelpe kritisk syke pasienter, samt at alle leger skal få en 
generell kunnskap om hvordan helsetjenesten fungerer på begge nivå, uavhengig 
av hvor de senere skal arbeide. 
 
Spesialistutdanningen omfattes av praksis som utføres i avdelinger som er 
godkjent av Helsedirektoratet for dette formål. De enkelte spesialitetsregler har 
definert hvilke sykehusavdelinger som kan telle for spesialistutdanningen, og for 
hvor lang tid. Dette vurderes konkret for den enkelte avdeling/seksjon, og vedtas 
av Helsedirektoratet etter innhenting av faglige råd fra Legeforeningen. For de 
fleste spesialiteter er det krav om at noe av tjenesten skal være ved såkalt 
gruppe I sykehus, det vil si sykehus som har den mest spesialiserte 
behandlingen13. Det stilles krav om veiledning og internundervisning, men den 
viktigste læringsarena er den daglige aktivitet under supervisjon (mester-svenn) 
og samarbeid med andre kolleger og annet helsepersonell. I tillegg til obligatorisk 
praksis/tjeneste kan kandidaten også få godkjent relevant tjeneste i et annet fag 
eller forskning. Som oftest er rammen for annen relevant tjeneste ett år. 
 
Tid fra endt turnustjeneste til å bli godkjent spesialist er i gjennomsnitt 8 år, med 
variasjon mellom spesialitetene fra 7 til 10 år. Det er til sammen 4870 
utdanningsstillinger ved sykehusene, mens tilsvarende stillinger eller posisjoner 
ikke er definert for de kommunale spesialitetene. 
 
Det andre elementet av spesialistutdanningen er obligatoriske og valgfrie kurs. 
Rammen for kursdeltagelse er for de fleste spesialiteter ca 200 timer i løpet av 
spesialiseringstiden, og kandidatene har krav på permisjon med lønn for å delta i 
slike kurs. Universitetene har bidratt til den teoretiske del av 
spesialistutdanningen (kursene) for spesialistutdanningen i sykehus gjennom å 
legge forholdene praktisk til rette for gjennomføring og yte lærekrefter til 
gjennomføring av kurs. Spesialistkomitéer oppnevnt av Legeforeningen og lokale 
koordinatorfunksjoner, betalt av Legeforeningen, har hatt henholdsvis det 
formelle faglige og det pedagogiske ansvaret for kursene og den administrative 
og økonomiske driften av dette.  
 
Kursinnhold er forhåndsgodkjent, og det er spesialister fra sykehusene, 
universitetsansatte leger, allmennleger, leger i offentlige stillinger eller 
fagpersoner fra andre akademiske disipliner som underviser. For noen små 
fagområder er noe av kursaktiviteten internasjonal. Kursene i allmennmedisin 
arrangeres i det vesentlige av Legeforeningens lokale kurskomitéer.  
 

                                            
13

 Dette gjelder ikke for patologi, barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. 
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 Særskilt om allmennmedisin 4.6

Historikken for spesialiteten i allmennmedisin må omtales særskilt da den i enda 
større grad enn for «sykehusspesialitetene» har vært drevet frem, organisert, 
finansiert og gjennomført av Legeforeningens organer.  
 
EU har foreløpig ikke godkjent spesialiteten allmennmedisin, men så vel nordiske 
land, Nederland og de anglosaksiske landene tilbyr spesialistutdanning i 
allmennmedisin. Før 1975 var det ingen spesialitet, men en ren 
Legeforeningsordning med «Godkjent allmennpraktiker Dnlf» med normert 
utdanningsløp etter turnus på 5 år og resertifisering hvert femte år. I 1985 ble 
allmennmedisin en spesialitet på linje med de andre spesialitetene i Norge, men 
fortsatt med krav om resertifisering hvert femte år. I dag er noe over 50 % av 
allmennlegene i Norge spesialister, og anslagsvis 20-25 % under spesialisering.  
 
De fleste allmennleger (nær 95 %) er selvstendig næringsdrivende.  
 
I tillegg til turnus er det krav om 4 års arbeid som allmennlege i åpen og 
uselektert praksis og ett års sykehustjeneste. Det er omfattende krav til teoretisk 
utdanning, både obligatorisk og valgfri. Det er systematisk veiledning i grupper, 
med skolerte veiledere. Den teoretiske del av spesialiseringen tilbys i stor 
utstrekning av egne kurskomiteer i regi av allmennlegeforeningene,  
Legeforeningens lokalavdelinger i samarbeid med NAV, spesialisthelsetjenesten 
og universitetene. Det er nasjonale rammer for innholdet. Allmennmedisin (og for 
så vidt også samfunnsmedisin som ble spesialitet i 1984) har hatt liten forankring 
i det akademiske miljø, og for å rette på dette har Legeforeningen bidratt 
økonomisk fra 1970-tallet med etablering av allmennmedisinske og 
samfunnsmedisinske institutter ved universitetene og senere til fire 
allmennmedisinske forskningsenheter.  
 
Som en følge av dette har Norge en sterk allmennmedisinsk fagtradisjon og en 
tung primærhelsetjeneste i tråd med WHOs anbefalinger vedrørende et godt 
helsetjenestesystem tilpasset norske forhold. 
 
I Lov om helse- og omsorgstjenester (2012) har kommunene en lovpålagt plikt til 
å tilrettelegge for videre- og etterutdanning også for leger med driftsavtale. 
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5  Fak to re r  som påv i rke r  spes ia l i t e tss t ruk tu ren  
fo r  leger  

 Generelt 5.1

Oppdraget fra Helse- og sosialdepartementet sier at det skal utredes en 
fremtidsrettet spesialitetsstruktur. For å sette vurderingen av 
spesialitetsstrukturen inn i en større sammenheng, er det påkrevet å se på hvilke 
faktorer som påvirker behovet for endringer i spesialitetsstruktur og –innhold.  
 
En rekke faktorer påvirker kompetansebehovet i helsesektoren og dermed 
behovet for spesialiteter og for tilpasninger i spesialitetsstrukturen. De viktigste av 
disse faktorene er vist i figuren under.  
 
Figur 5.1 Oversikt over faktorer som påvirker kompetansebehovet 

 

 
 
 

Faktorene kan inndeles i to hovedgrupper: ytre rammebetingelser og interne 
forhold i helsetjenesten.  
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 Endringer i ytre rammebetingelser 5.2

5.2.1 Internasjonale føringer og utviklingstrekk i Europa 

Innen EU er det to hovedarenaer som legger føringer på spesialitetsstruktur og 
–innhold. Det første en de formelle EU-organene som vedtar direktiver og andre 
bestemmelser. Det andre er samarbeidsarenaen for de europeiske 
legeforeningene.  
  
EU/EØS 
Innen EU ligger det en rekke føringer som utgjør muligheter og begrensninger 
for utviklingen av spesialitetsstruktur for leger.  
 
Artikkel 28 i EØS-loven sier at det skal være fri bevegelighet for arbeidstakere 
mellom EU og EFTA-land. Dette innebærer at all forskjellsbehandling av 
arbeidstakere fra disse landene på grunnlag av statsborgerskap skal avskaffes 
når det gjelder sysselsetting, lønn og andre arbeidsvilkår. I dag har derfor alle 
EØS-borgere rett til å flytte fritt mellom EU-land for å arbeide, studere eller 
bosette seg.  
 
Leger var i utgangspunktet ikke inkludert i gruppen av arbeidstakere med rett til 
fri bevegelighet. Det ble følgelig utarbeidet to legedirektiver i 1975 for å 
samkjøre kompetansebevis og minstekrav til leger fra de ulike medlemslandene. 
Alle de tidlige direktivene som gjaldt leger (både spesialister og 
allmennpraktiserende), ble i 2005 sammenfattet i et direktiv – 
yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Målet med dette direktivet er å sikre at 
helsepersonell som har kvalifisert seg i en EU/EØS-stat ikke blir diskriminert når 
de søker adgang til å utføre et regulert yrke i en annen EU/EØS-stat.  
 
Da Norge ble medlem av EØS, trådte de samme reglene i kraft for Norge. Det 
europeiske arbeidsmarkedet for leger reguleres av prinsippet om fri 
bevegelighet for varer, tjenester og arbeidskraft.  
 
EU og EØS-avtalen har ført til åpne grenser mellom Norge og resten av Europa, 
det er fri flyt av kapital, tjenester og mennesker, og et mye tettere samarbeid 
mellom land.  
 
Dette har hatt en påvirkning på planleggingen fremover med tanke på både 
spesialistutdanning og spesialitetsstruktur, og flere land har gjennomført 
omfattende reformer de siste årene.  
 
Basert på en gjennomgang av relevant EU regelverk, har det kommet frem at 
regelverket ikke stiller vilkår som begrenser en medlemsstats organisering av 
spesialisthelsetjenesten, verken når det gjelder utdanning, opplæring eller 
struktur. EU regelverket stiller derimot krav som skal hindre ulik behandling av 
arbeidstakere med lik kompetanse i medlemslandene. 
 
Andre krav innebærer at EU/EØS-land skal anerkjenne spesialistgodkjenning 
tildelt statsborgere i medlemslandene og gi samme kvalifikasjoner i eget land. 
Medisinopplæringen skal vare minst seks år, eller 5500 timer, med teoretisk og 
praktisk opplæring på et universitet eller lignende institusjon.  
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For at fri flyt av leger og helsepersonell skal være så trygt og kvalitetssikret som 
mulig, har EU og en rekke andre organisasjoner jobbet for harmonisering av 
spesialistutdanningen i Europa. Dette har ført til europeisk minimumskrav til 
utdanning. EU stiller minimumskrav til utdanningslengde på alle 52 
spesialitetene som er godkjent i yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Av de 52 
godkjente spesialitetene, er det bare 17 som er godkjent i alle medlemsland.  
 
Tabell 5.1 Oversikt over EUs minimumskrav til spesialistutdanning 

3 år 4 år 5 år 

Allergologi Arbeidsmedisin Akuttmedisin 

                 
Anestesiologi 

Barne- og ungdomspsykiatri Barnekirurgi 

Blodsykdommer Barnesykdommer Indremedisin 

Endokrinologi Biologisk hematologi Generell kirurgi 

fysikalsk medisin og 
rehabilitering 

Dermatologi Gastroenterologisk kirurgi 

Hud- og veneriske 
sykdommer 

Diagnostisk radiologi  Karkirurgi 

Stomatologi Fordøyelsessykdommer Maxillofacial kirurgi 

Øre-nese-
halssykdommer  

Fødselshjelp og 
Kvinnesykdommer 

Medisinsk onkologi 

Øyesykdommer Geriatri Nevrokirurgi 

 Hjertesykdommer Nevropsykiatri 

 Immunologi og 
Tranfusjonsmedisin 

Ortopedisk kirurgi 

 Infeksjonssykdommer Plastikkirurgi 

 Klinisk biologi Thoraxkirurgi 

 Klinisk kjemi Urologi 

 Klinisk farmakologi  

 Klinisk nevrofysiologi  

  Kjevekirurgi og 
munnhulesykdommer 
(tannlege og lege) 

 

  Lungesykdommer  

 Medisinsk genetikk  

  Medisinsk mikrobiologi  

 Nyresykdommer  

  Nevrologi   

  Nukleærmedisin   

  Patologi   

  Psykiatri   

  Radiologi   

  Radioterapi   

  Revmatologi   

  Samfunnsmedisin   

  Tropisk medisin   

 Venerologi  
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Dersom land bestemmer seg for å innføre nye spesialiteter, finnes det også 
restriksjoner. Nye spesialiteter kan bare bli tatt opp i systemet dersom de er 
representert i 2/5 av medlemslandene.  
 
Den europeiske organisasjonen for legespesialister  
Flere av de europeiske yrkesorganisasjonene jobber i dag for å få til økt 
harmonisering og standardisering i Europa, og for å kvalitetssikre utdanning, 
behandlinger og yrkeskvalifikasjoner. Disse organisasjonene, som eksempelvis 
Den europeiske organisasjonen for legespesialister (UEMS), har spilt en stor 
rolle i utviklingen og kommer til å fortsette å være viktige aktører i den 
europeiske helsepolitikken. Også utenfor Europa har helsefeltet gjennomgått en 
utvikling, og land som Canada har fungert som et eksempel som flere 
europeiske land har latt seg inspirere av. 
   
UEMS arbeider med å utforme felles målbeskrivelser for en rekke spesialiteter, 
der det også er fokus på felles kunnskapsbase for spesialiteter. Målet har lenge 
vært å sikre trygg flyt av spesialister innenfor EU og å arbeide for god kvalitet på 
utdanningen av spesialister gjennom felles kvalitetskrav for 
spesialistgodkjenning. Gjennom felles regler ønsker man å ta vare på og 
oppdatere medisinsk kunnskap for å sikre at medisinske spesialister 
opprettholder sin faglige kompetanse.  

 
Noen utviklingstrekk 
Et sentralt utviklingstrekk i Europa er at flere og flere land går mot et system der 
de fjerner grenspesialitetene, og innfører en felles kompetanseplattform 
(common trunk) på tvers av flere spesialiteter.  
 
I desember 2011 fremmet Europakommisjonen et forslag om modernisering av 
yrkeskvalifikasjonsdirektivet, der det foreslås blant annet at det skal innføres 
mindre kompliserte godkjenningsprosedyrer ved hjelp av et europeisk yrkeskort, 
at det må skapes mer klarhet med tanke på språkferdigheter, og økt 
kontrollmekanisme i form av et varslingssystem for helseyrker som omfattes av 
automatisk godkjenning, slik som leger. Det er også nevnt av minstevarigheten 
av legeutdanningen skal kortes ned til fem år, istedenfor dagens seks.  
 
I vurderingen av spesialitetsstrukturen er det viktig både å kjenne til og å ta 
hensyn til utviklingen internasjonalt, særlig i Europa. På den annen side er det 
viktig å ta hensyn til de særegne forholdene vi har i Norge med vår geografi. Det 
er i første rekke pasientenes behov som vil avgjøre hvilke spesialitetsstruktur 
som er å anbefale i Norge.  

 

5.2.2 Samfunnsmessige og politiske forhold 

Politiske forhold har ofte hatt stor innvirkning på utformingen av 
spesialistutdanningen av leger, både helsepolitiske, distriktspolitiske og 
profesjonspolitiske forhold.  
 
Helsetjenesten har de siste tiårene blitt stadig mer rettighetsbasert. Innføring av 
pasientrettighetsloven i 1999 har blitt fulgt opp av rett til å velge tjenester og 
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tilbydere av helsetjenester. For noen sykdommer har det blitt innført mål om 
behandlingsfrister.  
 
Et sentralt helsepolitisk mål som går direkte på spesialitetsstruktur har vært å ha 
en struktur som har vært bemannings- og rekrutteringsmessig god, samt å gjøre 
den økonomisk mulig for helseforetakene ved at antall vaktlag begrenses. 
   
Et distriktspolitisk mål har vært ønsket om å beholde et sykehustilbud også i 
mindre lokalsamfunn. Det politiske ønsket om å beholde et akuttmedisinsk tilbud 
ved de små sykehusene har videre klart påvirket spesialitetsstrukturen. Hensynet 
til bløtdelsberedskapen har medvirket til opprettholdelse av generell kirurgi som 
basis for de kirurgiske grenspesialitetene.  
 
Profesjonspolitiske mål har i flere tilfelle preget utviklingen av 
spesialitetsstrukturen: Historisk sett har det vært ønsket om å «løsrive seg» eller 
å konsolidere sin egenart som har bidratt til etablering av nye spesialiteter. Et 
eksempel er etableringen av ortopedi som egen spesialitet som ble tatt opp i en 
Stortingsmelding14 og ble til etter behandling av denne. Hensikten med å opprette 
samfunnsmedisinsk spesialitet er av Haave beskrevet som «å sikre legene makt 
og innflytelse i primærhelsetjenesten»15  
 

5.2.3 Samfunnsøkonomiske forhold 

Hvorvidt den økonomiske situasjonen er preget av vekst, stagnasjon eller 
tilbakegang vil klart påvirke hvilke muligheter myndighetene har til å utvikle 
helsetjenesten. Ved økonomisk stagnasjon eller tilbakegang vil ressurstilførselen 
bli berørt, noe som vil ha klar innvirkning på mulighetsrommet for organisering, 
faglig utvikling, forskning og utøvelse av tjenesten.       
 
Andelen av bruttonasjonalprodukt som går med til helsetjenester i OECD-landene 
har blitt nesten tredoblet fra 1960. Til tross for dette har gapet mellom tilbud og 
etterspørsel vokst. Hovedforklaringen på dette er utstrakt bruk av avansert og 
kostbar teknologi og dyre legemidler16. Hvorvidt dette medfører riktighet, er 
usikkert. Mange hevder at økte lønnskostnader er hovedforklaringen på 
etterspørselsveksten.  
 
Når den økonomiske situasjonen i mange europeiske land er inne i en krise, er 
det grunn til å ta med i betraktning at også norsk økonomi kan bli rammet, og at 
helsetjenesten i større grad må foreta prioriteringer. 
    

5.2.4 Privatisering av helsetjenester 

Til tross for en tverrpolitisk enighet om et sterkt norsk offentlig helsevesen, er det 
mye som tyder på at utviklingen går mot en større grad av privatisering av 
helsetjenester. Det er grunn til å tro at pasienter i større grad vil benytte seg av 
‘drop-in’ for kjøp av helsetjenester, enten det er diagnostisering eller behandling.  
 

                                            
14

 St meld 24 (1996-97):Tilgjengelighet og faglighet  
15

 Per Haave: I medisinens sentrum, s 265 
16

 Leif Arne Heløe: «Velferdsstatens grenser», kronikk i Klassekampen 25.03.2013  
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5.2.5 Befolkningen behov for helsetjenester 

Endret alderssammensetning 
Andelen eldre vil øke sterkt i årene som kommer. I 2030 vil andelen over 67 år ha 
økt med 64 %.  
  
Den sterke økningen i andelen eldre innebærer en økning av pasienter med 
aldersrelaterte sykdommer, eksempelvis hjerte-/karsykdommer, kreft, KOLS, 
demens og muskel- og skjelettsykdommer. Særlig vil de eldste ha høy forekomst 
av multiple sykdommer, noe som vil kreve både breddekompetanse og høy 
kompetanse innen blant annet hjerte-, lunge og nyremedisin. Mange eldre har i 
dag, og vil sannsynligvis fortsatt ha, et multifarmasi-forbruk, noe som også vil 
stille store krav til medikamentgjennomgang.          
 
De eldre vil på flere måter utgjøre en særegen pasientgruppe. Forventningene til 
pasient-lege-relasjonen og kompetansen innen bruk av kommunikasjonsteknologi 
er ofte annerledes enn blant de yngre.  
 
Å diagnostisere, behandle og følge opp eldre pasienter har konsekvenser for 
kompetansebehovet hos helsepersonellet. Eksempelvis vil det være viktig at en 
eldre kirurgisk pasient blir behandlet med minimalt invasive metoder for å unngå 
komplikasjoner.    
 
Flerkulturelt samfunn 
I Norge vil vi få en økende andel pasienter med minoritetsbakgrunn. Dette vil 
krever kompetanse på ulike sykdomsoppfatninger, forventninger til helsetjenesten 
og betingelser for «compliance» for å sikre et godt og velfungerende 
helsetjenestetilbud. 
 
Flere av minoritetsgruppene har et noe annet sykdomsbilde enn etnisk norske 
med blant annet større forekomst av diabetes, men også en del smittsomme 
sykdommer som ikke er utbredt i Norge.  
 
I tillegg byr flerkulturell pasientpopulasjon på språklige utfordringer.  
 

 Faktorer innen helsetjenesten 5.3

5.3.1 Endringer i pasientrollen og pasientenes forventninger 

Pasientrollen er i endring. Medvirkning i behandling av egen sykdom er blitt 
lovfestet og må legges til grunn for organisering og gjennomføring av 
diagnostisering, behandling og oppfølging. Kommunikasjonen skal endres i 
retning mer likeverdig toveis-kommunikasjon.  
    
Endringene i pasientrollen bekreftes gjennom flere forhold: 
 

 Det blir flere opplyste og informerte pasienter som 

 setter seg grundig inn i sin sykdom og 
behandlingsalternativer – også internasjonalt 

 stiller større krav til kvalitet i helsetjenesten 
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 stiller større krav til effektivitet i helsetjenesten 

 stiller krav om jevnbyrdighet i forholdet mellom pasient og 
lege 

 Medvirkning og pasientmakt økes og blir mer reell 

 Helhetstenkningen i helsetjenesten understøttes 

 Det skjer en satsing på gode helhetlige pasientforløp 

 Pasientens tilbakemelding brukes aktivt i kvalitetsarbeidet i 
helsetjenesten 

 Økningen i andel «opplyste pasienter» vil ha flere konsekvenser: 

 Økt press på helsetjenesten 

 Kan medføre endring av indikasjon for behandling  

 Kan medføre endring av behandlingsmetode 

 Kan medføre krav om mer utenlandsbehandling. 
 
Samtidig vil denne utviklingen også føre til større forskjeller mellom brukere av 
helsetjenestene, og den vil utfordre likhetsprinsippet som helsetjenesten bygger 
på. 

 

5.3.2 Utvikling innen de medisinske fagene 

Utviklingen innen de medisinske fagene blir av mange ansett som den viktigste 
faktoren som påvirker spesialitetsstrukturen. 
  
Både gjennom forskning og utvikling innen de ulike medisinske fagområdene 
oppnås stadig økt kunnskap. Det utvikles nye metoder for diagnostikk og 
behandling, og kravet om kunnskapsbasert praksis er etter hvert blitt legitimt og 
gjennomgående i de aller fleste medisinske fagmiljøer. 
 
Med økende kunnskap blir det etter hvert umulig å opprettholde inngående 
kunnskap om et stort fagfelt. Dette har medført behov for opprettelse av nye 
spesialiteter. Utviklingen av thoraxkirurgi, barnekirurgi etc er resultater av dette.  
 
Stadig økende kunnskap utfordrer en mer statisk spesialitetsstruktur. Raske 
endringer i kunnskap, tilsier en spesialitetsstruktur som er dynamisk med en 
innebygget fleksibilitet.    
 

5.3.3 Utvikling av medisinsk teknologi 

En faktor som med all sannsynlighet vil ha stor og særlig uforutsigbar innvirkning 
på behovet for endringer i spesialitetsstrukturen, er utvikling og økende bruk av 
avansert medisinsk teknologi. 
 
Det er innført teknologi som muliggjør langt mer presis og raskere diagnostisering 
(MR, CT, ultralyd, PET-CT, sensorteknologi etc). Behandlingsmetodene har 
utviklet seg raskt med innføring av nye bildeveiledete behandlingsteknikker og 
mini- eller non-invasive intervensjonsmetoder.    
   
Velferdsteknologien vil utvikle seg raskt fremover, noe som muliggjør at 
førstelinjen blir i stand til å gjøre flere oppgaver enn tidligere, ofte i samarbeid 
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med spesialisthelsetjenesten, og at pasientene vil kunne bo hjemme lenger enn 
tidligere. 
 
Utviklingen av medisinsk teknologi har også medvirket til at grensene mellom 
spesialitetene har endret seg og i noen tilfelle blitt opphevet. I dag utfører 
eksempelvis kardiologer flere inngrep i behandlingsøyemed, noe som før var 
forbeholdt kirurger. Det samme gjelder grensen mellom bildediagnostikk og 
nukleærmedisin, der begge spesialitetene i dag er påkrevet for å utføre en PET-
CT.    
 
En del av den nye avanserte teknologien og nye legemidler muliggjør behandling 
av sykdommer som før ikke lot seg behandle. I noen tilfeller er prisen på slik 
behandling svært høy. Dette medfører behov for en diskusjon om prioritering, noe 
som i sin tur kan bety at alle nye behandlingsmetoder ikke lar seg implementere 
fullt ut.        
 

5.3.4 Utviklingen av E-helse 

Utviklingen innen kommunikasjonsteknologi vil utvilsomt også føre til store 
endringer, både i måten kommunikasjon mellom pasient og behandler vil foregå 
på, for tilgangen til helsetjenesten og for utbredelsen av on-line-tjenester for 
pasienter. Det er svært sannsynlig at en del av behandlingen og oppfølgingen vil 
kunne skje ved hjelp av on-line-tjenester eller ved hjelp av programmer som er 
spesialdesignet for den enkelte pasients sykdom.  
  
Det er allerede etablert flere sosiale nettsteder som fungerer både som 
kunnskapsdatabase, kontaktforum mellom pasienter og som kanal for å formidle 
medisinske råd og veiledning mellom pasient og behandler17.    
 
Kommunikasjon mellom ulike deler av helsetjenesten vil også endres. Dette vil 
stille krav til ansatte i helsetjenesten om å ta moderne kommunikasjonsteknologi i 
bruk på en hensiktsmessig og optimal måte som hensyntar både krav til 
datasikkerhet, pasientrettigheter, taushetsplikt og krav til samtykke.  
 
IKT-kompetansen hos brukerne vil variere. Til enhver tid vil det være en relativt 
stor gruppe eldre, som ofte har flere kroniske sykdommer, som ikke klarer å 
nyttiggjøre seg den nye teknologien.  
    

5.3.5 Organisering av helsetjenesten 

I det moderne samfunn ser man en økende grad av spesialisering og 
funksjonsdeling. Jo mer komplekst et fagområde blir, desto sterkere er tendensen 
til oppsplitting i nye funksjoner. Innen industri og teknologi har det vokst frem en 
mengde nye typer jobber basert på spissede utdanninger.  
 
Funksjonsfordeling har likeledes vært en langvarig tendens i sykehusorganisering 
med samling av like funksjoner i større spesialiserte enheter. Med økende grad 

                                            
17

 Et eksempel på dette er MedHelp 
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av spesialisering og smalere spesialiteter, øker behovet for felles 
kunnskapsområder for å ivareta behovet for vaktkompetanse.  
 
Organiseringen av sykehusene vil ha stor betydning for spesialitetsstruktur og -
innhold. Størrelsen på sykehuset, hvilke funksjoner som er lagt til sykehuset og 
hensynet til vaktberedskap vil være faktorer som alle har konsekvenser både for 
hvilke spesialiteter som kreves og for innholdet i dem.  
   
Tradisjonelt var sykehus inndelt i avdelinger for medisin, kirurgi og røntgen. Dette 
gjenspeiler de tradisjonelle hovedskillene mellom spesialitetene. I dag har gjerne 
alle spesialiteter egne avdelinger eller seksjoner. Dette har fått som konsekvens 
at pasientene ofte ikke opplever å få en helhetlig behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Dersom pasientenes behov skal være mer styrende vil 
det måtte få store konsekvenser for spesialitetsstruktur og –innhold, samt for 
organiseringen av tjenestene.   
 
De senere årene har vært preget av store omlegginger i helsetjenesten, som 
foretaksreformen, fastlegeordningen og nå sist, Samhandlingsreformen. 
Intensjonene i denne tilsier:  
 

 Behandling og kontroller nær pasienten ved hjelp av teknologiske 
hjelpemidler (telemedisin med mer) 

 Større andel av helsehjelpen skjer i primærhelsetjenesten 

 Bedre samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 
 
Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan er noen av 
premissene det skal tas hensyn til i denne gjennomgangen, og den bør følgelig 
legges inn som en rammebetingelse for vurdering av fremtidig kompetansebehov.  
 

5.3.6 Vaktberedskap 

Ivaretakelse av vaktberedskap har vært en faktor som i stor grad har påvirket 
utviklingen av legers spesialitetsstruktur og -innhold. Den akutte delen av 
kirurgien har vært et område som alle kirurger derfor har måttet tilegne seg. Dette 
var et av argumentene for å beholde generell kirurgi som en hovedspesialitet og 
grunnlag for alle kirurgiske grenspesialiteter. Innføring av ortopedi som egen 
spesialitet medførte behov for en ny organisatorisk enhet med egen vaktordning 
ved sykehusene. 
 

5.3.7 Endringer i legerollen 

På samme måte som pasientrollen, er også legerollen i endring. Mye tyder på at 
leger i fremtiden vil innta en atskillig mer likeverdig rolle i forhold til pasientene. 
Samtidig vil legen alltid være den faglige autoritetspersonen på sykdomsområdet. 
Det er grunn til å anta at leger i fremtiden vil ha flere oppgaver knyttet til å veilede 
pasienter i forhold til all den informasjonen de oppsøker på internett og bringe inn 
oppdatert og kunnskapsbasert viten til pasientene.  
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En stadig større del av legenes arbeidsoppgaver vil bestå av 
kunnskapsinnhenting og rådgivning. Dette vil stille større krav til kompetanse 
innen kommunikasjon, kunnskapshåndtering, systemkunnskap og kunnskap om 
forbedringsarbeid og ledelse. Dette er områder som er felles for alle spesialiteter 
og som blir viktigere jo større krav som stilles til helsetjenesten, både fra 
pasientenes økte forventninger og ut fra hensynet til best mulig kvalitet i alle ledd 
i tjenesten.  
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6  E t  mu l i g  f remt idsb i lde  

 Om å spå om fremtidens helsetjeneste 6.1

Å spå om fremtidens helsetjeneste kan sammenlignes med å danse på meget 
slak line. Sannsynligheten for å feile er stor og fallhøyden kan være høy.   
 
Å la være å forsøke på en viss analyse av hva fremtiden ser ut til å bringe, er å 
unnlate å ta et aktivt grep for å skape en fremtidsrettet helsetjeneste.  
 
I dette kapitlet skisseres derfor det som kan kalles et mulig fremtidsbilde. 
Tidsperspektivet er 25-30 år frem i tid. Vi følger et tenkt pasientforløp fra å bli syk, 
kontakt med fastlege, via sykehusinnleggelse til hjemsendelse.  
 

 Kort beskrivelse av rammebetingelsene 6.2

Det forutsettes at det fremdeles finnes to nivå i helsetjenesten; en 
primærhelsetjeneste i kommunene som førstelinjetjeneste og en 
spesialisthelsetjeneste. I mindre kommuner er imidlertid mange av funksjonene 
drevet gjennom interkommunalt samarbeid. Det er opprettet helsehus eller 
lokalmedisinske sentra som både har akuttfunksjoner og ø-hjelpssenger. De 
fleste fastlegene er også lokalisert i disse sentraene eller har et faglig fellesskap 
ved hjelp av kommunikasjonsteknologi med sentrene. De største sentrene 
bemannes gjerne også med psykologer, sykepleiere, spesialsykepleiere, 
fysioterapeuter, sosionomer og ernæringsfysiologer. Mange kommunale sentre vil 
også knytte til seg leger med forskjellige spesialiteter. 
 

 Kommunenes roller 6.3

Pasientene henvender seg i hovedsak her, enten hos fastlegen eller til 
legevakten på senteret. En meget stor andel av pasientene, 90-95 %, får 
utredning, behandling og oppfølging herfra, og trenger derved hverken henvising 
til eller innleggelse i sykehus.  
 
Kommunale sentere kan utføre relativt avansert billeddiagnostikk både ved hjelp 
av mobile enheter, men også mer stasjonære modaliteter som siden 2013 har 
utviklet seg meget raskt.  
 
Det brukes mye ressurser på forebyggende helsearbeid og her er allmennleger 
og flere andre yrkesgrupper, involvert.  
 
En god del av pasientene som henvender seg er eldre med diffuse symptomer 
som krever bred kompetanse i vurdering og diagnostisering. De fleste av disse 
får behandling på stedet og trenger ikke sykehusinnleggelse. Likevel får en stor 
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del av de aller eldste og sykeste kontakt med legevakt via on-linetjenester slik at 
de slipper å dra på legevakten for utredning.  
 
Pasienter med akutte tilstander som krever øyeblikkelig medisinsk hjelp 
henvender seg til nærmeste legevakt eller AMK. De hentes gjerne inn til 
legevakten med ambulanse. Der møtes de av høyt kompetente leger som raskt 
«triagerer», og om nødvendig sender pasienten til rett sted i 
spesialisthelsetjenesten. 
  
En del av oppfølgingen av pasientene som bor hjemme eller på sykehjem foregår 
dels ved besøk og dels ved hjelp av medisinsk teknologi og velferdsteknologi i 
hjemmet. Eksempler på dette er blodprøvetaking, testing av fysisk aktivitet, 
monitorering av ernæring, etc. Resultatene av disse prøvene og testene går rett 
til fastlegens journal. «Én innbygger- èn journal» er innført med selvbetjenings- 
og on-line-tjenester for pasientene. Mye av kontakten foregår ved hjelp av online 
kommunikasjonsteknologi mellom pasientene og behandlere, der dette er 
hensiktsmessig.      
 
Pasientforløpene er strømlinjeformet og det meste av behandlingen er 
kunnskapsbasert.  
 
Et slikt fremtidsbilde vil kreve solid breddekompetanse. I tillegg vil det være 
behov for solid kompetanse innen diagnostisering, «triagering», akuttmedisin, 
eldremedisin, rus- og avhengighetsmedisin foruten kompetanse på de vanligste 
kroniske sykdommene. 
 

 Sykehusenes rolle 6.4

Sykehusene i 2030 tar i mot pasienter som trenger avansert tverrfaglig utredning 
og behandling, samt pasienter som har flere sykdommer som krever både 
kompetanse innen spisse områder og områder krever bred kompetanse.   
 
Mange pasienter diagnostiseres og behandles lokalt og trenger ikke tjenester fra 
sykehusene. Den medisinske utviklingen har medført at langt flere pasienter kan 
behandles for sykdommer som før ikke lot seg behandle og de spesialiserte 
tjenestene tilbys i første rekke på sykehus. Sykehusene disponerer avansert og 
kostbart utstyr som det ikke er mulig hverken å finansiere eller å drive lokalt. For 
å stille vanskelige diagnoser, vurdere og utføre behandling kreves spesialisert 
kompetanse som ikke lar seg rekruttere til mindre fagmiljøer. Disse mindre 
miljøene vil i realiteten kunne ha «pasientmangel» i forhold til å få 
behandlingsvolumer som gir god nok kvalitet. Mange pasienter krever i 2030 å 
komme til spesialist fordi de mener det er her de kan få den beste behandlingen, 
slik de har funnet ut på egen hånd gjennom sosiale medier eller på internett. 
 
De mindre sykehusene tar i mot pasienter innen de vanligste diagnosene som 
ikke trenger «høyspesialiserte» tjenester.  
 
Oppgavefordelingen mellom yrkesgrupper på sykehus er endret fra 2013. For 
eksempel har både sykepleiere, radiografer, bioingeniører med spesialutdannelse 
fått nye oppgaver i forhold til tidligere.   
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 Å være hjemme som pasient 6.5

Oppfølgingen av de fleste pasienter skjer fra det lokalmedisinske senteret, da 
særlig av fastlegen, ofte i et tverrfaglig samarbeid. Oppfølgingen av enkelte 
sykdommer gjøres av andre personellgrupper som eksempelvis sykepleiere, 
fysioterapeuter og ernæringsfysiologer. Disse er også knyttet til helsehusene eller 
det lokalmedisinske senteret.  
 
I tillegg er det utviklet ny teknologi som monitorerer sykdomsstatus både i 
hjemmet og i sykehjem.  
 
Diabetes blir eksempelvis monitorert ved at pasienten selv tar blodprøver og der 
prøvesvar sendes elektronisk direkte til pasientjournalen hos legen. Når 
blodverdiene viser avvik fra ønskede verdier, får legen et varsel fra den 
elektroniske journalen som så vurderes. Deretter kan pasienten veiledes on-line 
eller innkalles for konsultasjon og eventuell videre henvisning.   
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7  Konsekvenser  fo r  l egers  spes ia l i t e tss t ruk tu r  
og  – i nnho ld  

 Konsekvenser av de største endringsfaktorene 7.1

Analysen av de ulike faktorene som påvirker spesialitetsstruktur og –innhold 
(kapittel 5) og mulige framtidsbilder (kapittel 6), medfører konsekvenser for 
dagens spesialitetsstruktur og –innhold: 
 
Fagutvikling blir vurdert som den viktigste driveren for nødvendigheten av 
utvikling av spesialitetsstruktur og – innhold for leger. Fagutvikling innen de 
medisinske spesialitetene er som oftest enten forskningsindusert eller 
teknologidrevet og vil i årene fremover skje i et økende tempo. Dette gjør det 
ønskelig med en spesialitetsstruktur som preges av å kunne tilpasses utviklingen.   
 
Utviklingen innen moderne medisinsk teknologi vil muliggjøre både 
diagnostisering, behandling og oppfølging av mange sykdommene ute i 
kommunene. Med kommunikasjonsteknologi i form av on-line helsetjenester, 
sammen med teleteknologi, vil pasienter i langt større grad kunne behandles 
lokalt. Dette er noe av grunnlaget for å kunne iverksette samhandlingsreformen. 
Kommunenes større muligheter, og nødvendigheten av å sentralisere den mer 
spesialiserte behandling tilsier en flytting av de mindre spesialiserte funksjoner fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette medfører økt behov for 
kompetanse i primærhelsetjenesten og ved lokalmedisinske sentra og helsehus. 
Den demografiske utviklingen med en varig økning i andel eldre som ofte har 
flere kroniske sykdommer aksentuerer dette behovet, både for å kunne gi god 
oppfølgning, men også for å kunne sikre at de pasienter som trenger mer 
spesialisert behandling blir sendt til rett sted i spesialisthelsetjenesten. 
Den økende spesialiseringen i de medisinske fagområdene byr på store 
utfordringer for helsetjenesten, og derved også for pasientene. De mange eldre 
med kroniske sykdommer, mange diagnoser og mange medikamenter vil stille 
store krav til leger med kompetanse for å kunne forstå og behandle helheten. 
Samtidig har de også krav på å få den spesialiserte behandling når de har behov 
for det. Denne utfordringen kan ikke møtes bare ved å endre spesialitetsstruktur 
og spesialitetsinnhold, det vil også stille krav til helsetjenestens organisering, 
hvordan arbeidsoppgavene fordeles og hvor ansvaret for pasientbehandlingen 
legges. Også hensynet til helhetlige pasientforløp og god samhandling mellom 
sykehus og kommuner tilsier at det er tydelige ansvarspunkter for den enkelte 
pasient under en henvisningsperiode. 
 

 Noen av helsetjenestens største utfordringer 7.2

En av de viktigste utfordringene i helsevesenet er å øke kvaliteten og ivareta 
pasientsikkerheten og pasientenes rettigheter. Forekomsten av 
feildiagnostisering og feilbehandling utgjør en stor utfordring i vårt helsevesen. 
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Mange pasienter som ankommer legevakt eller akuttmottak møter leger i turnus 
eller leger som er tidlig i spesialiseringsløpet, og som ikke har ervervet 
tilstrekkelig kompetanse i forhold til oppgavene de skal utføre. I mange år har 
dette vært et tema uten at man har klart å sette høy nok kompetanse fremst i 
møte med pasienten for å unngå slike feil.   
 
Det er helt sentralt for et godt pasientforløp å komme raskt frem til en riktig 
diagnose og behandling. Det både bidrar til bedre pasientsikkerhet og kvalitet, og 
det gir vesentlig større effektivitet.  
 
Å endre spesialitetsstrukturen og utdanningsløpet kan møte begge disse 
utfordringene. Det innebærer at spesialitetsstrukturen må være designet for å 
framskaffe mottaksleger som har særlig kompetanse i diagnostisering og 
«triagering» av den store gruppen pasienter som er mest utsatt for 
feildiagnostisering og feilbehandling i mottakene. Det er bred enighet om at dette 
krever bred indremedisinsk kompetanse. Slik kompetanse er også best egnet til å 
følge opp pasienter med komorbiditet, flere kroniske sykdommer og multifarmasi, 
samt sikre gode overføringer av disse pasientene til kommunen. 
 
Storparten av de som kommer til akuttmottakene som øyeblikkelig hjelp har ofte 
et uklart sykdomsbilde. Dette er pasienter som kan ha mange kroniske 
sykdommer og bruker 5 til 10 forskjellige medikamenter. Av hensyn til kvalitet og 
pasientsikkerhet først og fremst, men også for å fremme effektiviteten, bør disse 
pasientene møtes av erfarne leger med bred kompetanse. Dette vil gi mulighet 
for at man mye raskere kan iverksette rette diagnostiske og behandlingsmessige 
tiltak, og sikre at pasientene får rask og riktig spesialisert hjelp når det er 
nødvendig. 
 
Men også utover den akutte fase vil disse pasientene som oftest ha behov for en 
oppfølging som evner å ta et helhetlig ansvar for alle pasientens sammensatte 
helseproblemer. Dette helhetlige ansvaret bør også omfatte planlegging av 
utskrivning, nødvendig kommunikasjon og rådgivning til kommunens 
helsetjeneste slik at den enkelte pasient opplever en helhetlig og enhetlig 
behandling, og koordinering av mulig senere oppfølgning i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
En fremtidig spesialitetsstruktur og spesialitetsinnhold må derfor legge til rette for 
at tjenestene kan organiseres slik at vi får gode, trygge og effektive pasientforløp. 
Når det er åpenbart hvilke spesialkompetanse det vil være behov for bør 
pasientene kanaliseres direkte dit denne kompetansen finnes. Det vil gjelde mye 
av den elektive behandlingen, men også ofte ved øyeblikkelig hjelp som for 
eksempel ved hjerneslag eller hjerteinfarkt, og ved store traumer inklusive 
kompliserte bruddskader. For mange av disse pasientene vil det likevel være slik 
at etter at den akutte lidelsen er diagnostisert og behandlet vil andre og mer 
sammensatte medisinske problemer måtte håndteres for at pasientene skal 
kunne oppnå best mulig funksjonsnivå før utskrivning til hjemkommunen. Dette vil 
kreve at en mer større breddekompetanse tar over ansvaret for den videre 
behandling. 
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Skal slike målsettinger nås vil det være nødvendig at pasienter med 
sammensatte medisinske problemer og pasienter som krever innleggelse, i 
hovedsak har sitt opphold i en enhet som har en generell innretning og er 
bemannet med spesialister med bred kompetanse. Når tilstanden tilsier mer 
spesialisert kompetanse kan enten spesialisten komme til pasienten, eller om 
nødvendig kan pasienten «lånes ut» til en mer spesialisert enhet for den aktuelle 
diagnostikk og behandling. 
 
En fremtidig spesialitetsstruktur må også evne å ta opp i seg nye behov som 
oppstår på grunn av faglig utvikling eller endrede behov hos pasientene. 
Avgrensede spesialiseringer til smale fagområder vil gi rigiditet og vanskeliggjøre 
arbeid i team når det er nødvendig. Det er derfor viktig at spesialitetsstrukturen 
medvirker til et nødvendig innslag av breddekompetanse også hos de mer 
spesialiserte, med særlig innretning mot eldremedisin og håndtering av pasienter 
med sammensatte og kroniske sykdomstilstander.  
  

 Grensene for myndighetsansvaret 7.3

Samtidig vil behovet for utvikling av spisskompetanse fortsette. Fagutviklingen 
medvirker også til at den enkelte spesialitet over tid utvikler seg til å bli for 
omfattende til at det er hverken er mulig eller ønskelig å unngå å utvikle 
fordypningsområder. Hvilke kompetanse den enkelte lege vil trenge vil i stor grad 
være avhengig av arbeidssted og arbeidsoppgaver. De nasjonalt godkjente 
spesialiteter bør derfor begrenses til en «basis» spesialitet som først og fremst 
sikrer behovene for de små og mellomstore sykehus der antall leger er 
begrenset. Nødvendig påbygningskompetanse må sikres av arbeidsgiver, relatert 
til de aktuelle oppgaver legen skal ha. Slik kompetansebygging må sees i 
sammenheng med den kontinuerlige etter- og videreutdanning alle spesialister 
bør ha, der arbeidsgiver og legen i fellesskap definerer innhold og læringsmål. 
 
På enkelte avgrensede områder bør det vurderes om myndighetene skal ha et 
ansvar for å definere innholdet i slik påbyggingskompetanse. Det kan for 
eksempel være krav til dokumentert opplæring i spesifikke prosedyrer som av 
hensyn til pasientsikkerhet bør være standardisert (invasive behandlinger, 
endoskopiske undersøkelser eller behandlinger, spesifikke ultralydundersøkelser 
mm), og enkelte fagområder som deles av flere spesialiteter, som for eksempel 
allergologi og rettsmedisin. Slike definerte påbyggingskompetanser kan betegnes 
nasjonale kompetanseområder. 
 
For andre kompetanser kan den enkelte arbeidsgiver selv ha ansvar for å 
definere innhold og utdanning, og da uten en nasjonal godkjenning av oppnådd 
kompetanse. 
 
Pasientenes forventninger om å komme raskt til spesialist, vil sannsynligvis ikke 
minskes, noe som skaper også et ytre press for en spissing av kompetansen. 
Med velinformerte pasienter som i langt større grad stiller krav til behandling, vil 
etterspørselen etter spesialiserte tjenester sannsynligvis øke. Dette tilsier en 
ytterligere spesialisering innen spesialisthelsetjenesten, noe som kan tilsi at den 
enkelte spesialistkandidat skal ha større fokus på egen spesialitet for raskere å 
kunne perfeksjonere seg i faget. Det er derfor nødvendig å se særlig på om noen 
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av spesialitetene er blitt for omfattende og vurdere om grenspesialiteter bør 
omgjøres til hovedspesialiteter.  
 

 Spesialitetsstruktur som virkemiddel for en bedre helsetjeneste  7.4

For best mulig å møte kravet om en fleksibel spesialitetsstruktur vil 
Helsedirektoratet tilrå en modell med større innslag av felles 
kompetanseplattformer. Dette vil sørge for at helsetjenesten vil få en stor andel 
spesialister med et bredt felles kompetansegrunnlag. Det blir dessuten lettere å 
endre spesialiseringsløp underveis og lettere eventuelt å ta to ulike 
spesialiseringer.  
 
Implementering av samhandlingsreformen med behandling av flere pasienter 
med kroniske sykdommer lokalt, større forekomst av eldre med sammensatte 
lidelser og innføring av teknologi som muliggjør lokal diagnostisering, utgjør til 
sammen sterke føringer for en større vekt på breddekompetanse, også i 
spesialisingen. Det blir viktig å sørge for at de fleste spesialister som har 
førstelinjekontakt med pasienten har tilstrekkelig breddekompetanse til å vurdere 
og behandle pasienten riktig og eventuelt videresende pasienten til rett spesialist. 
Samtidig ses det en økende kompleksitet innen hver spesialitet, noe som gjør at 
behovet for spisskompetanse også må ivaretas.   
 
Dette befordrer fire grep:  
 
o Forbedring av spesialiseringsløpet 
o Et større innsalg av felles kompetansemoduler 
o Omgjøring av flere grenspesialiteter til hovedspesialiteter 
o Etablering av en ny breddespesialitet i mottaks- og indremedisin. 
    
Å innføre et større innslag av felles kompetanseplattformer er også en 
internasjonal trend som både Sverige, Danmark og andre europeiske land har 
gjennomført.  
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8  Forbedr ing  av  spes ia l i se r ings løpe t  fo r  leger  

 Forbedringsbehovet 8.1

Det har kommet innspill om flere svakheter ved dagens opplegg for 
spesialistutdanningen:    
 
For mye generell kunnskap og unødvendig ferdighetstrening? 
En del erfarer at det går for mye tid med til å erverve seg kompetanse som det 
ikke er nødvendig å ha for å bli god i utførelsen av eget spesialistfag. Det gjelder 
for eksempel krav om gjennomføring av et visst antall prosedyrer innen 
obligatorisk tjeneste i annen spesialitet. Det kan sies å være «misbruk» av 
pasienter å trene på en ferdighet som ikke er nødvendig for det senere arbeid. 
Samtidig er det en generell enighet om at mengdetrening er viktig på de 
områdene man skal spesialisere seg.      
 
For mye tid brukes på aktiviteter som ikke gir læringsutbytte 
Det har blitt rapportert at mange leger både i turnus og i utdanningsstillinger blir 
brukt til arbeidsoppgaver som over tid ikke gir nevneverdig læringsutbytte. Det 
kan være skriving av journaler for andre leger uten at de blir involvert i behandling 
og oppfølging av pasientene, rene driftsoppgaver eller administrative oppgaver 
som ikke er knyttet til spesialiseringen. Dette er oppgaver som må gjøres, og 
turnusleger og leger i spesialisering oppfatter at de ofte blir brukt som «billig 
arbeidskraft».    
 
Læringsmål som ikke reflekterer resultatet av spesialistutdanningen  
Målene er i dag stort sett innsatsbestemte: de er formulert som tidsbestemte (for 
eksempel hvor mange kurstimer) eller hvor mange prosedyrer man må ha 
gjennomført for å bli godkjent. En del læringsmål er formulert som at man skal 
kunne utføre en prosedyre. I nyere pedagogiske tilnærminger dreies 
oppmerksomheten mer mot utbyttet av læringen, dvs hvor god blir 
utdanningskandidaten av de gjennomførte tiltakene (kurs, prosedyrer e.l.).  
Mange læringsmål er formulert som «å kunne» noe, uten at det er nærmere 
angitt på hvilket nivå det skal kunnes. I noen spesialiteter er det formulert 
graderte læringsmål, men dette varierer fra spesialitet til spesialitet.   
 
For lite helhetsperspektiv 
Rent generelt ses det mangel på helhetsperspektiv med tydelige og etterprøvbare 
læringsmål i det samlede spesialiseringsløpet.  
 
Varierende kvalitet på veiledningen 
Veiledningen ser ut til å fungere ulikt. Hovedutfordringen ser ut til å være at det 
mye er opp til den enkelte veileder hvor forpliktende veiledningsansvaret tas. Det 
finnes eksempler på meget god veiledning og god struktur på utdanningen, og 
det motsatte.  
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Legeforeningen tilbyr i dag et veilederkurs. Tilbakemeldingen er at dette ikke 
benyttes i så stor grad som ønskelig. Legeforeningen har dessuten nylig utgitt et 
eget veiledningshefte18 Det generelle bildet er imidlertid at veiledningen ikke 
fungerer optimalt og at veilederoppgaven ikke gis den prioritet den burde i forhold 
til det store potensialet som ligger i god veiledning, dvs planlagte og 
regelmessige samtaler der faglige utfordringer diskuteres og reflekteres rundt, og 
at den faglige utviklingen gjennom praksis blir stimulert.    
 
For dårlig logistikk 
Erfaringene med spesialiseringsløpet synes å være noe ulikt. Mange leger i 
spesialisering erfarer at det er for dårlig logistikk i spesialiseringsløpet. Det er 
ventetid på nødvendig tjenestetid og flaskehalser for å komme videre etter 
avbrudd på grunn av svangerskapspermisjoner og andre permisjoner. 
 
Et av problemene knyttet til et effektivt spesialiseringsløp er at kapasiteten ved 
gruppe I-avdelingene ofte er begrenset og dermed lett kan bli flaskehalser.  
 
Misforhold mellom rekruttering og behov 
Et tema som er fremkommet underveis er at det ofte ikke er samsvar mellom 
antall stillinger for leger i spesialisering og aktuelt behov for spesialister i de 
enkelte fag. Eksempler på nevnte fagområder er oftalmologi, geriatri, radiologi og 
patologi, hvor det meldes om til dels rekrutteringsproblemer og mangel på 
spesialister som søker.  
 
Mester-svenn-prinsippet: en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning  
Spesialistutdanningen ble tradisjonelt etablert på mester-svenn-prinsippet, og slik 
supervisjon er fortsatt grunnleggende i spesialistutdanningen. Mange mener 
ordningen med å «gå i lære» hos en erfaren spesialist, gir den beste 
spesialistutdanningen. At erfarne spesialister har et eget ansvar for at kolleger blir 
gode spesialister, vil alltid være sentralt. For å bli en god kirurg, må man stå 
sammen med erfarne kolleger ved operasjonsbordet, - mange ganger. Å basere 
seg på at mester-svenn-ordningen er tilstrekkelig, er derimot ikke tilrådelig. 
Mester-svenn-ordningen betinger at mester faktisk innehar den mest oppdaterte 
kompetansen og evner å formidle dette på en pedagogisk god måte. I dagens 
ordning er det liten kvalitetssikring med at dette fungerer etter intensjonene.  
 
Det bør etableres gode, helhetlige nasjonale systemer og strukturer som ivaretar 
kvaliteten i spesialistutdanningen. Noe av dette blir ivaretatt i 
spesialistreglementet og utdanningskravene. I tråd med økte krav til kvalitet og 
pasientsikkerhet, bør det imidlertid satses langt mer på tydelige, nasjonale 
læringsmål der læringsutbyttet systematisk følges opp, og der kandidatene testes 
for oppnådd kompetanse på sentrale områder.     
 
Utdanning eller jobb? 
Spesialisering er en arbeidsrelatert utdanning der erfaringen fra klinisk praksis 
skal være hovedarenaen for læring, trening og utvikling. Samtidig vil direktoratet 
tydelig understreke at leger i spesialisering i alle deler bør ha arbeidsoppgaver 
som gir grunnlag for læring og at hensynet til å utdanne gode spesialister må 
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vektlegges mer enn det har vært gjort. Derfor er en opprustning av 
spesialiseringsløpet nødvendig.   
 

 Hovedgrep for forbedring av spesialiseringsløpet 8.2

8.2.1 Nasjonale, tydelige og etterprøvbare mål  

I oppdragsdokumentet fra departementet19 heter det at «direktoratet skal vurdere 
om spesialistreglene skal dreies mer i retning av et tydeligere fokus på 
læringsmål og mindre vekt på krav om tjenestetid på utdanningssteder. 
Direktoratet bes om å vurdere hvordan oppnådde læringsmål i så fall kan 
etterprøves, bl.a. om det bør innføres eksamener». 
 
Dersom leger i utdanning skal ha arbeidsoppgaver som er innrettet mot læring, 

innebærer det at spesialiseringsløpet må legges opp og vurderes annerledes enn 

hittil.  

Pr i dag er læringsmålene i spesialistutdannelsen ofte angitt med tidfestede 
utdanningsmål, eventuelt med krav om å ha gjennomgått et visst antall 
prosedyrer. Det er med andre ord innsatsfaktorene som hovedsakelig er vektlagt i 
det nåværende systemet.  
 
En alternativ innfallsvinkel vil være å rette mer av oppmerksomheten mot 
læringsutbyttet uttrykt i kunnskaper, ferdigheter og holdninger.  
 
Et system for vurdering av læringsutbytte på ulike nivåer finnes i Blooms 
taksonomi20. Denne innebærer en gradering av kompetanse i seks nivå: 
 
1) Kunnskap: Å kunne gjengi innlært stoff 
2) Forståelse: Å kunne sammenfatte og gjengi kunnskap med egne ord 
3) Anvendelse: Å bruke kunnskap og anvende i konkrete situasjoner   
4) Analyse: Å kunne se sammenhenger 
5) Syntese: Å kunne trekke slutninger, utlede abstrakte relasjoner 
6) Vurdering: Å kunne bedømme noe ut fra forskjellige kriterier. 
 
En slik taksonomi kan tilpasses og danne grunnlaget for å utvikle nye og 
oppdaterte læringsmål.    
 
Kompetanse på ulike nivåer kan ved bruk av denne tilpasses progresjonen i 
spesialiseringsløpet, slik at læringsmålene blir trinnvise og etterprøvbare.  
 
Beskrivelsene av læringsutbytte omfatter både kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse. Kunnskaper defineres som forståelse av teorier, fakta, 
begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag eller fagområder. Ferdigheter er 
evnen til å anvende kunnskaper til å løse problemer og oppgaver. Det skilles 
mellom kognitive, praktiske, kreative og kommunikasjonsferdigheter. Generell 
kompetanse består i å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis 

                                            
19

 Helse- og omsorgsdepartementet: Spesialistområdet – presisering av oppdrag I tildelingsbrevet 2011. Brev av 04.05.2011. 
20

 Benjamin Bloom: The Taxanomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain. 
1956. 
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i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til 
refleksjon og kritisk tenkning.  
 
Læringsmålene skal dekke alle aspekter av legearbeidet, og læringsmålene kan 
knyttes til de ulike rollene som utøvelsen av legegjerningen deles inn i21; 
medisinsk ekspert, kommunikator, helsefremmer, samarbeider, akademiker, 
profesjonell, leder/administrator. 
 
Det vil anbefales at det utvikles læringsmål i tråd med Blooms taksonomi etter 
hvert som spesialistreglene for de enkelte spesialitetene revideres. Alternativt kan 
nivåinndelingen reduseres til eksempelvis fire nivå istedenfor seks.   
 

8.2.2 Kompetansetesting 

Helsedirektoratet er bedt om å vurdere eksamen eller andre former for 
kompetansetesting.  
 
Dersom vi sammenligner med andre type virksomheter, er det mange eksempler 
på at personell må sertifiseres og gjennomgå tester før de kan utøve virksomhet 
med potensielle farer. Ser vi til oljesektoren er det selvsagt at ansatte som 
håndterer situasjoner eller utstyr som kan utløse situasjoner med fare for liv og 
helse gjennomgår obligatoriske tester og blir sertifisert før de slippes til.   
 
Å gå gjennom et spesialiseringsløp uten en systematisk kvalitetssikring av 
effekten av spesialiseringen, er etter vår vurdering ikke godt nok. Med effekt 
menes her nettopp hvor god den enkelte har blitt til å vurdere, behandle og følge 
opp pasienter innen sitt fagområde og innen de obligatoriske felles 
kompetansemodulene.  
 
Som et ledd i å kvalitetssikre både utdanningsløpene og oppnådd kompetanse 
hos den enkelte lege i spesialisering, er det avgjørende å utvikle gode metoder 
for å vurdere oppnådd kompetanse (kunnskap, ferdigheter og holdninger) etter 
hver utdanningsmodul. 
 
Basert på innspillene fra fagmiljøene, vil Helsedirektoratet ikke gå inn for en 
endelig spesialisteksamen. Derimot anbefales det innføring av 
kompetansetesting etter de viktigste kompetansemodulene.  
 
Hva som defineres som viktige kompetansemoduler, må utredes av fagpersoner 
innen de enkelte spesialiteter. Det kan eksempelvis være teorimoduler, testing av 
ferdigheter og teknikker, samt håndtering av andre utfordringer i yrkesutøvelsen. 
Her mener direktoratet at universitetene kan ta et større ansvar for både 
kunnskapstesting og testing av ferdigheter i ferdighetslaboratorier og simulatorer. 
Dette bør koordineres slik at leger som er i spesialisering får de samme 
kompetansetestene uansett hvor de har sitt virke. 
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 Frank JR, Jabbour M, Tugwell P, et al. Skills for the new millenium: report of the societal needs working group, Can MEDS 2000 Project. 

Annals Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 1996. 



 

 
 

51 

For de langsgående kompetansemodulene (eksempelvis kommunikasjon) ligger 
det også godt til rette for ferdighetstesting.  
 
Med innføring av systematisk kompetansetesting innen definerte områder, vil 
resultatene også gi verdifull informasjon om hvordan utdanningsavdelingene 
skårer på testene. 
       

8.2.3 Bedre veiledning 

Veiledning innebærer «planlagte og regelmessige samtaler mellom lege i 
spesialisering og veileder»22. Til forskjell er supervisjon den erfarne legens 
faglige råd i det daglige kliniske arbeidet og knyttes til den erfarne legen som 
rollemodell.   
 
På bakgrunn av de tidligere omtalte erfaringene med mangler i veiledningen, 
synes det nødvendig å bedre veiledningen for leger i spesialisering, samt også å 
sikre den faglige supervisjonen.  
  
Det finnes flere gode eksempler på velfungerende veiledningsopplegg. Innen 
allmennmedisin er det eget opplegg med opplæring av veiledere og gode 
opplegg for gruppeveiledning. Innen psykiatri er det gode eksempler på god 
opplegg for èn-til-én – veiledning.  
 
Det synes imidlertid påkrevet å innføre obligatorisk veilederutdanning for 
spesialister som skal ha et veiledningsansvar. Denne veilederutdanningen bør 
baseres på god veiledermetodikk og det er naturlig at universitetene får en 
sentral rolle i å utvikle og gjennomføre dette. Ved hvert foretak bør det være et 
visst antall veiledere som har gjennomgått dette som igjen kan utdanne egne 
overleger som har veilederoppgaver etter «teach-the-teacher»-prinsippet.  
 
Å skape gode læringsmiljøer er avhengig både av gode strukturer og reell 
prioritering fra arbeidsgivers side. Det er all grunn til å anta at det er 
sammenheng mellom et godt læringsmiljø og kvaliteten på den ferdige 
spesialisten.    
 
Når det gjelder supervisjon, har ikke Helsedirektoratet noen konkrete forslag til 
endringer annet enn å sikre at innføre obligatorisk etterutdanning også for 
«mesterne». Innføring av obligatorisk etterutdanning, vil i større grad kunne sikre 
at mester faktisk er mester og er oppdatert på kunnskapsbasert praksis.  
 

8.2.4 Moderne pedagogiske metoder 

Hver lege i spesialisering har anslagsvis i gjennomsnitt ca 60 kurstimer pr år. 
Kursene arrangeres gjerne sentralt og innebærer fravær fra arbeidssted og 
hotellovernattinger. Dette er kostbart for arbeidsgiver og ofte lite fleksibelt for den 
enkelte leger i spesialisering. Ikke minst er dette basert på en pedagogisk 
tilnærming som med fordel kan moderniseres.  
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Det finnes en del gode eksempler på at en del av kursene med fordel kan 
erstattes av e-læring, pre-testing før kurs og simulatortrening.  
 
Dette er metoder som baserer seg på god pedagogikk, tilpassede læringsformer 
og forenkling av spesialiseringsløpet.  
 
Helsedirektoratet går inn for at det utvikles e-læringsmoduler, bruk av 
simulatortrening og ferdighetslaboratorier, samt elektronisk kompetansetesting av 
fullførte kompetansemoduler der det er hensiktsmessig. I utgangspunktet kan det 
for enkelte fag være aktuelt at ca halvparten av kursene gjøres om til e-
læringskurs, men dette må de enkelte spesialitetene vurdere nærmere.   
 
Dette må i denne sammenheng utvikles et samarbeid mellom universitetene, 
fagmiljøene og Legeforeningen.   
  

8.2.5 Bedre logistikk 

Helsedirektoratet ønsker ikke å korte ned utdanningsløpet dersom det går på 
bekostning av kvaliteten. Ved å legge sterkere vekt på at formålet med 
spesialistutdanningen blir ivaretatt på en optimal måte og å iverksette tiltak for å 
forbedre logistikken, vurderes det imidlertid som sannsynlig at 
spesialiseringsløpet kan kortes ned.  
 
Lengden på utdanningsløpene har vært diskutert i ulike fora, og det synes å rå en 
allmenn enighet om at formell utdanningslengde som sådan ikke er for lang. Det 
er likevel enighet om behovet for å få en bedre struktur på utdanningsløpet og at 
den reelle tiden i mange tilfeller kan kortes ned.     
 
Å få til et strømlinjeformet spesialiseringsløp vil by på utfordringer, i og med at 
tjenestekravene betinger skifte av arbeidssted flere ganger i løpet av 
utdanningstiden. Det er imidlertid fullt mulig å lage noe mer gjennomgående løp 
med bedre sammenheng mellom grunnutdanning og det videre 
spesialiseringsløpet.  
 
Dette tenkes gjort ved å utforme helhetlige og planlagte utdanningsløp. Ved å 
innføre mål på læringsutbytte som etterprøves, vil man kunne lempe eller fravike 
kravet om gruppe I og II-tjeneste. I en slik tenkning blir læringsutbyttet styrende 
for hvor man kan få praksisen og ikke om utdanningsinstitusjonen tilhører gruppe 
I eller II. Dette skaper dermed også en større fleksibilitet i logistikken for leger i 
spesialisering.  
 
Det er også ønskelig å ha utdanningsløp som i minst mulig grad betinger flytting. 
Flytting for å få 1,5 års gruppe I –tjeneste medfører ofte at distriktene og de 
mindre sykehus mister leger som ellers kunne ha tenkt å bli boende der familien 
er etablert. Tjeneste bør kunne kan tas i tidsbolker på institusjoner der 
læringsmålene kan nås.  
 
Ved de foreslåtte tiltakene antas det som mulig å korte ned den formelle 
spesialiseringstiden, inklusiv del 1, med gjennomsnittlig ca 1,5 år og samtidig 
opprettholde og sikre kvaliteten på de ferdige spesialistene.  
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En forkorting og effektivisering av dagens system er i arbeidsgivers og 
samfunnets så vel som spesialistkandidatens interesse. Å nå læringsmålene er 
viktigere enn tiden utdanningen tar. Hvis kunnskaps- og ferdighetsmålene er 
nådd, kan kandidaten søke om godkjennelse som spesialist. Derfor er de tidsmål 
som er indikert for de enkelte spesialiteter minimumskrav til tjenestetid basert på 
hva man mener er nødvendig for erfaringsbredde og modning i faget.  
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9  Fors lag  t i l  ny  spes ia l i t e tss t ruk tu r  fo r  l eger  

 Prinsipper for oppbygging av spesialitetsstruktur  9.1

Det finnes ulike prinsipper for oppbygging av spesialitetsstruktur. Spesialiteter 
kan inndeles etter sykdom, organ, funksjon eller alder på pasientgruppen.  
 
Eksempler på spesialiteter etter sykdom er for eksempel onkologi, revmatologi, 
hud og veneriske sykdommer og psykiatri. Organdefinerte spesialiteter er 
eksempelvis lungesykdommer, hjertesykdommer, nyresykdommer og 
maxillofacial kirurgi. Den store gruppen funksjonsdefinerte spesialiteter er blant 
annet radiologi, anestesiologi, patologi, plastikkirurgi og samfunnsmedisin. 
Inndeling etter pasientenes alder gjelder spesialiteter som barnesykdommer, 
barnekirurgi, barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri og geriatri.   
 
En annen måte å vurdere spesialitetsstrukturer på er hvorvidt spesialiseringen 
starter tidlig eller er basert på felles kunnskapsgrunnlag med andre spesialiteter. 
Det kan tenkes en struktur hvor oppsplittingen i spesialiteter skjer tidlig, for 
eksempel allerede i turnustiden eller sent for eksempel etter gjennomførte 
blokkutdannelser i felles moduler.    
 
Uavhengig av struktur vil det alltid være noe overlapp mellom tilgrensende 
spesialiteter, noe som har blitt mer fremtredende i de senere år. Tradisjonelt har 
grensene mellom spesialitetene vært klare, blant annet for å forhindre uklarhet 
om hvem som gjør hva. Konsekvensene av dette har blant annet blitt at pasienter 
«tilhører» spesialisten med de fordeler og ulemper dette medfører.    
  
I dette kapitlet skisseres en modell for ny spesialitetsstruktur som tar opp i seg de 
endringene helsevesenet står overfor. Som i den nåværende modellen er den 
bygget opp rundt flere av de nevnte forhold.  
 

 Oppbyggingen av ny spesialitetsstruktur 9.2

Den foreslåtte spesialitetsstrukturen består av: 
 
a) et sett av gjennomgående obligatoriske kompetansemoduler av ikke-medisinsk 
art, men som er nødvendige for å utøve legerollen på en optimal måte. De 
langsgående kompetansemodulene skal integreres i den kliniske praksis og ha 
direkte relevans til det arbeidet legen utfører.  
 
b) et tredelt spesialiseringsløp bestående av del 1 med en felles 
kompetanseplattform for alle spesialiteter, del 2 med felles kompetanseplattform 
for grupper av spesialiteter og del 3 med et spesialiseringsløp som er unikt for 
den enkelte spesialitet.  
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Figur 9.1 Skisse til ny spesialitetsstruktur 
 

 
Som redegjort for i foregående kapittel skal læringsaspektet styrkes i 
spesialiseringsløp del 1-3 med styrking av pedagogisk innretting, større vekt på 
etterprøvbare utbyttedefinerte læringsmål, evaluering av kompetanse underveis 
og styrking av veiledning, både én-til-én veiledning og gruppeveiledning.   
 
I dette kapittelet omtales de ulike delene av spesialiseringsløpet for de ulike 
fagene.   
 

 Felles ikke-medisinske kompetansemoduler  9.3

I hele spesialistutdanningen vil det være gjennomgående kompetansemoduler 
tilpasset den klinisk praktiske tjenestegjøringen.  
 
Disse kompetansemodulene omfatter annen kompetanse som er nødvendig for å 
fungere tilfredsstillende som lege. Dette inkluderer kommunikasjon, etikk, 
systemforståelse, kvalitetsarbeid, lover, forskningsforståelse og 
kunnskapshåndtering, organisasjonsutvikling og ledelse, samt 
samhandlingskompetanse.   

En «strømlinjeformet» start på spesialistutdanningen under særskilt veiledning, 
opplæring og supervisjon sikrer at grunnelementene er på plass for alle og at 
legene ser seg selv i en sammenheng.  Opplegget skal sikre legene en god 
rolleforståelse. 
 
Kommunikasjon med pasient vil være et gjennomgående tema og er egnet for 
ferdighetstrening og tilbakemelding gjennom veiledning.  
 
Innføring og diskusjon av etiske problemstillinger vil være relevant i de fleste 
kliniske settinger og berøre legerollen i mange sammenhenger.  
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Systemkunnskap: Alle som skal arbeide som leger i Norge må, uansett 
utdanningssted, ha innsikt i og få praktisk erfaring med hvordan norsk helse-, 
omsorgs- og velferdstjenester fungerer.    
 
Kvalitetsarbeid omfatter kunnskap om å arbeide systematisk med 
kvalitetsforbedring. Det bør tilstrebes at alle spesialister har grunnleggende 
kjennskap til kvalitetsindikatorer og metoder for forbedring av kvalitet.  
 
Det bør gis kunnskap om de viktigste helselovene og de forskrifter som gjelder 
helsesektoren.  
 
Et sentralt område for en lege i spesialisering er å utvikle forskningsforståelse og 
kunnskapshåndtering. Det vil si å ha kjennskap til forskningsmetodikk, kunne 
finne relevant vitenskapelige artikler og annen kunnskapsbasert litteratur, lese og 
kritisk vurdere forskningsartikler, samt kunne ta i bruk resultatene fra 
forskningsbasert kunnskap.  
 
Mange leger vi få lederoppgaver, både formelle og mer uformelle i tilknytning til 
arbeidet. Det kan være teamledelse og ordinær linjeledelse. Det bør følgelig gis 
en grunnleggende innføring i ledelse og hva ledelse innebærer i helsesektoren. 
Denne modulen bør være i tråd med tenkningen i den Nasjonale 
ledelsesplattformen for ledere i helseforetak og det nasjonale rammeverket for 
ledelse som skal implementeres.  
 
Som en del av denne modulen bør det gis en innføring i organisasjonsutvikling, 
det vil si å kunne vurdere og igangsette enkle forbedringer av organiseringen i en 
klinisk enhet med tanke på bedre kvalitet i pasientbehandlingen, bedre logistikk 
eller bedre koordinering av tjenestene.   
 
Samhandlingskompetanse: Samhandling er konstruktiv dialog og samarbeid 
mellom ulike aktører i helsevesenet. Vellykket samhandling gir gode pasientforløp 
og aktørene gjør hverandre gode i arbeidet med pasient og pårørende. Gjennom 
obligatorisk krav til tjeneste i første- og andrelinjetjenesten utvikles 
samhandlingskompetansen. Tjeneste i kommune og i sykehus er viktig for å få 
erfaring med pasientforløp og se konsekvenser av sine vurderinger, også for de 
andre aktørene i tjenestene.   
 
I neste figur illustreres at de ovennevnte obligatoriske kompetansemodulene 
strekker seg gjennom hele spesialiseringsløpet. Dette vil gjøres ved at det 
introduseres små moduler i en kombinasjon av teoretisk påfyll og eventuell 
praktisk utprøving/ferdighetstrening i de tilfellene det er aktuelt, for eksempel 
innen kommunikasjon eller ledelse.  
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Figur 9.2 Gjennomgående kompetansemoduler i hele spesialiseringsløpet  

 
På lengre sikt kan det vurderes om en alternativ karriereveg for leger kan være å 
spesialisere seg innen noen av disse emnene, for eksempel ledelse eller 
organisasjonsutvikling.  
 
Forskning er allerede en alternativ karriereveg, som ofte kombineres med klinisk 
virksomhet. 
 

 Spesialisering del 1 9.4

Felles kompetanseplattform 
Helse- og omsorgsdepartementet har lagt til grunn at det fortsatt skal være en 
turnustjeneste, men nå som første ledd i en spesialistutdanning. 
 
Helsedirektoratet foreslår at alle som skal spesialisere seg som leger i Norge skal 
ha en felles kompetanseplattform etter grunnutdanningen. Denne 
kompetanseplattformen bør ha en varighet på 18 måneder hvorav 12 måneder 
består av klinisk tjeneste i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. 
  
Målene med spesialisering del 1 
Spesialisering del 1 skal ha som mål å omsette legens teoretiske kompetanse i 
praktisk arbeid med pasientene og legge et godt grunnlag for spesialiseringen.. 
 
Klinisk tjenestegjøring i underordnet legestilling skal skje under veiledning, 
opplæring og supervisjon for å få nødvendig erfaring og praktisk rutine til 
selvstendig å kunne utføre sin legevirksomhet på en god og forsvarlig måte.  
 
Spesialisering del 1 vil i hovedsak bygge på praksis i den daglige aktiviteten i 
helsetjenesten der læringsmålene nås gjennom arbeid som lege under 
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veiledning. I tillegg kommer et begrenset omfang av kurs, f.eks. i akuttmedisin, og 
mer teoretiske kompetansemoduler 
 
 
Innholdet i spesialisering del 1 
Selv om grunnutdanningen i medisin, uansett utdanningssted, skal dekke det 
meste av basiskompetansen som alle leger må ha, er det viktig å få omsatt 
kunnskapen som er ervervet gjennom grunnutdanningen i praktisk 
arbeidserfaring som lege. For å kunne prioritere og etter hvert arbeide 
selvstendig, må legen få mengdetrening og praktisk erfaring i trygge omgivelser i 
diagnostikk, behandling og oppfølging av kliniske tilstander. Derfor er det viktig å 
starte spesialisering i sykehus og deretter arbeide i primærhelsetjenesten.  
 
I sykehus skal tjenesten omfatte 3 måneder indremedisin og 3 måneder kirurgi 
obligatorisk for alle. I tillegg må legen velge 2 av følgende tre moduler: Tre 
måneder indremedisin, 3 måneder kirurgi eller 3 måneder psykiatri. Derved vil 
alle få sammenhengende tjeneste i minst 6 måneder i minst ett fag.  Selv om en 
del av tiden til en fersk lege den første tiden vil brukes på å forstå systemer, 
logistikk, relasjoner osv. i avdelingen, tilrår vi 3 måneders moduler forutsatt at 
tilretteleggingen for læring blir bedre ivaretatt.  
 
Deltagelse i arbeid i akuttmottak, inkludert vakt under veiledning, skal være 
gjennomgående i hele året. 
 
Rekkefølgen i sykehusfagene indremedisin, kirurgi og psykiatri er ikke fastsatt, 
men må tilpasses det enkelte helseforetaks mulighet til innpassing. Det må likevel 
være slik at all tjeneste i ett fagområde er sammenhengende.     

Innholdet i spesialisering del 1 skal defineres av læringsmål som definerer 
læringsutbyttet både etter endt praksis og fullførte kursmoduler.  

Spesialisering del 1 kan illustreres som følger: 
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Figur 9.3 Alternative spesialiseringsløp i del 1  

 

Valgfri modul til fratrekk 
Det legges opp til at de valgfrie tjenestemodulene kan gå til fratrekk i 
spesialisering del 2 i de tilfelle der disse fagene finnes her. For eksempel kan 3 
måneder kirurgi telle i del 2 for kirurgiske spesialiteter, 3 måneder indremedisin 
for indremedisinske spesialiteter, 3 måneder psykiatri for psykiatriske 
spesialiteter. For allmennmedisin kan begge de valgfrie modulene telle i del 2. 
Hver spesialitet må definere hvorvidt 3 måneder av kirurgi, indremedisin eller 
psykiatri kan gå til fratrekk i del 2 for sitt fag.  
 
 
Ansvar og ansettelsesforhold i del 1 
Lege i spesialisering tjenestegjør i underordnet legestilling med de samme 
rettigheter og plikter som gjelder for leger for øvrig, men slik at arbeidet foregår 
under tilsyn, veiledning og supervisjon av erfarne leger.  
 
Helsedirektoratet foreslår at søknadssystemet som i dag benyttes i forbindelse 
med turnustjenesten beholdes. Det vil si at helseforetak og kommuner 
samarbeider om å tilby del 1 i spesialiseringsløpet som en blokk. Det foreslås at 
stillingene utlyses slik at legen ved å søke gjør valg av hvilke fag som ønskes. 
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 Spesialisering del 2 9.5

Spesialisering del 2 foreslås å bestå av følgende: 
 
A. Andre obligatoriske kompetansemoduler, videreføres fra spesialisering del 1 
(jfr kapittel 9.3).  
 
B.  Klinisk tjeneste og kurs felles for grupper av fag hvor leger i spesialisering 
skal videreutvikle grunnleggende ferdigheter og eventuelt tilegne seg generell 
vaktkompetanse innen gruppen av spesialiteter. Tjenesten skal suppleres med 
kurs og trening/simulering koblet til de kliniske ferdigheter som utvikles. For fag 
hvor man ikke ser et naturlig fagfellesskap i form av felles tjeneste, kan man 
tenke seg tilpasninger av del 2 som inkorporer noe av det man i dag har av 
obligatorisk annen tjeneste, samt veiledning og kurs som kan være felles for flere 
fag.  
 
Spesialisering del 2 kan illustreres som følger: 
 
Figur 9.4 Spesialisering del 2 

 

 Noen endringer i struktur som gjelder fra del 2   9.6

Det foreslås tre endringer vedrørende spesialisering i forhold til dagens system: 
 

o Omgjøring av grenspesialiteter til hovedspesialiteter 
o Avvikling av annen valgfri relevant tjeneste 
o Avvikling av krav om gruppe I-tjeneste. 
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9.6.1.1 Omgjøring av gren- til hovedspesialiteter 

Arbeidsgruppene opprettet av Helsedirektoratet i forbindelse med denne 
utredningen oppnådde ikke enighet om en felles tilnærming til dette.  
 
I gjennomgangen er følgende alternativene vurdert:  
a) å beholde dagens system med én hovedspesialitet og flere indremedisinske 

grenspesialiteter  
b) å gjøre om alle indremedisinske grenspesialiteter til hovedspesialiteter 
c) å bare gjøre om kardiologi til hovedspesialitet og bevare øvrige 

grenspesialiteter.  

Mange sykehus har i dag egne enheter for grenspesialitetene, og spesialistene 
som arbeider der har i hovedsak bare pasienter som «tilhører» grenspesialiteten. 
De får således liten mulighet for å bevare og videreutvikle den 
breddekompetansen som forutsettes for å ha spesialiteten generell indremedisin 
eller generell kirurgi. Det er også en økende tendens til at grenspesialitetene blir 
for brede, slik at mange utvikler en spesialkompetanse innen en liten del av 
grenspesialiteten. Disse forhold tilsier etter Helsedirektoratets mening at 
grenspesialitetene omgjøres til hovedspesialiteter, og at det ved andre grep 
sikres at det fortsatt er leger med betydelig breddekompetanse. 
 
Innen de kirurgiske fagmiljøer er det bred enighet om at tiden er moden for å 
avvikle grenspesialitetene. Dette vil bli nærmere omtalt under kap 9.7. 
 
I de indremedisinske fag er meningene mer delte, og det er bare 
grenspesialiteten hjertemedisin som eksplisitt ønsker omgjøring til 
hovedspesialitet.  Helsedirektoratet mener at en isolert omgjøring av 
grenspesialiteten hjertesykdommer til hovedspesialitet ville være uheldig. 
Direktoratet vurderer at en omgjøring av alle dagens grenspesialiteter til 
hovedspesialiteter som deler en betydelig felles faglig kompetanseplattform, 
parallelt med det etableres en opprustet spesialitet generell indremedisin (se 
under), vil sikre nødvendig breddekompetanse både i mindre og store sykehus, 
og legge til rette for at de nye hovedspesialitetene fortsatt kan arbeide i et felles 
fagmiljø der det er ønskelig og hensiktsmessig. Et slikt grep vil også gjøre det 
mulig å redusere den formelle tiden det tar å utdanne spesialister i dagens 
grenspesialiteter.   
 
Det foreslås to grep for å sikre at den nye spesialitetsstruktur er tilpasset både 
små, og store, spesialiserte sykehus. For de mindre sykehus vil det være en 
forutsetning for omgjøring til hovedspesialiteter at alle spesialistene kan delta i en 
felles vaktordningen. For å få dette til må spesialiseringsløpet innrettes med 
faglige kompetanseplattformer som inneholder kunnskap, erfaringer og 
ferdigheter felles for alle spesialiteter innen det indremedisinske fagfeltet. Med 
forslaget om en felles faglig kompetanseplattform i spesialiseringenes del 2 
(beskrevet nedenfor), kan dette målet nås. Hovedspesialitetene vil etter 
utdanning ha en breddekompetanse som gir generell vaktkompetanse i 
akuttmottak, og ved å arbeide i et felles fagmiljø, og delta i en felles vaktordning, 
vil disse legene kunne bevare og videreutvikle sin breddekompetanse. 
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På de større, spesialiserte sykehusene vil spesialistene få så lite befatning med 
pasienter som «tilhører» andre spesialiteter at de ikke vil være i stand til å 
vedlikeholde sin breddekompetanse. For at det ikke skal være nødvendig å 
etablere egne vaktordninger for alle hovedspesialitetene foreslås det å etablere 
en ny spesialitet basert på generell indremedisin, i denne rapporten kalt mottaks- 
og indremedisin. Denne spesialiteten vil også få en innretning som på en egnet 
måte kan møte de store utfordringene man ser i dagens akuttmottak.  
 
Ønsket om bred erfaring i kirurgi og indremedisin har inntil for få år siden vært et 
av hovedargumentene for å opprettholde kravet om at man måtte ha 
hovedspesialiteten i faget for senere å bli godkjent i en av grenspesialitetene. 
Men samlet utdannelsestid har etter hvert blitt lang og mange synes nok også at 
med økende spesialisering i medisinen blir det opplevd som frustrerende at det 
tar så lang tid før man for alvor kan komme i gang med faget man har valgt seg 
hvis det er kategorisert som en grenspesialitet. Ortopedi har allerede blitt skilt fra 
resten av kirurgien og er opprettet som hovedspesialitet. Kardiologene har med 
lignende argumenter ønsket å gjøre kardiologi til hovedspesialitet. De har også 
argumentert med at behovet for nærmere internasjonalt samarbeid, stadig 
økende behandlingsmuligheter og pasienters krav til kardiologers kompetanse 
taler for at hjertesykdommer skilles ut som egen hovedspesialitet.  
 
I Sverige er de fleste grenspesialiteter omgjort til hovedspesialiteter fra og med 
2014. I Norge har meningene vært mer delte om en slik omlegging. Et utvalg 
innen Legeforeningen som nylig utredet spørsmålet mener at en omgjøring av 
dagens indremedisinske grenspesialiteter til hovedspesialiteter foreløpig ikke har 
tilstrekkelig forankring i miljøet og bør utredes nærmere23. Norsk indremedisinsk 
forening er også mot en slik omgjøring.  
 
Argumentene for omgjøring kan summeres som 

 Utdanningstiden innen grenspesialitetene kan struktureres bedre og mer 
effektivt hvis breddekompetanse sikres på god måte 

 Fagene vokser raskt og det blir stadig vanskeligere å være god på det man 
skal arbeide med 

 En lignende utvikling er på gang så vel i Norden som i EU-området og 
harmonisering og samarbeid vil bli enklere med lignende organisering 

 Pasientene blir stadig mer krevende: «Jeg vil komme til spesialisten som vet 
mest om min sykdom».  

Argumentene mot kan summeres som 

 Fra førstelinjetjenesten ønskes styrking av breddekompetansen i 
spesialisthelsetjenesten. Samme argument er tungt vektlagt i 
Samhandlingsreformen  

 Norsk demografi og sykehusstruktur tilsier at den enkelte legespesialist ofte vil 
måtte dekke et relativt stort fagområde. Økende spesialisering vil fremme 
sentralisering. 

Vurderingen av spørsmålet om omgjøring av gren- til hovedspesialiteter har ikke 
vært éntydig, hverken for kirurgi eller indremedisin. Det har imidlertid vært større 
enighet for omgjøring i kirurgien enn i indremedisinen.  Argumentet om 

                                            
23

 Legeforeningen: Utredning om spesialitetsstruktur. 2013.  
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ferdighetstrening i et praktisk fag som kirurgi er vektlagt. Utviklingen gjør det 
nødvendig å samle funksjoner på færre steder for å opprettholde kompetanse til å 
gjøre det forsvarlig å gå i gang med operasjoner på mange indikasjoner. Innen 
det indremedisinske området står kravet om breddekompetanse sterkere, og 
omgjøring kan tolkes som «feil» signal i forhold til samhandlingsreformen. Når 
likevel mange fra indremedisinske fagmiljøer støtter en omgjøring, er det 
hovedsakelig ut fra argumentene om kortere spesialiseringsløp, forsikringen om 
at bredde sikres gjennom del 2 av spesialistutdanningen, og at forutsetningen om 
at alle omgjorte grenspesialiteter må delta i vakttjenesten, i hvert fall på mindre 
og mellomstore sykehus.  
 
Helsedirektoratet vil tilrå en omgjøring av alle nåværende grenspesialiteter til 
hovedspesialiteter under forutsetning at kravene til breddekompetansen blir 
forsvarlig tatt hånd om ved de andre virkemidlene som omtales. En isolert 
omgjøring av kardiologi til hovedspesialitet kan ikke tilrås ut fra at antagelsen om 
at dette vil bidra til en uheldig forskjellsutvikling innen gjensidig avhengige fagfelt 
og bidra til at det på sikt kan bli vanskeligere å behandle pasienter med relativt 
vanlige og mindre krevende hjertesykdommer uten å konsultere kardiolog. 
 

9.6.1.2 Annen valgfri relevant tjeneste foreslås avviklet 

Det har inntil nå vært mulig å erstatte tjeneste innen hovedspesialiteten med 
annen valgfri relevant tjeneste, blant annet forskningstjeneste. For noen 
spesialiteter er det et obligatorisk krav om annen relevant tjeneste. For eksempel 
må spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer ha ett år kirurgi. 
Helsedirektoratet foreslår at ordningen med annen valgfri relevant tjeneste 
avvikles, og at spesialiseringen konsentreres om de obligatoriske læringsmål. 
Annen relevant obligatorisk tjeneste legges i spesialiseringsløpets del 2.  
  
Oppfyllelse av de obligatoriske læringsmål gir grunnlag for godkjenning som 
spesialist. Disse spesialistene vil da fortsatt ikke ha all kunnskap innen 
spesialiteten. Det forutsettes derfor at spesialister ikke bare skal ha en 
obligatorisk etterutdanning, men også ha en videreutdanning innen en smalere 
del av spesialiteten i samsvar med de arbeidsoppgaver de har eller vil få. Dette 
vil medføre at spesialistene vil få forskjellig faglig profil, noe som vil bidra til større 
bredde innen det enkelte fagmiljø.  
 

9.6.1.3 Avvikling av krav om gruppe I -tjeneste 

Helsedirektoratet foreslår videre å avvikle kravet om gruppe I-tjeneste og i stedet 
styre etter læringsmål, hvor disse lages slik at man skal sikre klinisk 
dybdekompetanse. Det innebærer at noen av læringsmålene vil forutsette 
tjeneste ved dagens gruppe I-avdelinger, men denne tjenesten bør være 
målrettet og ikke stille krav om en fast tjenestetid. Kan samme læringsmål 
oppnås andre steder, vil det kunne være et godt alternativ, så fremt avdelingen 
har den aktuelle tjenesten og veilederkompetanse på området 
. 
Det blir hevdet at også hensynet til forskningskompetanse har vært viktig for et 
krav om gruppe I-tjeneste. Helsedirektoratet legger til grunn at de obligatoriske 
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kompetansemoduler som omhandler forskningsforståelse og 
kunnskapshåndtering vil være tilstrekkelig for å gi denne kompetansen, jfr avsnitt 
9.12 om forskning.  
 

 Indremedisinske spesialiteter  9.7

9.7.1 Generelt 

Spesialiteten indremedisin fortjener betegnelsen «moderspesialitet» bedre enn 
noen annen. Ut fra denne sprang andre hovedspesialiteter som for eksempel 
nevrologi, og senere definerte en rekke fagområder seg som grenspesialiteter av 
indremedisin, i alt åtte.  
 
Dette avsnittet omhandler spesialiteten indremedisin og fagene som i dag er 
indremedisinske grenspesialiteter dvs. blodsykdommer, endokrinologi, 
fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, 
lungesykdommer og nyresykdommer. 
 
Dagens utdanning i indremedisin krever 6 års tjeneste, mens grenspesialisering 
krever 3 år, hvorav 2,5 år kan telle i spesialiteten indremedisin slik at samlet 
utdanningstid er minimum 6,5 år etter turnustjeneste.     
 
I den foreslåtte strukturen skal indremedisinsk tjeneste styres av trinnvise 
læringsmål med klart definerte krav til hvilken kompetanse som skal oppnås i 
hver enkelt del. I tillegg kommer minimumskrav til tid, hvor det samlede 
utdanningsløp til indremedisinske spesialiteter vil være på minimum 6½ år: Del 1 
på 1½ år (hvorav inntil 6 måneder indremedisin), en del 2 felles for alle 
indremedisinske spesialiteter på 3 år, og en del 3 for den enkelte indremedisinske 
spesialitet på minimum 2 år (figur 9.5). 
 
Figur 9.5 Modell indremedisinsk spesialistløp 
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9.7.2 Indremedisinsk del 2 

Denne følger direkte etter del 1 av spesialiseringen. De som ikke har valgt 
indremedisinsk modul i del 1 må utvide del 2 med 3 måneder. 
 
Tjenesten skal gi breddekompetanse innenfor indremedisinsk diagnostikk og 
behandling, inklusiv kompetanse i akuttmedisin og medisinsk intensivbehandling.  
 
Gjennomført indremedisinsk del 2 skal gi vaktkompetanse i generell indremedisin 
slik at legen kan være vaktansvarlig, og være i stand til å gi nødvendig 
livreddende behandling innen indremedisinske sykdommer. Kompetanse for 
håndtering av tilstander som krever innsats på vakt må derfor vektlegges.  
 
Læringsmålene i del 2 i indremedisin trenger en videre utredning. Del 2 tenkes 
organisert som en felles faglig kompetanseplattform for alle spesialiteter innen 
det indremedisinske fagfelt. Innholdet består av integrert klinisk tjeneste i enheter 
med en generell pasientpopulasjon, og andre obligatoriske kompetansemoduler 
som kurs, veiledning osv. Det foreslås en ramme for del 2 på minimum 3 år. 
 
Egnede deler av den indremedisinske del 2 kan også tas av andre spesialiteter 
som obligatorisk tilleggsutdanning som del 2 i de respektive spesialitetene. 
Spesialiteter som hud- og veneriske sykdommer, revmatologi og onkologi har i 
dag krav om indremedisinsk tjeneste i sin spesialisering. Disse kan tenkes å ha 1 
til 2 år av indremedisinsk del 2. Dette må utredes av fagmiljøene.  
 

9.7.3 De indremedisinske spesialiteters del 3 

Spesialisering del 3 i de indremedisinske fag utgjør en påbygging på del 2. I del 3 
er tjenestens faglige innhold siktet inn mot det unike og spesialitetsspesifikke for 
hver enkelt indremedisinsk spesialitet, men i de sykehus som ikke har 
spesialiserte vaktordninger vil det også være deltagelse i generell indremedisinsk 
vakt gjennom det meste av spesialiseringsperioden. Det er en forutsetning at 
leger i alle de indremedisinske spesialiteter, ved godkjenningstidspunktet, skal ha 
bevart den breddekompetanse som ble ervervet i del 2 av spesialiseringen. Først 
senere, når de arbeider i spesialiserte enheter, vil breddekompetansen gradvis 
erstattes av mer spesialisert kompetanse. 
 
Det tilrås at dagens indremedisinske grenspesialiteter (blodsykdommer, 
endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, 
infeksjonssykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer) gjøres til 
hovedspesialiteter. Gjennomgangen har konkludert med at det bare er 
nåværende spesialitet i generell indremedisin som trenger grunnleggende faglig 
revisjon, og omgjøring til mottaks- og indremedisin.. 
 
Grenseoppgangene mellom dagens grenspesialiteter virker innbyrdes godt 
begrunnet. Derimot er det flere grenseområder mellom enkelte grenspesialiteter 
og andre spesialiteter utenfor indremedisinen som det er verd å se nærmere på, 
men dette ansees å være prosesser som bør utsettes til en neste runde. 
Eksempler er overlappende kompetanser mellom medisinsk og kirurgisk 
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gastroenterologi, og mellom hjertemedisin, hjertekirurgi og radiologi, samt 
berøringsområder mellom blodsykdommer og onkologi.  
 
Tjenesten i de indremedisinske spesialiteters del 3 skal både gi vaktkompetanse i 
egen indremedisinsk spesialitet, samt opprettholdelse av vaktkompetanse i 
generell indremedisin. Det må derfor lages utdanningsforløp innenfor det enkelte 
helseforetak som gjør dette mulig.. Nåværende læringsmål for de enkelte 
spesialiteter må revideres etter behov. Utdanningen i del 3 vil i hovedsak være 
knyttet til klinisk tjeneste i enheter der pasienter knyttet til spesialiteten dominerer. 
I tillegg vil det vær teoretisk utdannelse, kurs og trening i simulator der forholdene 
gjør det mulig. Det foreslås en ramme for del 3 på minst 2 år. 
 
Helsedirektoratet legger til grunn at bedre strukturerte utdanningsløp med bare 
obligatoriske læringsmål, og fjernelse av muligheten til annen valgfri relevant 
tjeneste, bør legge til rette for at en samlet tjeneste på minimum 6,5 år vil være 
tilstrekkelig. Det vil imidlertid være definerte læringsmål som skal nås for å bli 
spesialist, også hvis dette tar mer enn 6,5 år. 
 
Det foreslås også, at særskilt kompetanse som er nødvendig for å utføre mer 
spesialisert arbeid må erverves gjennom videreutdanning utover 
spesialistgodkjenning. Slik påbygningskompetanse kan være definert i 
kompetanseområder som kan være formelle (definert av myndighetene) eller 
uformelle og definert av arbeidsgiver. 
 

9.7.4 Ny spesialitet i mottaks- og indremedisin 

Når Helsedirektoratet tilrår en opprustning og videreutvikling av dagens 
spesialitet innen generell indremedisin er det begrunnet ut fra flere forhold: 
  
En av de store utfordringene i dagens helsetjeneste er at dagens mottak av 
pasienter ikke fungerer tilfredsstillende. Det rapporteres om at for mange 
pasienter ikke får rett diagnose ved første henvendelse og at de følgelig havner i 
feil sykehusavdeling med inadekvat eller manglende behandling. Dette har store 
ulemper og kostnader både for den enkelte pasient og for helseforetakene. Det er 
også et allment kjent fenomen at pasienter som henvises til sykehusets mottak 
ofte kan få avklart sin situasjon og unngå innleggelse dersom de blir møtt med 
den riktige kompetansen. Skal et akuttmottak være i stand til å møte disse 
utfordringene er det maktpåliggende å sette god og bred kompetanse i mottak, 
med solid diagnostisering -, «triagerings»- og behandlingskompetanse. Der det er 
turnuslege eller uerfaren lege i spesialisering i fremskutt vakt bør det alltid være 
en lege med fullført del 2 tilgjengelig. I større sykehus planlegges og etableres nå 
observasjonsenheter og korttidsposter. Slike enheter kan med fordel bemannes 
med leger som har den nye spesialiteten.  
 
De store pasientgruppene som ankommer norske akuttmottak viser seg å være 
eldre pasienter med multiorgansykdommer, gjerne med diffuse symptomer av 
indremedisinsk karakter (ca 70- 80 % av pasientene). I dag er det ved mange 
sykehus risiko for at pasienter med komplisert sykdomsbilde eller sykdommer i 
flere organsystemer kan havne i spesialiserte avdelinger som konsentrerer seg 
om fliker av sykdomsbildet.  
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Helsedirektoratet vektlegger økt behov for breddekompetanse i norsk 
helsevesen. Behovet er særlig stort innen det indremedisinske fagfelt der 
diagnoseproblemer, multiorgansykdommer og fagfeltoverskridende utfordringer 
er hverdagen. Det er derfor et stort og økende behov for å få utdannet 
indremedisinere som har øye for helheten snarere enn det høyspesialiserte.  
 
Spesialiteten mottaks- og indremedisin må ta opp i seg bred kompetanse fra 
indremedisinske og tilgrensende fag og samarbeide med mer spesialisert 
kompetanse på eget eller annet sykehus (for eksempel i geriatri, se nedenfor). 
Utøverne må beherske et spekter av relevante prosedyrer, som f.eks. 
hjertevurdering med ultralyd eller vurdering av blodutstryk. Kravsettingen til 
diagnostisk kyndighet bør være ambisiøs og avspeile størrelsen på de 
sykdomsgrupper man møter. Eksempelvis bør en slik breddespesialist ha 
omfattende kunnskaper i hjertesykdommer og kunne ta over en betydelig andel 
av de hyppigst forekommende hjertesykdommer som i dag håndteres av 
kardiologer. Spesialisten i generell indremedisin må være i stand til å 
gjennomføre den nødvendige behandling for et flertall av disse pasientene.  
 
En annen sentral utfordring er at ansvaret for pasientforløpet er oppstykket og at 
samhandling med førstelinjen kan være mangelfull. En slik forsterket 
indremedisinsk spesialitet bør i tillegg til hovedansvar for akuttmottak, inklusive 
diagnostisering og «triagering» av pasienter, også ha ansvaret for pasientens 
forløp gjennom spesialisthelsetjenesten og overføring tilbake til 
primærhelsetjenesten der det er tilrettelagt med mottaksavdeling eller generell 
indremedisinsk avdeling. I en slik spesialitet vil derfor forløpsansvar og 
systemkompetanse stå sentralt. 
 
En slik spesialitet bør også ha ansvar for elektiv utredning av pasienter med 
sammensatte behov i korttidsposter og poliklinikk, men i tillegg også oppfølgning 
av elektive pasienter som har stor komorbiditet. Til sammen danner disse 
pasientene grunnlaget for en generell medisinsk sengepost knyttet til mottak.  
 
Den «nye» spesialiteten i mottaks- og indremedisin vil med andre ord bety en 
satsning på økt breddekompetanse og større vektlegging av at pasienter skal 
treffe leger med høy generell kompetanse ved mottak i sykehus, og få en 
koordinert oppfølgning gjennom oppholdet.  
 
Betegnelsen mottaks- og indremedisin tydeliggjør både mottakskompetansen og 
at spesialitetens hovedinnhold er av generell indremedisinsk karakter. 
  

9.7.5 Mottaks- og indremedisins relasjon til akuttmedisin 

Benevnelsen mottaksmedisin er i dag assosiert med akuttmottak for alle typer 
pasienter som kommer inn som øyeblikkelig hjelp. Helsedirektoratet ønsker å 
avgrense begrepet mottaksmedisin til de store gruppene pasienter med uklare og 
sammensatte problemstillinger. Traumepasienter og andre definerte akutte 
tilstander blir i hovedsak godt avklart allerede ved mottak, og loses gjerne raskt 
inn i rett spor som ivaretas av anestesiologer, kirurger og kardiologer. 
Benevnelsen mottaksmedisin vil derfor heretter bety mottak av den store gruppen 
indremedisinske pasienter, og vil ikke dekke alle kompetansebehov i et 
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akuttmottak. Først og fremst anestesiologer og kirurger må inngå i 
mottaksfunksjonen, og det bør diskuteres om disse i så fall bør ha 
påbyggingskompetanse i mottaksmedisin i tillegg til sin hovedspesialitet. Et slikt 
kompetanseområde er mer avgrenset til traumevurdering og omtales nærmere 
under avsnittet om kompetanseområder.  
 

9.7.6 Generell indremedisins relasjon til geriatri 

Noen vil argumentere at det vil oppstå overlapping mellom den opprustede 
spesialiteten i generell indremedisin og spesialiteten i geriatri. Helsedirektoratets 
vurdering er at dette ikke vil representere noe vesentlig problem. Den generelle 
indremedisiner vil ha en vesentlig bredere kompetanse innenfor de 
indremedisinske sykdommer, mens geriateren vil ha en særlig kompetanse 
knyttet til forhold som er mer spesifikt relatert til aldring, inklusive kognitiv svikt. 
Geriateren vil således kunne foreta en bedre geriatrisk vurdering og også gi mer 
spesifikke akuttgeriatriske tilbud24. Geriateren vil således være en særlig viktig 
ressurs både for indremedisineren og de andre spesialister.   
 

 Kirurgiske spesialiteter 9.8

9.8.1 Dagens spesialitetsstruktur 

Dette avsnittet omhandler fagene som i dag er kirurgiske hovedspesialiteter, 
kirurgiske grenspesialiteter og organspesifikke fag som inneholder kirurgiske 
kompetansemoduler.  
 
Dagens organisering av kirurgisk utdanning følger et løp som normalt vil ta 6-6,5 
år etter turnustjeneste. Helsedirektoratet vurderer at det bør være mulig å 
opprettholde samme kompetansenivå med en bedre pedagogisk tilnærming og 
fjerning av muligheten til å få godtgjort annen valgfri relevant tjeneste, og dermed 
kunne redusere tiden noe.  
 

9.8.2 Kirurgiske hovedspesialiteter 

Generell kirurgi 
Er en 6- årig utdanning basert på 6 års tjeneste ved generell kirurgisk avdeling, 
hvorav inntil 2 ½ år kan gjennomføres i grenspesialisering. Inntil ½ år kan 
erstattes av forskningstjeneste eller tjeneste i relevante spesialiteter eller tjeneste 
i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin. 

Maxillofacial kirurgi 
Er en 6-årig utdanning der 4 år skal være tjeneste ved en spesialavdeling for 
kjevekirurgi. 
 
Inntil 1 år kan erstattes av: forskningstjeneste, eller tjeneste ved relevant klinisk 
avdeling eller tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i 
allmennmedisin. I tillegg kreves 2 års tjeneste ved én eller flere av følgende 

                                            
24

 Wyller TB. En døende spesialitet? Tidsskrift for Den Norske Legeforening  nr. 16, 2012; 132 1843. doi: 10.4045/tidsskr.12.0860 
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avdelinger med minimum tjenestetid på 6 måneder ved hver 
avdeling: plastikkirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-halssykdommer. 
 
Nevrokirurgi 
Er en 6-årig utdannelse bestående av 5 ½ års tjeneste ved nevrokirurgisk 
avdeling, Inntil 1 år kan erstattes av: forskningstjeneste eller tjeneste i relevante 
spesialiteter eller tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling 
eller i allmennmedisin. I tillegg kreves ½ års tjeneste i nevrologi. 

Ortopedi 
Er i dag en 6-årig utdanning basert på 6 års tjeneste i ortopedisk kirurgi. Minimum 
2 år av den samlede tjenesten skal utføres ved avdeling hvor det drives utstrakt 
skadebehandling. Inntil 1 år kan erstattes av: forskningstjeneste, tjeneste i 
relevante spesialiteter eller tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk 
legestilling eller i allmennmedisin. 
 

Plastikkirurgi 
Er i dag en 6-årig utdanning basert på 4 års tjeneste ved plastikkirurgisk avdeling. 
Inntil 1 år kan erstattes av: forskningstjeneste eller tjeneste i relevante 
spesialiteter eller tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling 
eller i allmennmedisin. I tillegg 2 års tjeneste ved kirurgisk avdeling. 
 

9.8.3 Dagens kirurgiske grenspesialiteter  

Dagens kirurgiske grenspesialiteter som fordrer utdanning i generell kirurgi er: 
 

 Barnekirurgi  

 Bryst- og endokrinkirurgi 

 Gastroenterologisk kirurgi 

 Karkirurgi 

 Thoraxkirurgi 

 Urologi 
 
Grenspesialiseringen forutsetter spesialistgodkjenning i generell kirurgi, og krever 
3 års tjeneste i godkjent utdanningsavdeling i det spesifikke faget, hvorav 2½ år 
av tjenesten kan inkluderes i spesialiseringen i generell kirurgi. Utdanningen tar i 
dag 6½ år etter turnustjeneste.  
 

9.8.4 Andre spesialiteter som har krav om kirurgi 

Fødselshjelp og kvinnesykdommer   
4 ½ års tjeneste ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer. Inntil ½ år av 
gynekologien kan erstattes av: forskningstjeneste tjeneste i relevante spesialiteter 
eller tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i 
allmennmedisin. I tillegg kreves 1 års tjeneste ved avdeling for generell kirurgi, 
hvorav ½ år kan erstattes av forskningstjeneste.   
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9.8.5 Endring i spesialitetsstruktur som gjelder del 2 og 3  

Alle spesialistutdanninger i de kirurgiske fag skal følge malen med tre nivåer etter 
endt embetseksamen: 
 

 Del 1 som er en felles kompetanseplattform for alle leger som skal praktisere i 
Norge 

 Del 2 som er en felles kompetanseplattform for de kirurgiske spesialitetene 

 Del 3 som er en unik kompetanseplattform for hver enkelt spesialitet. 

Det foreslås at de kirurgiske grenspesialiteter barnekirurgi, bryst- og 
endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi og urologi 
gjøres om til kirurgisk hovedspesialitet med minimum 2 år felles kirurgisk 
kompetanseplattform. 

Spesialiteten generell kirurgi utgår og inngår som en del av spesialiteten 
gastroenterologisk kirurgi. 

Samtidig tilpasses de andre kirurgiske spesialitetene som i dag er 
hovedspesialiteter til den nye strukturen. Dagens valgfrie sideutdanning erstattes 
av et eller to år felles kirurgisk kompetanseplattform del 2. Hva som skal være i 
del 2 for disse spesialitetene må vurderes konkret for hver enkelt spesialitet. 

Kirurgisk tjeneste skal styres av trinnvise læringsmål med klart definerte krav til 
hvilken kompetanse som skal oppnås i hver enkelt del, jfr kap 8.2.1. I tillegg 
kommer minimumskrav til tid, hvor det samlede utdanningsløp til kirurgiske 
spesialiteter vil være på minimum 6½ år. 

Ved de foreslåtte endringene vil spesialiseringsløpet kortes ned til minimum 6,5 
år, inkludert del 1. Dette forutsetter at annen valgfri tjeneste ikke lenger gjøres 
tellende, og at utdanningsløpet er lagt opp med et pedagogisk innhold i en fast 
struktur, med klare læringsmål for hvert element i utdanningen og regelmessig 
evaluering av kandidatens progresjon og prestasjon. Det er reist spørsmål om del 
2 med 2 års tjeneste er tilstrekkelig til å få generell kirurgisk vaktkompetanse for 
akuttmottak, dvs være i stand til å gi livreddende behandling inntil annen 
nødvendig kompetanse kan overta. Det må således vurderes konkret hvilken 
kompetanse som er nødvendig for slik vakt, og om et bedret pedagogisk opplegg 
gjennom 2 år vil kunne føre til slik kompetanse. Alternativt kan del 2 utvides på 
bekostning av del 3. 

Hvilken vaktberedskap som anses nødvendig bak den beskrevne 
mottakskompetansen vil variere med sykehusets størrelse og kompleksitet, og 
må styres av kravet til forsvarlighet. 
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9.8.6 Kirurgiske spesialiteter som har generell kirurgisk 
vaktkompetanse del 2 

Det tilrås at dagens seks kirurgiske grenspesialiteter (barnekirurgi, bryst og 
endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurg og urologi) 
gjøres til hovedspesialiteter. Spesialiteten generell kirurgi utgår og slås sammen 
med gastroenterologisk kirurgi til spesialiteten generell og gastroenterologisk 
kirurgi. Gjennomgangen har konkludert med at det bare er generell og 
gastroenterologisk kirurgi som trenger grunnleggende faglig revisjon. For disse 
spesialitetene følger del 2 direkte etter del. De som har valgt kirurgisk modul i del 
1 får den tellende i del 2. 
 
Tjenesten skal gi breddekompetanse innenfor kirurgisk diagnostikk og behandling 
av de vanligste kirurgiske tilstandene. Legen skal kunne utføre livreddende kirurgi 
ved store blødninger og skader.  
 
Gjennomført kirurgisk del 2 skal gi vaktkompetanse i generell kirurgi og 
kompetanse for håndtering av tilstander som krever innsats på vakt må 
vektlegges.  
 
Del 2 tenkes organisert som en felles faglig kompetanseplattform for alle tidligere 
grenspesialiteter innen det kirurgiske fagfelt. Læringsmålene i del 2 i kirurgi 
forventes å samsvare med dagens læringsmål etter 3 år generell kirurgi.  
Utdanningen består av integrert klinisk tjeneste i enheter med en generell 
pasientpopulasjon og andre obligatoriske kompetansemoduler som kurs, 
veiledning osv. Det foreslås en ramme for del 2 på minimum 2 år, forutsatt at 
legen har valgt kirurgi i del 1. 
 

9.8.7 De andre kirurgiske spesialiteters del 2 

Egnede deler av den kirurgiske del 2 kan også tas av andre spesialiteter som 
obligatorisk annen relevant tjeneste som del 2 i de respektive spesialitetene. 
Spesialiteter som ortopedi, plastikkirurgi, fødselshjelp og kvinnesykdommer har i 
dag krav om generell kirurgisk tjeneste i sin spesialisering. 
  
For de andre kirurgiske spesialitetene må det gjøres en konkret vurdering av hva 
som skal være innholdet i en del 2, både hvilke spesialiteter som kan inngå, og 
lengden av tjenesten, samt hvor i del 3 den best kan innpasses. 
  

9.8.8 Del 3 for kirurgiske spesialiteter med generell kirurgisk 
vaktkompetanse, 

Spesialistutdanning del 3 i disse kirurgiske fag utgjør en påbygging på del 2. I del 
3 er tjenestens faglige innhold siktet inn mot det unike og spesialitetsspesifikke 
for hver enkelt kirurgisk spesialitet, i tillegg til deltagelse i en felles vaktordning for 
mottak av kirurgisk ø- hjelpspasienter.  
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Figur 9.6 Spesialitetsstruktur for kirurgiske spesialiteter del 3 

 
Grenseoppgangene mellom dagens grenspesialiteter virker innbyrdes godt 
begrunnet. Derimot er det flere grenseområder mellom enkelte grenspesialiteter 
og andre spesialiteter utenfor det kirurgiske fagområde som det er verd å se 
nærmere på. Eksempler er berøringsområder mellom medisinsk og kirurgisk 
gastroenterologi, og mellom hjertesykdommer, thoraxkirurgi og radiologi. 
 
De kirurgiske spesialitetene som har 2 år generell kirurgi i del 2 vil ha generell 
kirurgisk vaktkompetanse slik at de kan utføre livreddende behandling ved 
kirurgiske lidelser. Tjenesten i de parallelle kirurgiske unike del 3 skal gi 
bakvaktkompetanse i egen kirurgisk spesialitet, men den generelle 
vaktkompetanse må bevares dersom man ønsker å ha tjeneste ved et mindre 
eller middel stort sykehus. Hvordan bredden skal dekkes samtidig med det unike 
må det lages gode løsninger for innenfor det enkelte helseforetak.  
 
Nåværende læringsmål for de enkelte spesialiteter må revideres i henhold til de 
nye kravene. 
  
Det vil være fullført del 3 i spesialiseringen som gir grunnlag for godkjenning som 
spesialist. Den enkelte lege må få tilleggsutdanning for mer subspesialisert arbeid 
tilpasset de faktiske arbeidsoppgaver. Tilleggsutdanning kan være i form av et 
formelt kompetanseområde (godkjent av myndighetene) eller uformelt (etablert av 
arbeidsgiver).  

Aktuelle kompetanseområder kan være:  

 Radiologisk veiledet intervensjon i hjertet som kan tas av spesialister i  
thoraxkirurgi, hjertemedisin og radiologi 

 Radiologisk veiledet intervensjon i perifere kar for spesialister i karkirurgi og 
radiologi 
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 Radiologisk veiledet intervensjon i hjernens kar for spesialister i nevrologi, 
nevrokirurgi og radiologi. 

 Videoskopisk endoluminal kirurgi for spesialister i gastroenterologisk kirurgi og 
spesialister gastroenterologi  

 Robotkirurgi for alle spesialiteter. 
 

9.8.9 Del 3 for andre kirurgiske spesialiteter 

For noen av de andre kirurgiske spesialiteter vil del 3 starte etter del 1, og del 2 
som utgjør den obligatoriske utdanning i generell kirurgi innpasses i del 3 på 
passende sted. Figuren under viser dette, eksemplifisert ved nevrokirurgi og 
gynekologi.  

 
Figur 9.7 Spesialitetsstruktur for andre kirurgiske fag 

 
For disse spesialitetene vil den felles kompetanseplattformen i del 2 være mindre 
enn 2 år. Hvor lang den bør være, og hvor i utdanningsløpet den mest 
hensiktsmessig kan erverves, må utredes i samarbeid med fagmiljøene. I 
utgangspunktet må antas at den må være minst ett år.  
 

9.8.10 Spesialitetene voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og 
rus og avhengighetsmedisin 

Også for disse spesialitetene foreslås en tredelt utdanning: 
 

 Del 1 som er en felles kompetanseplattform for alle leger som skal praktisere i 
Norge 

 Del 2 som er en felles kompetanseplattform for disse tre spesialitetene  

 Del 3 som er en unik kompetanseplattform for hver enkelt spesialitet. 
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9.8.10.1 Del 2 for psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin 

De som har valgt psykiatrisk modul i del 1 får den tellende i del 2. 
Innføring av en felles kompetanseplattform skal ikke gå på bekostning av de 
spesifikke kravene i hver enkelt spesialistutdanning.  
 
En felles kompetanse plattform kan både inneholde den generelle kompetansen 
de tre fagene trenger i rolleforståelse, tverrfaglig samarbeid, relasjonsarbeid, 
kommunikasjon etc., og mer konkret fagkompetanse som kan tilegnes i emnekurs 
og tjeneste ved relevante avdelinger.  
 
Det er foreløpig ikke konkludert med hvilken form en felles kompetanseplattform 
bør ha, men mulige alternativer kan være: 
 
Alternativ 1 Felles tjeneste på tvers av de tre fagene 
Man kunne tenke seg en modell der del 2 av utdanningen utgjøres av 6 måneder 
tjeneste i voksenpsykiatri, 6 måneder i rus- og avhengighetsmedisin og 6 
måneder i barne- og ungdomspsykiatri. I denne tjenesten vil utvikling av basis 
kunnskaper om og ferdigheter i emner som tilknytning, nevrobiologi, avhengighet, 
psykofarmakologi og psykodynamisk teori bli vektlagt.  
 
Mester-svenn læring og klinisk veiledning vil fortsatt stå som et sentralt prinsipp 
og man starter med psykoterapiveiledning hvor relasjonsarbeid er i fokus. Denne 
delen av utdanningen kan inneholde et introduksjonskurs for hvert av de tre 
fagene. 
 
En slik omlegging av spesialistutdanningen vil kreve organisatoriske og 
strukturelle endringer da man må opprette en ny type stillinger og disse 
introduksjonsstillingene må inneholde tjeneste innen hvert av fagene slik at en 
lege i spesialisering ikke selv må søke nytt tjeneste sted etter 6 måneder. Dette 
vil kunne resultere i en sentralisering, da det vil være vanskelig å gjennomføre 
dette på mindre steder der man ikke har den samme tilgjengeligheten på 
spesialister innen alle de tre fagene.  
 
Innføring av denne typen tjeneste innebærer en total reorganisering av 
spesialistutdanningen for de tre fagene. Dette ser vi som uheldig da spesialiteten 
i voksenpsykiatri fikk godkjent nye spesialistregler høsten 2012 og spesialiteten i 
rus- og avhengighetsmedisin fikk godkjent sin spesialitet sommeren 2012. 
 
Alternativ 2 Obligatorisk tjeneste i tilstøtende fag og felles 
kompetansemoduler 
Spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri har p.t. 1 års obligatorisk tjeneste i 
voksenpsykiatri og spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin tenker å 
foreslå 1 års obligatorisk tjeneste i voksenpsykiatri. Man kunne tenke seg at 
spesialitet i voksen psykiatri også skulle inkludere obligatorisk tjeneste i BUP og 
rus og avhengighetsmedisin, for eksempel 6 måneder i hver. 
 
Flere fagområder kan være aktuelle som emnekurs som åpnes for alle de tre 
spesialitetene. Eksempler på dette er: psykofarmakologi, psykoterapi (kognitiv, 
psykodynamisk, gruppe), systemforståelse, og familieterapi, transkulturell 
psykiatri, utviklingspsykologi, ruslidelser og avhengighet, utviklingsforstyrrelser, 
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konsultasjons-liasonpsykiatri, traumer og traumebehandling, rusmidler og 
avhengighet. 
 
Da man vet at tilstedeværelse på kurs i liten grad gir økt kompetanse på et 
fagområde, er et forslag obligatorisk gruppeveiledning for de tre psykiatriske 
fagene på samme måte som for spesialister i allmennmedisin. Slike grupper kan 
være åpne for alle de tre fagene slik at man trekker veksler på hverandres 
kompetanse.  Slike grupper kan med fordel arrangeres lokalt for å fremme 
praktisk samhandling. 
 

o Alternativ del 2 for spesialiteten i rus og avhengighetsmedisin 
Rusmedisinere kan ha obligatorisk tjeneste i psykiatri og utdanningskandidater i 
psykiatri kan ha obligatorisk tjeneste og undervisning i rus og 
avhengighetsmedisin. Tjeneste og utdanning i den nye spesialiteten mottaks- og 
indremedisin ev også i farmakologi vil kunne være relevant for de nye 
spesialistkandidatene i rus og avhengighetsmedisin.   
 
Omfang 
Det vil være lite hensiktsmessig med en felles kompetanseplattform som 
tidsmessig er låst til del 2 av utdanningen. Det vil være mer hensiktsmessig med 
felles kompetansemoduler som kan gjennomføres når som helst i 
spesialistutdannelsen etter del 1, eller som søyler gjennom hele 
spesialistutdannelsen ved obligatorisk tjeneste i tilstøtende fag, emnekurs eller 
gruppeveiledning.  
 
Helsedirektoratets vurdering 
Leger som utdanner seg i hhv BUP, VOP og rus- og avhengighetsmedisin trenger 
mye felles kompetanse.  I tillegg bør spesialister i de tre fagene ha god kunnskap 
om de andre psykiatriske fagene på grunn av kontinuum fra lidelser i BUP til VOP 
og stor grad av overlapp mellom psykiske lidelser og rus- og avhengighet.  Ved å 
innføre felles kompetansemoduler i spesialistutdannelsen vil man trekke veksler 
på hverandres kompetanse og gi en bedre breddeforståelse i de psykiatriske 
fagene. 
 
På den annen side trenger spesialistene i rus og avhengighetsmedisin god 
kompetanse både i somatikk og psykiatri og en stor andel av pasientene som 
legges inn både på somatiske og psykiatriske avdelinger har en ruslidelse som 
ofte ikke er kjent for helsevesenet.  
 
Disse tre spesialitetene behandler pasienter med overlappende sykdomsprofiler, 
og det synes åpenbart at det er hensiktsmessig at den enkelte spesialist har god 
innsikt i de andre spesialiteters kompetanse og arbeid. Da det kan være 
problematisk å etablere utdanningsenheter der alle læringsmålene i en del kan 
nås vil Helsedirektoratet anbefale den andre av de modeller som er diskutert 
ovenfor, bestående av obligatorisk tjeneste i de andre fagområder, felles 
teoretiske kursmoduler og felles veiledningsmoduler. Innplasseringen av del 2 for 
disse spesialitetene vil mest hensiktsmessig være innen del 3, og ikke 
nødvendigvis som en samlet blokk. Omfanget må vurderes. 
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Det bør imidlertid utredes nærmere, i tilknytning til arbeidet med den nye 
russpesialiteten, hvilke andre spesialiteter det er hensiktsmessig at 
rusmedisinerne har tjeneste i del 2 av spesialistutdanningen.  
 

9.8.10.2 Del 3 for psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin 

Selv om spesialiteten voksenpsykiatri nettopp har gjennomgått en betydelig 
oppgradering, vil det i forbindelse med gjennomgang av russpesialiteten og de 
nye kravene til læringsmål bli behov for en vurdering av læringsmålene for 
voksenpsykiatri. Ved innføring av en del 2, og fjerning av muligheten for annen 
relevant tjeneste må utdanningslengden vurderes. Det samme vil gjelde Barne- 
og ungdomspsykiatri. 
 
Det bør legges opp til at den nye spesialiteten i rus og avhengighetsmedisin 
følgeevalueres nøye, slik at nødvendig erfaring kan erverves og at 
spesialitetsutformingen etter for eksempel 2 år endres i tråd med erfaringene og 
de endelige beslutningene for den nye spesialitetsstrukturen. 
 
 

 Bildediagnostiske fag, radiologi og nukleærmedisin 9.9

9.9.1 Generelt 

Disse spesialitetene har kanskje i større grad enn andre gjennomgått store 
endringer, særlig på grunn av en meget rask medisinsk teknologisk utvikling. Det 
er grunn til å tro at dette vil fortsette også i tiden fremover. Innen radiologi hevder 
fagmiljøene at det nå ikke er mulig for den enkelte spesialist å ha kompetanse 
innen hele feltet, og at det derfor er nødvendig å ha en subspesialisering.  
 
Også nukleærmedisin er i rask utvikling. Det utvikles nye isotoper og tracere samt 
kombinasjoner med andre bildefremstillinger (CT og MR). Utvikling av SPECT og 
PET kombinert med CT og MR gir nye diagnostiske muligheter. Tolkning av disse 
undersøkelsene (hybriddiagnostikk) innebærer behov for kompetanse innen både 
bildediagnostikk og molekylær biologi. Dette åpner spørsmålet om utvikling av 
spesialkompetanse for håndtering av slike kombinerte undersøkelser. 
 
De regionale foretak har pekt på det uhensiktsmessige at det med dagens 
spesialitetsstruktur er nødvendig å ha både radiolog og nukleærmedisiner knyttet 
til undersøkelser med PET/CT, og mener det bør vurderes muligheter for 
dobbeltkompetanse. 
 
Helsedirektoratet legger i denne rapporten til grunn at de nasjonale spesialiteter 
skal være definert som en basis-spesialitet som gir den enkelte spesialist et 
grunnlag for å arbeide selvstendig innenfor sitt felt og sin kompetanse, og som 
dessuten skal gi mulighet for å tilegne seg mer spisset kompetanse når 
arbeidsoppgavene krever dette. Det må utredes nærmere hvordan man gjennom 
formell eller uformell spesialisering kan ivareta behovet for generell 
spesialistkompetanse og nødvendig spisskompetanse. I en slik gjennomgang må 
det også vurderes om de bildediagnostiske fagene kan struktureres på linje med 
de indremedisinske og kirurgiske fagområdene der det vil være en felles 
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kompetanseplattform (del 2) med en påfølgende del 3 som hovedspesialitet eller 
om det skal formaliseres som kompetanseområder.   
 

9.9.2 Radiologi 

Krav til spesialistutdanning i dag er 5 års tjeneste i radiologi, hvorav ett år kan 
erstattes med annen relevant tjeneste. Med fjerning av muligheten for å få 
godkjent annen relevant tjeneste er det rom for å utvide spesialitetens 
læringsmål. Det kan vurderes om det i denne tiden kan være hensiktsmessig å 
ha mulighet for å velge et sett av fordypningsmoduler, slik det er lagt opp til i de 
nye reglene for psykiatri. En forutsetning må være at den nødvendige 
basiskompetanse kan nås i løpet av de 4 årene som hittil har vært obligatorisk 
radiologi. 
 
Fra radiologisk fagmiljø har det vært tatt til orde for en formalisert 
grenspesialisering. På grunn av fagets utvikling vil det være nødvendig med 
særskilt kompetanse innen ulike deler av bildediagnostikken ved sykehus av en 
viss størrelse. 
 

9.9.3 Intervensjonsradiologi 

I de senere årene har radiologi gått fra å være en tilnærmet ren diagnostiserende 
spesialitet til å drive omfattende og komplisert pasientbehandling. Spesialister i 
radiologi må inneha kompetanse for å utføre visse kateterbaserte intervensjoner. 
Mye av behandlingen for forskjellige hjerte- og karsykdommer som tidligere 
krevde åpen og omfattende kirurgi kan nå gjøres raskere og langt mer skånsomt 
med radiologiske intervensjoner. Også andre spesialiteter, som kardiologer, 
karkirurger, nevrokirurger og thoraxkirurger anvender denne type teknologi.  
Spørsmålet om utvikling av kateterbasert diagnostikk og behandling må utredes 
videre av fagmiljøene, dvs radiologi og andre aktuelle spesialiteter. 
 

9.9.4 Nukleærmedisin   

Nukleærmedisin er en liten spesialitet, med ca 2 nyutdannede spesialister hvert 
år. Dette gjør spesialfaget sårbart, og det har generelt vært en vanskelig 
rekrutteringssituasjon. Samtidig er også dette faget i en rivende utvikling, der nye 
teknologier stadig utvider spesialitetens arbeidsområde. 
 
Det pekes også på behovet for hybriddiagnostikk representert ved 
nukleærmedisin og radiologi i PET-CT, SPECT-CT og PET-MR. Tolkning av 
disse undersøkelsene innebærer behov for kompetanse innen både 
bildediagnostikk og molekylær biologi. Dette åpner veien for en egen spesialitet 
som kombinerer kompetanse innen nukleærmedisin og radiologi. 
 
For nukleærmedisin er kravet i dag 4 års tjeneste i spesialiteten nukleærmedisin, 
hvorav ett år kan erstattes av tjeneste i annen relevant spesialitet eller forskning, 
samt 1 års tjeneste innen radiologi eller klinisk kjemi. I en felles uttalelse fra de 
europeiske spesialistforeninger for henholdsvis radiologi og nukleærmedisin 
(2010) er det foreslått en mulig blandet spesialitet, der man bygger på etablert 
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spesialistutdanning i hovedspesialitet og 2 års tilleggsutdanning i det 
komplementære faget.  
 

 De øvrige sykehusspesialitetene  9.10

Dette kapitlet omhandler spesialitetene som ikke er nevnt i kapitelene om 
indremedisin, kirurgi, psykiatri og rus, bildediagnostikk og allmennmedisin og 
samfunnsmedisin: 
 

 Anestesiologi  

 Arbeidsmedisin  

 Barnesykdommer 

 Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 Hud- og veneriske sykdommer 

 Immunologi og transfusjonsmedisin 

 Klinisk farmakologi 

 Klinisk nevrofysiologi 

 Medisinsk biokjemi 

 Medisinsk genetikk 

 Medisinsk mikrobiologi 

 Nevrologi 

 Onkologi 

 Patologi 

 Revmatologi 

 Øyesykdommer 

 Øre-nese-hals sykdommer 
 
De enkelte spesialitetene blir ikke omtalt i detalj, men alle vil følge den tredelte 
modellen hvor trinnvise læringsmål definerer tjenesten. For disse spesialitetene 
vil imidlertid legen gå rett fra spesialistutdanning del 1 til del 3. Del 2 vil utgjøre 
nødvendig og obligatorisk tilleggsutdanning innen en annen spesialitet, og 
plasseres på hensiktsmessig sted i del 3. Hvor lang denne obligatoriske del 2 
skal være, og hvilket innhold den skal ha, må avgjøres konkret for hver enkelt 
spesialitet. For noen spesialiteter kan det være hensiktsmessig at den 
obligatoriske tilleggsutdanningen kan hentes enten fra den kirurgiske eller den 
indremedisinske felles faglige plattform, avhengig av hvilken yrkeskarriere legen 
vil ønske. For andre kan det være aktuelt ikke å ha noen del 2. Patologi er ett av 
de fagene som ikke ønsker en felles del 2. For de fleste fag vil del 3 totalt bli 5 år, 
inkludert en eventuell del 2. 
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Figur 9.8 Spesialitetsstruktur for de øvrige sykehusspesialitetene eksemplifisert ved 
anestesiologi og øre, nese, hals 

 
Disse spesialitetene har i dag tjenestekrav på 5 til 6 år etter turnustjenesten. 
Revmatologi er lengst med 6 år, fødselshjelp og kvinnesykdommer 5½, mens de 
øvrige har 5 år etter turnustjenesten. Dette inkluderer annen relevant tjeneste.  
 
Helsedirektoratet anbefaler en mer målstyrt og strømlinjeformet tjeneste og vil 
derfor anbefale at samlet minimum utdanningstid for disse spesialitetene, 
inklusive del 1, skal være 5,5 -6,5 år. Se forøvrig kap.9.11 om forskningstjeneste 
som i dag teller inntil ett år i alle spesialitetene. 
  

 Generelt om allmennmedisin og samfunnsmedisin 9.11

Spesialiseringen i henholdsvis allmennmedisin og samfunnsmedisin følger 
hovedmodellen med spesialisering i tre deler. Del 1 må tas først, mens del 2 kan 
gjennomføres der det måtte passe i resten av spesialiseringsløpet. 
 
Samfunnsmedisinsk arbeid foregår på kommunalt, regionalt og sentralt nivå i 
forvaltningen og omfatter grupperettede legeoppgaver og ledelse. Den normerte 
spesialiseringstiden foreslås til 6 år. 
 
Allmennmedisinsk arbeid omfatter de fleste typer individrettede legeoppgaver i 
kommunehelsetjenesten og oppgaver avledet av disse. Den normerte 
spesialiseringstiden foreslås til 6 år, men den endelige vurdering må foretas 
senere.  
 
Del 2 i de to spesialiseringene utgjøres av ½ til ett års tjeneste etter et nærmere 
spesifisert opplegg, hvorav de valgfrie sykehustjenestemoduler fra del 1 inngår, 
se nedenfor. 
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Figur 9.9 Spesialitetsstruktur i allmenn- og samfunnsmedisin 

 
Helsedirektoratet foreslår at prinsippet som praktiseres i andrelinjetjenesten der 
spesialiseringstart regnes fra tjenestestart i en sykehusavdeling, også skal gjelde 
for allmenn- og samfunnsmedisin. Vi anbefaler at alle som starter i 
allmennmedisinsk arbeid – det være seg i en fastlegehjemmel eller med andre 
allmennmedisinske oppgaver25 – samtidig starter på spesialisering i 
allmennmedisin. Videre at alle som starter i samfunnsmedisinsk arbeid, samtidig 
starter på spesialisering i samfunnsmedisin. 
 
Disse forslagene medfører at man må ha del 1 for å kunne søke en 
samfunnsmedisinsk eller allmennmedisinsk stilling / fastlegehjemmel.  
 
Arbeidsgiver/ oppdragsgiver og allmennlege/samfunnsmedisiner har felles ansvar 
for å registrere tjenesteomfang og når tjeneste starter, endres eller opphører, i et 
dertil egnet offentlig register.  
 
Av hensyn til befolkningen anbefaler også Helsedirektoratet at krav til 
spesialiserings og obligatorisk etterutdanning utformes slik at de gjelder uansett 
hvor i samfunnet legen virker, også i helprivat sektor.  
 
Forslagene som fremmes må sees i sammenheng. 
 
En egen og mere utfyllende rapport om spesialitetsstruktur og – innhold i 
samfunns- og allmennmedisin er under arbeid (SISAM-prosjektet). Dette arbeidet 
følger av strategiske grunner etter prosjektet her. Det tas derfor forbehold om at 
det kan komme andre forslag til endringer og justeringer av forslagene som er 
presentert i dette kapitlet.  
 

                                            
25

 Sykehjem, skolehelsetjeneste, helsestasjon, fengsel, kvalitetsutvikling, samfunnsmedisin m.m. 
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9.10.1 Allmennmedisin 

Formålet med forslagene til omlegging av innholdet i spesialiseringen er bl.a. å 
styrke allmennlegenes kompetanse i legevaktmedisin, andre allmennmedisinske 
oppgaver og mulighet for å kunne overta mer av kontroller og oppfølging av 
pasienter som i dag skjer på sykehus, uten at det går ut over allmennlegens 
breddekompetanse. Prognosene tilsier mange flere eldre og mange multisyke 
eldre. De fleste vil ønske å bo hjemme lengst mulig. Det tilsier større krav til 
fastlegenes kompetanse og kapasitet til hjemmebesøk og tverrfaglig samarbeid. 
Leger i spesialisering skal være under veiledning i hele spesialiseringsløpet.  
 

9.11.1.1 Allmennmedisin del 2  

Den obligatoriske sykehustjenesten skal være 12 måneder inkludert de valgfrie 
moduler fra del 1. Etter egen vurdering kan utdanningskandidaten utvide 
sykehustjenesten med inntil 6 måneder med tilsvarende redusert krav til 
allmennmedisinske tjeneste. Tjenesten ved hver avdeling skal være 
sammenhengende 3-4 måneder, og deltagelse i avdelingens vakt må inngå. Det 
utarbeides læringsmål for sykehustjenesten. Begrunnelsen for sykehustjeneste ut 
over del 1 ligger i samhandlingsreformen der befolkningen skal få mer hjelp nær 
der de bor, kommunene tar imot sykere pasienter fra sykehusene, kvaliteten på 
legetjenestene til ø-hjelpssengene og mer behandling av eldre kommer til å 
foregå i hjemmene.   
 
Tjenesten i del 2 skal fortrinnsvis skje på det sykehuset tjenestestedet i 
kommunen sokner til. Slik tjeneste styrker samhandling mellom kommunene og 
foretakene.  

9.11.1.2 Allmennmedisin del 3 

Del 3 av spesialistutdanningen gjennomføres i allmennmedisinsk arbeid. Den 
allmennmedisinske tjenesten må være på 50 % eller mer regnet av full tjeneste 
for å telle i spesialiseringen. Tjenestetiden teller med den totale tellende 
tjenestebrøken. 
 
Prinsippet om at 50 % (eller mer) tjeneste av full tjeneste i åpen uselektert praksis 
kan kombineres med annen allmennlegetjeneste26, videreføres. Forskning med 
veileder ved relevant forskningsinstitusjon (for eksempel Institutt for allmenn og 
samfunnsmedisin, allmennmedisinsk forskningsenhet eller allmennmedisinsk 
kompetansesenter) kan skje i parallell med 50 % (eller mer) åpen uselektert 
allmennpraksis (såkalt dobbeltløp).  
 
Allmennlege i spesialisering må gjennomføre spesifikt utdanningsprogram 
(veiledningsgruppe) med normert varighet på 2 år.  
 
Allmennleger i spesialisering inngår i vaktordningen i kommunens legevaktarbeid 
og må ha et minimum med 40 allmennlegevakter (som i dag) for å bli godkjent 
spesialist i allmennmedisin uansett hvordan spesialiteten oppnås. 
 

                                            
26

 Sykehjem, skolehelsetjeneste, helsestasjon, fengsel, kvalitetsutvikling, samfunnsmedisin m.m. 
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Helsedirektoratet foreslår at halvparten av den kliniske tiden i allmennpraksis kan 
avtjenes som fulltids tjeneste ved kommunal legevakt eller sykehjem. Resten av 
utdanningstiden må da i minst 80 % være åpen uselektert allmennpraksis og da i 
kombinasjon med annet relevant klinisk eller forskningsmessig arbeid slik at ALIS 
(allmennlege i spesialisering) jobber 100 % for å få tiden fullt ut tellende.   
 
Gjennom kurs, annen opplæring og organisert veiledning skal det sikres 
kompetanse på områder det er mye av i allmennpraksis; indremedisin, enklere 
kirurgi, psykiatri, rus, avhengighet, den akutt syke pasient, forebygging, 
barnesykdommer, geriatri, rehabilitering, kroniske sykdommer, multisyke, ledelse 
og helseproblemer i forbindelse med vold og overgrep m.v. (rekkefølgen er 
uprioritert). 
 
Allmennleger i spesialisering må gjennomføre spesifikt utdanningsprogram 
(veiledningsgruppe) med normert varighet på 2 år, som i dag. 
 
Kurs og aktivitet som er obligatorisk i dag, videreføres og innholdet ajourføres i 
takt med utviklingen. 
 
Så langt de passer med ovenstående, videreføres gjeldende ordning for hvordan 
deltidspraksis teller i spesialiseringen.   

 

9.10.2 Samfunnsmedisin 

I målbeskrivelsen for spesialisering er samfunnsmedisin definert som 
grupperettet legearbeid for å 
  
• Ha oversikt sykdomsforekomst/påvirkningsfaktorer 
• Tilrå, evaluere, iverksette, administrere helsefremmende tiltak 
• Anbefale prioriteringer, fordeling av helseressurser basert på 
 konsekvensanalyser 
• Utøve medisinskfaglig tilsyn. 
 
Tradisjonelt har samfunnsmedisinen som fag hatt sin forankring i 
kommunehelsetjenesten, men ved senere revisjoner av spesialitetsregler, 
målbeskrivelse og utdanningsprogram har spesialistutdanningen hatt som mål å 
kvalifisere leger for grupperettet og systemrettet arbeid i kommunehelsetjenesten, 
spesialisthelsetjenesten, den statlige helseforvaltning og andre større offentlige 
og private virksomheter. 
 
Det skal i spesialiseringen legges vekt på kompetanse innen miljørettet 
helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid, forebyggende 
medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid, kvalitetsarbeid og tilsyn, 
helserett og saksbehandling, ledelse og administrasjon, kommunikasjon og 
formidling – rådgivning og samhandling, metodekunnskap, helsestatistikk og 
kunnskapshåndtering samt internasjonalt arbeid (rekkefølgen er ikke prioritert). 
Alle kurs er i dag obligatoriske. Helsedirektoratet anbefaler at totalvolumet 
opprettholdes, men at man ser på innhold, læringsformer og formuleringen av 
læringsmål jfr kap 8.2. Deltakelse i relevante samarbeidsmøter med 
tjenesteyterne på alle nivå, sammen og hver for seg, foreslås gjort obligatorisk i 
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både videre- og etterutdanningen.  
 
Helsedirektoratet foreslår ikke at det opprettes godkjenningsordning av 
utdanningssteder i samfunnsmedisin. Til det er utdanningsstedene stort sett altfor 
små og geografisk spredt. Det er imidlertid ikke noe i veien for at store 
arbeidsplasser eller flere arbeidssteder sammen oppretter fast stilling som under 
spesialiseringen medfører rullering av arbeidsoppgaver og evt. arbeidssted.  

9.11.1.3 Samfunnsmedisin – del 2 

Helsedirektoratet foreslår at i tillegg til del 1, kreves det 6 måneder i 
allmennmedisin. Disse 6 månedene kan erstattes med en klinisk spesialitet. 

9.11.1.4 Samfunnsmedisin – del 3 

Utdanningen oppnås ved tjeneste i statlig og regional forvaltning, og/eller For 
leger i statlig/regional stilling er det obligatorisk også å ha ett år i kommunal 
stilling da det er særlig viktig at leger i spesialisering i samfunnsmedisin som 
arbeider i sentral helseforvaltning får direkte kunnskap om det 
samfunnsmedisinske arbeid i kommunene. For de som er i kommunal tjeneste 
foreslås statlig samfunnsmedisinsk tjeneste å være valgfri. Sammenhengende 
tjeneste ned til 3 måneder teller.  
 
Leger i spesialisering i samfunnsmedisin må gjennomføre veiledet 
spesialiseringsprogram med normert varighet på 3 år. Veiledet 
spesialiseringsprogram skal sikre at kandidaten utvikler både tilfredsstillende 
kjennskap til samfunnsmedisin på alle forvaltningsnivåer og tilfredsstillende 
samhandlingskompetanse mellom de ulike nivåer i helsetjenesten.  
 
Legene må være sikret veiledning under hele spesialiseringen. Spesialister i 
samfunnsmedisin på samme arbeidsplass eller på samme nivå helst i geografisk 
nærhet, må gi veiledning som en del av sin arbeidsoppgave.  
 
Den samfunnsmedisinske tjenesten må være på 50 % eller mer regnet av full 
stilling for å telle i spesialiseringen. Tjenestetiden teller med den totale tellende 
stillingsbrøken.  
 
Muligheten for å kombinere samfunnsmedisinsk tjeneste med annet medisinsk 
arbeid (klinisk medisin, arbeidsmedisin, trygdemedisin, yrkesmedisin m.v.) 
videreføres. 
 
Forskning med veileder ved relevant forskningsinstitusjon kan skje i parallell med 
samfunnsmedisinsk tjeneste (såkalt dobbeltløp).  
  
”Kommunene må inneha et proaktivt lederskap overfor fastlegene, overfor den 
samlede kommunale helse- og omsorgstjeneste og disse tjenestenes samarbeid 
med spesialist-helsetjenesten.” St.meld.nr.47 (2008-2009) 
Samhandlingsreformen. Lederkompetanse vil derfor være viktig for 
samfunnsmedisinere. Samfunnsmedisinsk tjeneste (minst 50 %) kan kombineres 
med formell lederutdanning på universitets- og høgskolenivå som fører frem til 
mastergrad. Lederutdanningen teller når mastergrad er oppnådd.  
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Forholdet mellom spesialitetene i arbeids- og samfunnsmedisin undergis 
nærmere utredning.  
 

 Nye spesialiteter og kompetanseområder 9.12

I de prosesser som har vært gjennomført som ledd i Helsedirektoratets 
gjennomgang av spesialitets- struktur og innhold har det kommet opp noen 
forslag om nye grenspesialiteter og kompetanseområder.  
 
Helsedirektoratet går ikke inn for opprettelse av nye spesialiteter på nåværende 
tidspunkt, med unntak av omgjøringen av generell indremedisin til mottaks- og 
indremedisin og omgjøring av dagens grenspesialiteter til hovedspesialiteter.  
 
Gjennomgangen av spesialitetsstruktur vil ikke tilrå noen stor omgjøring av 
inndelingen i spesialiteter eller grensene mellom dem. Utfordringen ligger 
hovedsakelig i å utdanne nok spesialister til de rette områdene. Det området som 
peker seg mest ut er håndteringen av den store gruppen pasienter med uklart 
sykdomsbilde som enten ankommer mottak eller befinner seg på indremedisinske 
sengeposter for utredning, og andre pasienter med omfattende komorbiditet til 
den sykdom de er innlagt for å få behandling for.  
   
Det er på denne bakgrunn at det foreslås en ny spesialitet i mottaks- og 
indremedisin. Denne nye spesialiteten vil erstatte den gamle spesialiteten i 
generell indremedisin. Innholdet vil omfatte dagens indremedisin, men noe mer 
vekt på diagnostisering av de vanligste sykdommene innen hjerte, lunge og 
gastromedisin, samt økt innhold av mottaksmedisin og «triagering».  
 
Denne spesialiteten må dessuten ha særlig kompetanse innen helhetstenkning, 
pasientforløpstenkning og koordinering.   
 
Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet sett på 
administrative og økonomiske konsekvenser av å etablere formelle 
kompetanseområder. Det er etablert en pilot innen palliativ medisin og det 
planlegges en pilot innen akuttmedisin. På enkelte fagområder kan det, etter 
Helsedirektoratets vurdering, være aktuelt å opprette formelle 
kompetanseområder som også kan være formelle tilleggskompetanser til de 
forskjellige spesialiteter. Mottaksmedisin kan være en påbygging for spesialister 
som skal ha oppgaver i akuttmottak, i samarbeid med den foreslåtte spesialiteten 
mottaks- og indremedisin. Både anestesiologer, gastrokirurger og ortopeder er 
eksempler på spesialiteter som vil kunne ha nytte av en slik påbygging. 
Radiologisk intervensjon er et område som kan være en prosedyrekompetanse. 
Rettsmedisin er et annet område som kan være en påbygning for alle spesialister 
som arbeider med rettsmedisinske oppgaver, og der kompetansen til dels er 
felles, til dels er spesifikk for den enkelte spesialitet. For allmennmedisin kan 
tverrfaglige kompetanseområder innen psykisk helse og avhengighet være 
aktuelle kompetanseområder som kan være valgfrie i en obligatorisk 
etterutdanning.  
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 Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur 9.13

Helsetjenestene skal være basert i kunnskap, som oftest er denne 
forskningsbasert. Skal dette lykkes må også forskning være en integrert del av 
den kliniske virksomhet. Det er derfor nødvendig at kommende spesialister i 
medisin både er trent i å vurdere forskningsresultater og gis adgang til selv å 
drive forskning knyttet til ansettelsesforholdet. Likeledes at forskningserfaring 
vurderes som et pluss når den ferdige spesialist søker stilling. Selv om norsk 
forskning nå hevder seg bedre enn før, er det fortsatt viktig å stimulere klinisk 
medisinsk forskning utført av leger, og særlig translasjonsforskning. Inntil nå har 
et hovedgrep vært at inntil 1 års forskningstjeneste er blitt likestilt med klinisk 
tjeneste i alle de ulike spesialistutdanningene. For de indremedisinske og 
kirurgiske spesialiteter medførte et krav om kortere utdanningstid til at tellende 
forskningstjeneste ble kortet ned til 6 måneder.  
 
Forskningen har nå en helt annen stilling i sykehusene. Ved foretaksreformen 
(2001) ble forskning en lovpålagt oppgave for sykehus. Den kliniske forskningen 
finansieres i dag i hovedsak gjennom de regionale helseforetaks budsjetter, og 
mange helseforetak legger stor vekt på å bygge infrastruktur som understøtter 
klinisk forskning, og har gode ordninger for leger som ønsker å ha 
forskningsaktivitet i tillegg til sin kliniske virksomhet. Når forskning er en integrert 
del av utdanningsavdelingens virksomhet vil også utdanningen bli preget av 
dette. 
 
I dagens ordning er gjennomsnittlig tid fra endt turnustjeneste til ferdig spesialist 
ca 8 år, med variasjon mellom 7 og 10 år for de forskjellige spesialiteter. Et 
doktorgradsløp tar tre år, hvorav altså ett år kan telle «dobbelt». Det kan derfor 
antas at tid fra endt turnus til spesialitet og doktorgrad er gjennomsnittlig 9-10 år.  
Når nå spesialiseringen blir mer strukturert og vesentlig kortere, ser ikke 
Helsedirektoratet behov for å videreføre ordningen med tellende 
forskningstjeneste i spesialistutdanningen. 
 
Det bør likevel iverksettes systematiske tiltak for at leger kan oppnå 
dobbeltkompetanse i et noe forsterket og noe forlenget del 3 av 
spesialiseringsløpet. Slike løp må etableres i et nært samarbeid mellom 
universitetene og helseforetakene, og fortrinnsvis slik at forskningen er knyttet til 
den kliniske virksomheten. Ikke minst arbeidsgiverne må sikre at tilstrekkelig 
mange av de ansatte legene har god forskningskompetanse, og det bør være 
mer hensiktsmessig å oppnå dette gjennom egen utdanning enn å ansette leger 
som kanskje ikke har den rette faglige kompetanse som er nødvendig for å dekke 
stillingens behov. For allmennmedisin og samfunnsmedisin kan fortsatt forskning 
kombinert med del av hovedstilling gi tellende tid. Dette gjøres for å styrke 
forskningen og kunnskapsgrunnlaget i de to spesialitetene skal bygges på i og 
med at forskning ikke på samme måte er lovpålagt i kommuner.   
 

 Obligatorisk videre- og etterutdanning 9.14

Kunnskap er ferskvare. For å sikre at den enkelte spesialist har oppdatert 
kunnskap og får ervervet ny kompetanse og ferdigheter som er nødvendig for de 
arbeidsoppgavene spesialisten faktisk har, må det være krav til en obligatorisk 
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videre- og etterutdanning. Videreutdanning i denne sammenheng betyr å tilegne 
seg ny kompetanse som ikke var inkludert i kravet til spesialistgodkjenning, og 
som er definert i et formelt eller uformelt kompetanseområde. 
  
Hittil er det bare spesialiteten allmennmedisin som har et obligatorisk krav om 
etterutdanning, denne fører frem til resertifisering hvert femte år. 
 
Helsedirektoratet vil ikke anbefale at manglende eller utilstrekkelig etterutdanning 
skal medføre at legen mister spesialistgodkjenningen. Det er to hovedgrunner til 
dette: For det første vil det være et felles ansvar for arbeidsgiver og den enkelte 
lege å gjennomføre tilstrekkelig etterutdanning. En sanksjon som rammer bare 
den ene part vil være urimelig. For det andre må den obligatoriske etterutdanning 
utformes individuelt og være tilpasset de oppgaver legen blir satt til. En spesialist 
i for eksempel kardiologi, som arbeider innen et smalt og spesielt område av 
kardiologien, vil hverken gjennom sitt arbeid eller sin etterutdanning opprettholde 
den kompetansen som lå til grunn for den opprinnelige spesialistgodkjenning. En 
resertifisering kan således skape et inntrykk av en kompetanse spesialisten 
faktisk ikke har. 
 
Helsedirektoratet anbefaler i stedet at det etableres etterutdanningsprogrammer 
for den enkelte lege.  
 
En todelt modell for etterutdanningsprogrammene vil kunne passe de fleste 
spesialiteter: En generell del som sikrer at den enkelte spesialist får god 
kjennskap til de siste årenes faglige og teknologiske utvikling innen relevante 
fagområder, og en spesiell del som er tilpasset den enkelte spesialists arbeid. 
Den generelle delen må beskrives nasjonalt og defineres av myndighetene. Den 
individuelle delen utvikles av arbeidsgiver og legen i felleskap. 
 
Etterutdanningen må være av et visst omfang, for eksempel etter et 
poengsystem. Gjennomført etterutdanning må dokumenteres og registreres på 
hensiktsmessig måte. Arbeidsgiver, oppdragsgiver, tilsynsmyndigheter og den 
enkelte lege må ha tilgang til den registrerte aktiviteten. På sikt bør det være et 
mål at innbyggerne får tilgang til nøkkelinformasjon om legenes, legekontorenes 
og sykehusenes kompetanse. 
 
For allmennmedisin er det etablert et omfattende system for etterutdanning. 
Ordningen med resertifisering hvert femte år foreslås beholdt.  
 
For å beholde retten til de allmennmedisinske spesialisttakstene vil det i tillegg til 
de teoretiske og ferdighetsmessige kompetansekravene, foreslås at 
allmennlegene må arbeide 50 % eller mer i løpet av resertifiseringsperioden. I 
tillegg bør allmennlegene delta i kommunens legevaktordning og i den 
obligatoriske utdanningen og treningen i forbindelse med legevaktarbeidet.  
   
Det anbefales at det lages en karrierevei i allmennmedisin. 
 
Også for samfunnsmedisin og arbeidsmedisin bør det være krav om 
etterutdanning. Innholdet og omfang i etterutdanningen må utvikles i samarbeid 
med arbeidsgivere og andre interessenter. 
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10  Fors lag  t i l  ny  r o l l e -  og  ansvars fo rde l i ng  

 

 Rolle- og ansvarsfordelingen i et historisk perspektiv  10.1

De første legespesialitetene i Norge ble som nevnt i kapittel 4 innført i 1918. Det 
var Den norske Legeforening som hadde sett et behov for innføre regler, først og 
fremst for hindre at mindre skolerte leger skulle tilby spesialiserte tjenester. Slik 
sett var dette en markedsregulering. Etter hvert ble perspektivet dreiet mot 
kvalitetssikring av spesialistutdanningen, og spesialitetsstrukturen ble forsøkt 
tilpasset behovene i norske sykehus.  
 
På delegasjon fra myndighetene har Legeforeningen spilt en sentral rolle i 
utformingen av legenes spesialitetsstruktur og spesialitetenes innhold. Det bør 
her fremheves at foreningen har sett sitt samfunnsansvar og viktigheten av 
spesialitetsstruktur og spesialistinnhold for å kunne tilby helsetjenester med god 
kvalitet i hele landet. 
 
Gradvis har imidlertid myndighetene sett behovet for en sterkere innflytelse på 
legens spesialitetsstruktur.  
 
I 1965 (Bodø-reglene) ble spesialistutdanningen mer strukturert. Grunnlaget for 
spesialisering skulle være autorisasjon etter fullendt turnustjeneste, og det ble 
stilt en rekke utdanningskrav for å kunne bli godkjent spesialist. Det ble opprettet 
et spesialitetsråd med representasjon også fra helsemyndigheter og universiteter. 
Rådet var Legeforeningens ekspertråd for spesialistutdanning og skulle «lede og 
overvåke spesialistutdanningene»27.  
 
Fortsatt var det imidlertid profesjonsforeningen som satt ved roret og traff alle 
beslutninger om spesialitetsstruktur og spesialitetenes innhold. Lov om leger av 
13. juni 1980 overførte ansvaret for dette området til staten. Legeforeningen fikk 
delegert ansvaret for godkjenning av spesialister. 
 
Fra 60-årene har Legeforeningen gjennom de årlige tariff-forhandlinger fått 
aksept for avsetninger til fond med formål å finansiere fellestiltak. Det startet med 
sykehjelps- og pensjonsordning for praktiserende leger, senere kom 
utdanningsfond og kvalitetssikringsfond. Fra 2007 er også finansiering av 
allmennmedisinsk forskning inkludert. Utdanningsfondene har hatt avgjørende 
betydning for utvikling og gjennomføring av videre- og etterutdanning for leger. 
Fond I har en generell innretning og finansierer driften av Legeforeningens 
utdanningsaktiviteter, inkludert råd og komiteer, og koordinatorkontorene ved 
fakultetene. Fond II gir økonomisk støtte til den enkelte leges kostnader forbundet 
med kursdeltagelse for leger utenfor institusjon, og Fond III tilsvarende for 

                                            
27

 Per Haave: I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år. Unipub 2011. 
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sykehusleger. Fondene har gjort det mulig å utvikle et solid system for videre- og 
etterutdanningen av leger.  
 
I midten av 80-årene var det en situasjon der ferdige spesialister fortsatte å 
arbeide i utdanningsstillinger ved de store sentrale sykehus, slik at 
utdanningskapasiteten ble blokkert. «Stillingstruktur-avtalen» mellom staten, 
sykehuseierne og Legeforeningen hadde som formål å regulere 
utdanningskapasitet og legemarkedet. En rekke utdanningsstillinger ble omgjort 
til overlegestillinger, men tilgangen til og bruken av de gjenværende 
utdanningsstillingene ble kraftig regulert. 
 
I 1994 vedtok Stortinget å be Regjeringen å legge frem en handlingsplan for 
utdanning av legespesialiteter. Stortinget ønsket en bedre samordning og styring, 
og la vekt på at dette måtte være en statlig oppgave. 
 
Haffner-utvalget (1995) ble opprettet av daværende Helsedirektorat. Utvalget 
tilrådde at staten (ved Statens helsetilsyn) burde overta ansvaret og tilhørende 
oppgaver for spesialistutdanningen, inklusive den løpende kvalitetssikring. 
 
Flere utredninger foreslo tilsvarende endringer i de neste årene. 
Hellandsvikutvalget, NOU 1996:5 Hvem skal eie sykehusene, foreslo at 
universitetene skulle ha et større ansvar for spesialistutdanningen, og at 
utdanningene skulle integreres sterkere i sykehusenes virksomhet. Samme år 
kom St.meld nr 24 (1996-97) Tilgjengelighet og faglighet, der helseminister 
Hernes også foreslo å overføre ansvaret for spesialistutdanningen til 
universitetene. Han foreslo også en regionalisering av spesialistutdanningen. 
 
Etter legeloven 1980 og forskrifter hadde departementet myndighet til å fastsette 
spesialiteter og utdanningskrav. Myndighet til å gi spesialistgodkjenning ble 
delegert Legeforeningen. Forskrift om spesialistgodkjenning av leger og 
godkjenning og tilbakekalling av godkjenning som spesialist (som trådde i kraft 
1.1.1999 og erstattet de tidligere forskriftene fra 1982). Bakgrunnen for denne 
forskriften, var beslutningen om å opprette Nasjonalt råd for spesialistutdanning 
av leger og legefordeling (NR). Forskriften videreførte ønsket om et sterkere 
myndighetsansvar for spesialistområdet. Forskriften fra 1998 ble i det vesentlige 
videreført i dagens forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell fra 2000, 
gitt med hjemmel i lov om helsepersonelI. I 1999 tok staten grep gjennom 
Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell. 
  
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling ble opprettet med 
et eget sekretariat. (Dette sekretariatet ble lagt inn i Sosial- og helsedirektoratet 
da den sentrale helseforvaltning ble omorganisert i 2002). Den tidligere 
avtalebaserte legemarkedsreguleringen ble erstattet av lovhjemlet 
reguleringsmyndighet til departementet.  
 
Selv om staten tok formalmakten gjennom disse grepene var det en bred 
oppfatning at det fortsatt var Den norske Legeforening som satt med den reelle 
makt. Både foreningens spesialitetsråd og spesialitetskomitéene som 
Legeforeningen hadde opprettet for alle hoved- og grenspesialiteter, fikk 
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forskriftsfestede oppgaver. Universitetene har som nevnt lagt de praktiske 
forholdene til rette for gjennomføring og yte lærekrefter til gjennomføring av kurs.  
De har vært spesialistkomitéene oppnevnt av Legeforeningen og lokale 
koordinatorfunksjoner som har hatt henholdsvis det formelle faglige og det 
pedagogiske ansvaret for kursene og den administrative og økonomiske driften 
av dette. 
 
I 2009 ble helsepersonelloven endret slik at godkjenningsmyndighet ikke lenger 
var mulig å delegere til private yrkesorganisasjoner. Helsedirektoratet overtok 
godkjenningsordningen for legespesialister, tannlegespesialister og 
optikerspesialister 1.10.2011. 
 
Da Stortinget vedtok lovendringen i 2009 hadde komiteen også en merknad der 
de ba Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av 
helseprofesjonens spesialisering. Som en start på dette arbeidet ledet Helse- og 
omsorgsdepartementet en bredt sammensatt arbeidsgruppe som vurderte 
fremtidig rolle og ansvarsfordeling innen spesialiseringsområdet. 
Arbeidsgruppens konklusjoner ble nedfelt i Notat om organisering av fremtidig 
spesialistutdanning av helsepersonell. Notatet har ingen formell status, men det 
foreslår en sterkere myndighetsstyring fra Helsedirektoratet, tydeligere og utvidet 
ansvar for universitetene, tydeligere ansvar for arbeidsgiverne, og en fortsatt, 
men nedtonet rolle for profesjonsforeningene. 
 
Da Helse- og omsorgsdepartementet ga Helsedirektoratet i oppdrag å foreta 
denne gjennomgangen av spesialitetsstruktur og –innhold, ble det også bedt om 
en vurdering av rolle- og ansvarsfordeling med siktemål å foreta en rydding på 
området.  
 
I februar 2013 besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at Nasjonalt råd for 
spesialistutdanning av leger og legefordeling skal nedlegges fra 1.7.13. Samtidig 
har departementet gjort det klart at det skal være en statlig styring av området, og 
at det er ønskelig med en ryddigere rolle- og ansvarsdeling. 
 

 Dagens rolle- og ansvarsfordeling 10.2

Forskrift om spesialistutdanning for leger, tannleger og optikere fastsetter 
generelle rammer og regler for spesialistutdanningen. Utfyllende regler er gitt av 
departementet som generelle bestemmelser om spesialistutdanning av leger. 
Disse sier blant annet noe om hvilke oppgaver de forskjellige aktører skal ha, og 
har ut fra sitt innhold status som forskrift. 
 
Det er Helsedirektoratet, på delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet, 
som beslutter hvilke spesialiteter vi skal ha, og hva som skal være læringsmål og 
innhold i utdanningen. Helsedirektoratet godkjenner også utdanningsinstitusjoner, 
og kan trekke godkjenning tilbake eller gi enheten endret status. 
 
Legeforeningen gir anbefalinger til myndighetene om spesialitetsstruktur, nye 
spesialiteter, endring i spesialistreglene, tjenestekrav, ferdighetskrav og kurskrav. 
Vesentlige endringsforslag blir gjenstand for bred prosess i Legeforeningens 
organer som fylkesavdelinger, fagmedisinske foreninger og yrkesforeninger før 
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sentralstyret gir sin anbefaling til landsstyret som beslutter hvilke anbefalinger 
som skal gis. Når departementet i hovedsak følger de anbefalinger som gis, kan 
det nettopp være et uttrykk for at forslagene har bred forankring og fanger opp 
mer enn de snevre faginteressene. 
 
Legeforeningens spesialitetskomitèer overvåker kvaliteten i utdanningen. Når det 
gjelder spesialistutdanningene i sykehus gjøres det systematisk innhenting av 
rapporter fra avdelingene, dels ved besøk i avdelingen ved representanter fra 
komiteen, og der de møter sykehusledelse, avdelingsledelse og representanter 
for overlegene og leger i spesialisering. I 2011 ble det gjennomført 111 slike 
besøk, fordelt på 37 spesialiteter. Legeforeningen har laget en egen veileder for 
slike besøk. 
 
I følge Universitets- og høgskoleloven §1-3 har universitetene ansvar for å «tilby 
etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde». Universitetenes 
oppgave når det gjelder spesialistutdanning av leger har vært å bidra til den 
teoretiske del av spesialistutdanningen (kursene) for spesialisering i sykehus. 
Dette har mer handlet om praktisk tilrettelegging. Det er spesialitetskomitéene 
som har hatt det formelle faglige og det pedagogiske ansvaret for kursene, mens 
koordinatorkontorene har hatt ansvar for den administrative og økonomiske 
driften av dette.  
 
Utenfor sykehus ligger hovedansvaret på Legeforeningen og da særlig i de 
fagmedisinske foreninger det angår og i lokalforeningenes kurskomiteer. De 
aktuelle spesialitetskomitéene tar et stort ansvar for å se til at kurstilbudet er 
komplett og fordelt over hele landet. Kursene og undervisningstilbudene bygges 
opp av spesialister som både kan være sykehusansatte, arbeide i kommunene, i 
forvaltningen eller være universitetsansatte. Det samme gjelder selve 
undervisningen. Det er imidlertid ikke slik at universitetsenheter (institutter) står 
som «eiere» av kursene, og garanterer for innholdet. Akademia er også involvert i 
Legeforeningens spesialitetskomitéer idet det alltid inkluderes en 
universitetsansatt spesialist, men de er ikke universitetets representant. 
 
Arbeidsgiverne har ansvaret for at spesialistkandidatene får det innholdet i 
tjenesten som forutsettes av spesialitetsreglene, inklusive internundervisning og 
veiledning. De må også gi permisjon med lønn for nødvendige kurs, og permisjon 
uten lønn for at kandidaten skal få nødvendig tjeneste ved andre avdelinger. 
Som det fremgår er det et godt utviklet system som skal sikre at vi har de riktige 
spesialitetene og at spesialistutdanningen holder høy kvalitet. Dette systemet har 
blitt utviklet over mange 10-år, i hovedsak av Legeforeningen og engasjerte leger 
som har nedlagt et stort arbeid på frivillig basis. Formelt har staten overtatt 
ansvaret for dette området. Med utgangspunkt i Eriksteinutvalgets notat kan det 
nå være nødvendig å ha en gjennomgang av roller og ansvar. Det bør vurderes 
om rollene er riktig fordelt, og om de som har rollene faktisk er satt i stand til å ta 
det ansvar som følger av rollen. 
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 De andre nordiske landene 10.3

Ansvaret og rollene vedrørende spesialistutdanningen er ulik i de nordiske 
landene.  

 
I Sverige er det Socialstyrelsen som godkjenner spesialistene. Den svenske 
Socialstyrelsen har nedsatt et eget nasjonalt råd for spesialistjenestegjøring 
(Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, ST-rådet). Dette er et 
regjeringsoppnevnt råd som skal bistå Socialstyrelsen med arbeidet med legens 
spesialisttjenestengjøring.   
 

”Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring har till uppgift att bistå 
Socialstyrelsen med att 
- dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås 
samt med att avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialistkompetens, 
- utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsförordningen 
(2010:1369), 
- stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i 
specialiseringstjänstgöringen, 
- främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen, 
- följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt 
- utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamheten har 
den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av 
hög kvalitet”. 

ST-rådet skal ”bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares kompetens i 
förhållande till fastställda målbeskrivningar”. 

Det er Socialstyrielsen som har ledervervet i ST-rådet.  

Det er med andre ord Socialstyrelsen som har som oppgave vurdere og avgjøre 
spesialitetstruktur, utforme målbeskrivelser og å følge opp kvailiteten i 
spesialostutdanningen etc. Rådet er i så måte rådgivende overfor 
Socialstyrelsen. 
 
I Danmark er det Sundhedsstyrelsen som godkjenner spesialistene. I 
Sundhedsstyrelsen er det ansatt 23 medisinskfaglige rådgivere innen forskjellige 
spesialiteter som overvåker den faglige utviklingen og gir Sundhedstyrelsen råd i 
faglige anliggender.  De er ansatt for en periode på 3 år om gangen.  I enhet for 
utdanning og autorisasjon er oppgavene formulert slik: 

  «Enheden varetager administration og kvalitetsudvikling af den kliniske   
  basisuddannelse for læger, speciallæge- og specialtandlægeuddannelsen samt  
  special- og videreuddannelse af sygeplejersker. Vi administrerer    
  inspektorordningen og besvarer sundhedsfaglige uddannelsesspørgsmål for både 
  autoriserede og ikke-autoriserede faggrupper».  

I Finland gjøres selve godkjenningen av universitetet.  
 
På Island er det en spesialitetsnemnd som er oppnevnt av helseministeren, men 
administrert av universitetet som forestår godkjenningen. Denne nemnden består 
av tre leger, hvorav lederen kommer fra medisinsk fakultet, en kommer fra 
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legeforeningen og den siste skal være ansvarlig for undervisning i den gjeldende 
spesialiteten.     
 

 Funksjoner som skal dekkes 10.4

Det er i hovedsak fire funksjonsområder som må ivaretas vedrørende 
spesialistutdanningen av leger:  
 
1. Premissgiver og styringsfunksjon.  

2. Utviklingsfunksjonen 

3. Implementeringsfunksjonen  

4. Kontroll- og tilsynsfunksjon 

 

10.4.1 Premissgiver- og styringsfunksjonen 

Premiss- og styringsfunksjonen omfatter en løpende vurdering av behovet for 
endringer i spesialitetsstruktur og innhold, og beslutningsinstans som kan styre 
utviklingen etter behov. 
 
Denne funksjonen omfatter spørsmål om hvilke spesialiteter vi skal ha, hva som 
skal være spesialitetenes innhold, og hvor mange vi trenger innen hver 
spesialitet, deres innbyrdes forhold og fordeling. Disse spørsmålene har både 
faglige, helsepolitiske, organisatoriske og økonomiske sider.  
 
Utfordringer knyttet til dette vil være: 
 

 Rekruttering av nødvendig antall og type spesialist til de ulike tjenestene. 

Muligheten for å utvikle god spesialistutdanning 

 Nødvendig vaktkompetanse i tilstrekkelig omfang gjennom døgnet 

 Kvalitetsutfordringer når det ikke er et tilstrekkelig pasientgrunnlag for å 

gi tilstrekkelig erfaring og trening til å opprettholde ferdigheter 

 Organisering av sykehus som kan sikre at pasienter både får helhetlig 

behandling og tilgang til nødvendig spesialisert behandling 

 Samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten 

 Annet helsepersonells kompetanse og arbeidssituasjon 

De vil være nødvendig å ha systematiske og brede prosesser som kan fange opp 
nye behov og vurdere løsninger inn i den kompliserte helheten som 
helsetjenesten er. Uten tvil må myndighetene ha hånden på rattet i disse 
prosesser. Like nødvendig er det at profesjonen, universitetene, pasientene, 
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helseforetakene, kommunene og instanser med sørge-for- ansvar deltar med 
tydelige roller. 
 
For legers vedkommende vil det oppdaterte legestillingsregisteret, som etter hvert 
skal omfatte alle legestillinger og legeavtaler, være et godt redskap for å ha gode 
analyser av status og framskrivning basert på utdanningskapasitet og legenes 
alder. Andre prosesser må sikre at den faglige og teknologiske utvikling fanges 
opp, likeledes epidemiologi og demografi, samt helsepolitiske og økonomiske 
føringer. Gode rapporteringssystemer om klinisk aktivitet og pasientforløp blir 
også viktige verktøy i premissleggingsarbeidet.  
 
 

10.4.2 Utviklingsfunksjonen 

Utviklingsfunksjonen innebærer utvikling av innholdet i, utdanningsopplegg og 
regelverket for spesialistutdanningen. 
 
Denne har tre dimensjoner: 
 

 Tilpasse utdanning til beslutninger om endret struktur eller innhold, dvs å 

utvikle kvalitativt gode utdanningstilbud både teoretisk og praksisbasert.   

 Utvikle læringsmetoder og evalueringsmetoder i takt med god 

pedagogikk, samt nye læringsverktøy (e-læring, nettbasert 

kompetansetesting, simulatortrening, ferdighetslaboratorier etc) 

 Utvikle organiseringen av tjenesten slik at arbeidsplass og arbeidsmiljø er 

velegnet for strukturert læring gjennom det løpende arbeidet 

Når det er besluttet å gjøre endringer i spesialitetsstruktur og/eller innhold skal 
dette innarbeides i regelverket, og utdanningselementer skal utvikles.  
 
Hellandsvikutvalget anbefalte etablering av regionale utviklingsavdelinger ved 
universitetssykehusene. St.meld nr 24 (1996-97) foreslo opprettelse av 
undervisningsansvarlig ved hvert sykehus, knyttet til sykehusledelsens stab. 
Det er i dag bred enighet om at vi skal ha en nasjonal spesialistutdanning, og at 
det skal være nasjonale læringsmål. Da må det også være en nasjonal styring av 
hvordan utdanningsaktivteter organiseres og gjennomføres. Veiledningens 
innhold bør være den samme for alle spesialistkandidater i et fag, og de må ha 
de samme kursene. Likeledes må krav til nødvendig tjeneste for å oppnå 
læringsmål være nasjonale. For å utvikle dette må både spesifikk faglig 
kompetanse og pedagogisk kompetanse brukes. 
 
Den pedagogiske kompetanse finnes i første rekke ved våre universiteter.  Nye 
pedagogiske metoder utvikles, likeledes metoder for løpende 
kompetansevurdering hos den enkelte, samt ferdighetslaboratorier som kan gjøre 
det mulig å trene inn prosedyreteknikk før prosedyrene utføres på virkelige 
pasienter. Det bør være en sentral oppgave å sikre at spesialistutdanningen til en 
hver tid gjennomføres med best mulige pedagogiske metoder. 
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Det kan være grunn til å anta at arbeidsgiverne i for stor grad har brukt leger i 
spesialisering som en arbeidskraftsressurs. Ofte har det vært en realitet at 
turnusleger og assistentleger har vært helt avgjørende for å få minimum 
legedekning.  
 
Spesialistutdanningen har også mange andre dimensjoner: 
 

 Nye ferdigheter skal innøves, og det skal være anledning til 
perfeksjonering 
 

 Holdninger skal utvikles 

 Faglig erfaring utvides ved å se mange pasienter, som alle er unike 

 Det er ikke nødvendigvis slik at jo mer og lenger man arbeider, desto 

større kompetanse får man. Arbeider man for det meste alene kan man 

fort risikere at man ikke lærer og å innøve det riktige. Dersom 

læringsmiljøet ikke er godt nok strukturert eller at praksis ikke er 

kunnskapsbasert, reduseres kvaliteten på læringsutbyttet. Det må også 

være system for at leger i spesialisering får nye (og større) oppgaver og 

utvidet ansvar etterhvert som utdanningen går fremover. Derfor må deres 

arbeid tilrettelegges med progresjon i kompetanseutviklingen, og det må 

sikres at det er tilstrekkelig og god veiledning og supervisjon i alle 

situasjoner der det er påkrevet sett fra et utdanningsperspektiv. 

 

10.4.3 Implementeringsfunksjonen 

Implementeringsfunksjonen omfatter ansvar og oppgaver som må utføres for å 
gjennomføre spesialistutdanningen. 
 
Det er arbeidsgiverne, Legeforeningen og universitetene som deler på ansvaret 
for den praktiske gjennomføringen av vedtatt utdanning. 
 
Legeforeningen har i dag viktige oppgaver knyttet til spesialistutdanningen, også 
kursvirksomheten. De har en særlig stor oppgave knyttet til de selvstendig 
næringsdrivende som er sin egen arbeidsgiver. 
 
  

10.4.4 Kontroll- og tilsynsfunksjon 

Kontroll- og tilsynsfunksjonen innebærer å etablere systemer som kan bidra til 
kvalitetssikring av alle ledd i utdanningen, samt analysere informasjon om 
situasjonen for spesialistutdanningen. 
 
I denne funksjonen ligger også løpende evaluering av utdanningsaktiviteten for å 
sikre at denne er i samsvar med forutsetningene. 
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Det må fortsatt være systemer for å sikre at enhetene tilfredsstiller de krav som 
ble stilt for godkjenning, og at leger i spesialisering når de læringsmål de skal 
innen en akseptabel tidsramme.  
 
Med innføring av kompetansetesting og bedre monitorering gjennom 
legestillingsregisteret vil myndighetene få tilgang til data om gjennomføringsevne 
og resultater av kompetansetester til bruk i oppfølging. Dermed ligger det vel til 
rette for å monitorere utdanningsenhetene, både på kvalitet og på effektivitet.    
 
Spesialistutdanning kan bare gjennomføres ved godkjent utdanningsinstitusjon. 
Det er naturlig at det er den instans som godkjenner som også sørger for 
tilstrekkelig kontroll og oppfølgning, dvs et helhetlig myndighetsansvar. 
 
 

 Forslag til ny oppgavefordeling  10.5

På bakgrunn av den skisserte funksjonsfordelingen, presenteres forslag til ny 
oppgavefordeling. Forslaget representerer en ryddig og èntydig rolle- og 
ansvarsfordeling der oppgavene er plassert i samsvar med rollen.  
  

10.5.1 Myndighetenes oppgaver (her inkluderes Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet) 

Myndighetenes oppgaver er i stor grad oppgaver som følger av premissgiver- og 

styringsfunksjonen:   

 Ha løpende oversikt over utdanningsbehov i den enkelte spesialitet, og 

om nødvendig pålegge utdanningsstillinger / utdanningshjemler28 i 

samsvar med behov 

 Beslutte spesialitetsstruktur 

 I samarbeid med fagmiljøene og universitetene fastsette innhold og 

læringsmål i den enkelte spesialitet 

 Godkjenne utdanningsavdelinger 

 Evaluere kvaliteten på den enkelte utdanningsenhet gjennom å vurdere 

resultater av blant annet kompetansetesting og gjennomføringsevne på 

et aggregert nivå, og iverksette nødvendige tiltak ved mistanke om 

kvalitetssvikt 

 Forvalte godkjenningsordninger for spesialister 

 Ha systemer for å vurdere delutdanninger fra tredjeland og EØS-land 

 Ha systemer for å evaluere spesialister fra tredjeland 

 Ha systemer for å konvertere EØS-spesialister 

 Ha oversikt over grunnutdanningene og å bidra til at disse er tilpasset 

tjenestenes behov 

 Drifte den nødvendige rådsstruktur: 

                                            
28

 Nær 95% av fastlegene er næringsdrivende i fastlegehjemler 



 

 
 

96 

o Et overordnet råd for spesialitetsstruktur og -innhold 

o Et faglig råd for hver spesialitet 

 Utarbeide nødvendige styringssignaler til tjenestene via 

oppdragsdokument 

 Ha nødvendig kommunikasjon mot 

Kunnskapsdepartementet/universiteter/høgskoler. 

 

10.5.2 Universitetenes oppgaver 

Universitetene bør ha som oppgave det som følger av universitets- og 
høgskoleloven.   
 
Universitetene bør følgelig bli styrket i sin rolle i spesialistutdanningen. De bør ha 
oppgaver knyttet både til utvikling og implementering, samt kontroll og oppfølging. 
Oppgavene er særlig knyttet til å sørge for at spesialistutdanningen er i tråd med 
gode pedagogiske tilnærminger og metoder, samt utvikle og gjennomføre 
kompetansetesting som sikrer god kvalitet på de ferdige spesialistene.   
 
Universitetene bør dermed ha følgende ansvar og oppgaver: 

 Overordnet ansvar for med tilrettelegging av kurs og 
ferdighetslaboratorier slik at definerte læringsmål i den enkelte spesialitet 
kan tilegnes på rett sted i spesialiseringsløpet 

 Tilrettelegge og gjennomføre den teoretiske del av utdanningen 
(kursvirksomheten) i tilstrekkelig omfang på sykehus og i samarbeid med 
spesialitetene 

 Utvikle og gjennomføre slike tilbud dersom ikke andre etter avtale kan 
gjøre det 

 Utvikle pedagogiske verktøy som e-læringsverktøy, kompetansetesting, 
ferdighetstrening i ferdighetslaboratorier etc  

 Gjennomføre obligatorisk opplæring av veiledere, og bistå arbeidsgiverne 
med implementering 

 Etablere og drive veiledernettverk der det ikke finnes, for å stimulere til 
kvalitativt god veiledning i helseforetakene og kommunene 

 Gjennomføre nasjonale kompetansetester etter forskjellige 
utdanningsmoduler, uavhengig av hvem som har gitt utdanningen 

 Ha systemer for løpende evaluering av kompetanse, teoretisk, praktisk 
og holdninger blant leger i spesialisering, herunder utvikling av 
nettbaserte kompetansetester og eventuell gjennomføring av 
kompetansetesting innen nærmere definerte områder 

 Utforme rapporter fra kompetansetester til bruk i monitorering og 
forbedring 

 Være representert i rådsstrukturene. 
 

10.5.3 Arbeidsgivernes/tjenestenes oppgaver 

Arbeidsgiverrollen tilsier oppgaver knyttet både til å tilrettelegge for god 
iverksetting og selve iverksettingen av spesialistutdanning.  
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Arbeidsgivernes ansvar og oppgaver kan beskrives som følger:    
 

 Ha og ansette i et tilstrekkelig antall utdanningsstillinger innen hver 

spesialitet 

 Sørge for tilstrekkelig antall godkjente utdanningsavdelinger 

 Organisere arbeidet slik at leger i spesialisering får optimal læring 

 Sørge for at fast ansatte leger i spesialisering får nødvendig annen 

tjeneste som er nødvendig for å nå læringsmålene 

 Gjennomføre teoretisk utdanning (kursvirksomhet) og læring i 

ferdighetslaboratorier på vegne av universitetene, og etter avtale 

 Tilsette veiledere som inngår i veiledernettverk som universitetene 

organiserer 

 Gjennomføre veiledning i samsvar med kravene 

 Ha systemer for å sikre evaluering av den enkelte slik at attestasjon kan 

utferdiges på de områdene det ikke utføres kompetansetesting 

 Rapportere systematisk på utdanningsaktivitet og oppnådde læringsmål 

 Sørge for nødvendig videreutdanning og tilstrekkelig etterutdanning der 

den nasjonale spesialistutdanningen ikke dekker de oppgaver som skal 

utføres. 

 

10.5.4 Oppdragsgiveres oppgaver (RHF og KS) 

RHFenes og KS’ ansvar vil være knyttet til å sikre gode rammebetingelser for 
iverksetting: 
  

 Ha tilstrekkelig antall hjemler også for leger i spesialistutdanning. 

 Sikre gjennom avtaler at tjenesteyterne har rammer som muliggjør 

spesialistutdanning og etterutdanning i samsvar med de oppgavene den 

enkelte har. 

 

10.5.5 Legeforeningens oppgaver  

Legeforeningen vil være en sentral part i utviklingen av et kvalitativt godt 
spesialiseringsinnhold, samt ha oppgaver innen iverksettingsfunksjonen: 
 

 Helsemyndighetene vil være avhengige av råd fra Legeforeningen i 

direktoratets utøvelse av myndighetsstyringen. Dette vil kunne 

ivaretas gjennom at Legeforeningen gir innspill til Helsedirektoratet  

 Delta i myndighetenes råd, både sentralt råd og de ulike 

spesialitetsrådene 

 Bistå Helsedirektoratet i arbeidet av vedlikehold og utvikling av 

spesialiteter 

 Videreformidle relevante erfaringer fra medlemmer i utdanningsløp til 

myndighetene  
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 Ha oppgaver knyttet til gjennomføring av utdanningen for de ulike 

spesialitetene, herunder etter avtale med universitetene om utvikling 

og gjennomføre kurs for legers videre- og etterutdanning. 

 

En omlegging til ny rolle- og ansvarsfordeling vil måtte gå over tid etter en 

planlagt prosess og i nær dialog med de berørte aktørene.  

  

 Forslag til ny rådsstruktur 10.6

Som endel av oppdraget fra departementet, skal direktoratet vurdere ny 
rådsstruktur.  
 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling er avviklet. 
Helsedirektoratet vurderer at det er behov for et rådsorgan på et nasjonalt, 
overordnet nivå for å vurdere endringsbehovet vedrørende spesialitetsstruktur og 
–innhold. Det kan være endringer i fagutvikling, sykdomsbildet, teknologisk 
utvikling, organisering av helsetjenesten eller andre forhold.  
 
Dette rådet vil også vurdere behov for endringer i spesialitetsstruktur og –innhold 
for enkeltspesialiteter, både på bagrunn av innspill fra fagmiljøene innen de 
enkelte spesialitetene og det datagrunnlaget som samles inn gjennom 
monitoreringsopplegget (blant annet gjennom resultater av kompetansetester og 
gjenomføringsevne). 
 
Et slikt råd vil også måtte se utviklingen i landet under ett slik at det ikke oppstår 
regionale eller lokale forskjeller i helsetilbudet.  
 
Det bør være bred representasjon fra universiteter, Legeforeningen, 
arbeidsgivere (sørge-for-ansvaret) og fra pasientforeninger. 
 
For å kunne iverksette ny rolle- og ansvarsdeling, vil det måtte opprettes et råd 
for hver spesialitet. Dette bør organiseres under Helsedirektoratet. Oppgavene til 
rådet for hver spesialitet vil være å vurdere behovet for endringer innen sin 
spesialitet ut fra fagets utvikling og andre forhold, utforme utkast til nye 
spesialitetsregler, vurdere situasjonen vedrørende kvaliteten på 
spesialiseringsopplegg og veiledningsopplegg, samt bidra i utformingen av 
kursinnhold, pedagogisk opplegg etc i samarbeid med universitetene. Rådene 
bør oppnevnes av Helsedirektoratet, etter forslag fra Legeforeningen, 
arbeidsgiver og universitetene. Helsedirektoratet utpeker leder. Rådene bør være 
relativt små, og bestå av spesialister i faget, samt representant fra lege i 
spesialisering. 
 
Disse rådene vil rapportere direkte til Helsedirektoratets sekretariat som får 
beslutningsmyndighet til å treffe beslutninger i saker som ikke departementet skal 
avgjøre. Dette vil med andre ord innebære kort veg og lite byråkrati fra 
fagmiljøenes anbefalinger til vurdering og beslutning. 
 



 

 
 

99 

Figur 10.1 Forslag til ny rådstruktur 
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11  Momente r  t i l  en  k onsekvensvurder ing   

Implementering av ny spesialitetsstruktur og –innhold med tilhørende forbedring 
av utdanningsløpet vil ha en rekke konsekvenser.  
 
Det har ikke vært en del av oppdraget å utføre en full konsekvensutredning av 
Helsedirektoratets forslag som en del av denne leveransen. I det følgende gis 
imidlertid en oversikt over noen av de momentene som bør inngå i en 
konsekvensutredning. Det er viktig å presisere at denne oversikten ikke gjør krav 
på å være fullstendig. En grundigere konsekvensanalyse bør utredes videre og 
denne bør i størst mulig grad bør kvantifiseres. En del av konsekvensene lar seg 
ikke imidlertid vanskelig kvantifisere, men er ikke nødvendigvis mindre 
betydningsfulle av den grunn.  
 
Vi kan skille mellom konsekvenser for pasienter, leger i spesialisering, 
helseforetakene, universitetene, Legeforeningen og myndighetene. 

 
 
Figur 11.1 Konsekvensvurdering for de ulike aktørene  

 

 For pasientene 11.1

For pasientene er konsekvensene av den foreslåtte spesialitetsstruktur følgende: 
 
 De foreslåtte endringene medfører i første rekke at pasientene møter høyere 
 kompetanse i mottak i form av leger med mottaks- og indremedisin som 
spesialitet. Svakheten med at mottaksenheter ofte bemannes med turnusleger, 
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har over lang tid blitt ansett som en potensiell fare for god kvalitet i 
diagnostisering og behandling. Det finnes liten dokumentasjon på omfanget av 
feildiagnostisering i Norge, men pasientorganisasjonen rapporterer om mange og 
alvorlige eksempler på feildiagnostisering i mottak. En undersøkelse fra Harvard 
Education29 viste at hele 26 % av klagene skyldes feil diagnostisering. Dette 
utgjorde den største andelen etter klager i forbindelse med kirurgiske inngrep (24 
% av klagene). Med opprettelse av en ny spesialitet i mottaks- og indremedisin 
og krav om mottaksmedisin som kompetanseområder for andre spesialiteter som 
arbeider i mottak, blir kompetansekravet snudd til å sette solid kompetanse i 
front. En studie viste at innleggelser ble redusert med 11,9 % ved at erfarne leger 
så til pasienten istedenfor en uerfarne30.  
 
På små sykehus vil pasientene fortsatt kunne møte leger som er i del 1 av 
spesialistutdanningen (turnus), men det vil stilles krav om at denne skal være 
under supervisjon.   
 
 For pasientene vil dette bidra til at de får riktig diagnose første gang, samt 
 raskere og riktigere behandling.  
 

Pasienter med kroniske sykdommer og komorbiditet får en mer helhetlig 
oppfølgning av leger med bredere kompetanse. 

 
 Pasientsikkerheten vil bedres. 
 
De foreslåtte endringene vil ikke ha noen negative konsekvenser for pasientene 
når det gjelder kvaliteten på tilbudet, pasientsikkerhet eller andre forhold.  

 
 

 For leger i spesialisering 11.2

 Leger i spesialisering vil i hovedsak ha fordeler av både ny 
 spesialitetsstruktur og spesialiseringsopplegg. Først og fremst vil de få et 
bedre tilrettelagt spesialiseringsløp ved et kvalitativt godt spesialiseringsopplegg 
med større grad av forutsigbarhet. De vil ha tydelige og trinnvise læringsmål der 
de blir fulgt opp og veiledet for å nå læringsmålene. De blir sikret kvalitativt god 
veiledning underveis. Med større vekt på e-læring og elektronisk veiledning, vil 
det spares ressurser ved redusert fravær. De vil oppnå spesialistutdanningen 
raskere og få flere år som ferdig spesialist. De vil også være sikret etterutdanning 
slik at de blir sikret at de kan tilegne seg det nyeste innen fagutvikling. E-læring 
gir dessuten mulighet til større fleksibilitet ved at en læringsmodul kan tas når det 
passer den enkelte. 
 
 

Arbeidsoppgavene vil i større grad være knyttet til at de skal ha  
 læringsverdi, og de vil få mindre av rene rutineoppgaver eller oppgaver av 
ren driftsmessig karakter.   

 

                                            
29

 www.rmf.harvard.edu/Clinican-Resources/Article/2011/High-Risk-Areas 
30

 White et al: Impact of senior clinical review on patient disposition from the emergency department. Emerg Med J 2010; 27:262-5. 
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Omleggingen vil innebære en viss endring i oppgavedeling mellom spesialister og 
leger under spesialisering ved at det blir mer vakt for erfarne leger. I den grad det 
oppfattes som negativt, vil leger i spesialisering noe senere i løpet bli satt i 
fremskutt vakt i mottak. 
 
 For noen leger kan det oppleves som en ulempe at muligheten for å prøve 
flere fagområder før de gjør sine endelige valg, reduseres. 
 

 

 For overlegene 11.3

 Overlegene vil få en obligatorisk etterutdanning som gjør at de får bedre 
tilgang på oppdatert kunnskap som kan nyttiggjøres både i pasientbehandling og 
i supervisjonsøyemed.  

 
  Overlegene vil måtte jobbe mer i fremskutte vakter i mottak, særlig de nye  
  mottaks- og indremedisinerne, men også andre spesialister.  
 

 Som en følge av at de ferske legene i spesialisering i del 1 ikke skal utføre 
så mye rutinearbeid som ikke bidrar til læring, må overlegene i større grad måtte 
gjøre journalskriving og andre rutine oppgaver som hører med som en del av 
egen pasientbehandling.    

 
  

 For de regionale helseforetakene 11.4

    De regionale helseforetakene vil ved innføring av et helhetlig 
 monitoreringssystem få tilgang til bedre styringsdata. Derigjennom får de en 
bedre mulighet for å foreta systematisk monitorering av kompetansesituasjonen 
ved helseforetakene. Dermed får RHF bedre anledning til å følge opp sørge-for-
ansvaret. 

 
 

 For helseforetakene 11.5

For helseforetakene innebærer innføring av ny spesialitetsstruktur disse 
fordelene:   

 Gitt gjennomføring av de foreslåtte tiltakene, medfører det at 
spesialiseringstiden blir kortere. Dersom tiden reduseres, blir det totalt sett færre 
leger under spesialisering. Helseforetakene får dermed tilgang til flere spesialister 
i yrkesaktiv alder og spesialistene får samlet en lenger periode som yrkesaktive.  

 Med større vekt på e-læring i spesialistutdanningen, vil helseforetakene få 
 flere timer tilstedeværelse i klinikken. Ved at eksempelvis halvparten av 
kursvirksomheten kan gjennomføring ved hjelp av e-læring, kan det gi en 
effektivisering i form av mer tid i klinikken.  

  

   



 

 
 

103 

         Helseforetakene får flere spesialister med bred kompetanse. Dette er særlig 
knyttet til innføring av ny spesialitet i mottaks- og indremedisin, men også til 
innføring av større innslag av felles kompetanseplattform. Dette er i tråd med det 
økende behovet for breddekompetanse som følge av flere eldre med 
sammensatte sykdommer.  

  Med etablering av en egen spesialitet i mottaks- og indremedisin og 
 gjennom å endre kompetansekravene til mottaksenheter, vil 
mottaksenehetene oppnå en bedre «triagering»: Pasienter blir sendt hjem hvis 
det ikke er behov for behandling, behandlet der og da hvis det er faglig forsvarlig 
eller sendt inn til rett spesialist for korrekt oppfølging. Dette vil medføre 
kostnadsreduksjoner for sykehuset i form av færre liggedøgn og mindre 
feildiagnostisering.  

  For helseforetaket, som for pasienten, innebærer dette at pasientsikkerheten 
 økes.  

 Gjennomføring av forslaget om endret oppgavefordeling vil medføre at noen 
 oppgaver som Legeforeningen utfører, overføres til andre. Dagens 
oppgavefordeling innebærer at mye av arbeidet som gjøres i Legeforeningens 
regi, kan utføres i legens arbeidstid, men mye utføres som «frivillig gratisarbeid».  

Med innføring av den nye spesialitet i mottaks- og indremedisin vil behovet for å 
se på den interne organiseringen framtre. Det vil for enkelte sykehus være aktuelt 
å etablere egne mottaksenheter og tilhørende indremedisinske enheter. Dette vil 
utgjøre en kostnadsreduksjon for andre avdelinger som dermed får mer avklarte 
diagnoser og som kan bruke ressursene mer målrettet.  

  Det vil unektelig medføre en del investeringskostnader å få etablert gode 
 utdanningsløp og mer innsats rettet mot bedre veiledning. 
Kompetansetesting vil også måtte utvikles. Med innføring av mer 
resultatorienterte læringsmål, vil det på den annen side bli lettere å vurdere og 
godkjenne spesialisten enn i dag. Det brukes i dag en god del ressurser på å 
vurdere søknader om spesialistgodkjenning ut fra innsatsfaktorene, noe som ikke 
gir sikker kunnskap om kvaliteten på søkeren.   

 Lønnskostnadene for helseforetakene vil øke noe fordi forholdet mellom 
ferdigutdannede spesialister i forhold til leger i utdanning i drift og i vakter blir 
endret. Til gjengjeld vil effekten av bedre diagnostisering og riktigere behandling, 
samt redusert innleggelse bety innsparinger.   
 
 

 For kommunene 11.6

For kommunene blir konsekvensene som følger:   
 

Befolkningen vil få et kvalitativt mer kompetent og likeartet legetilbud 
gjennom forslaget om å gjøre spesialisering i allmenn- og samfunnsmedisin 
obligatoriske 
 

Strukturering av klinisk tjeneste i sykehus vil styrke kompetansen til 
allmennlegene. 
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Utvikling av kompetanseprogram i andre allmennmedisinske oppgaver og 
krav om slik kompetanse for leger som har slike oppgaver, vil styrke det 
medisinske tilbudet i kommunene. 
 

Forslaget om å stille krav til vaktdeltakelse i etterutdanningen av 
allmennlegene, vil øke fastlegens deltakelse i vakt. 
 
   Omleggingen vil føre til noe økte utgifter for kommunene. 
 
 

 For universitetene 11.7

 Med endret rolle- og ansvarsfordeling vil universitetene få en tydeligere og 
 utvidet rolle med flere oppgaver. Utdanning som har et teoretisk og/eller 
pedagogisk innhold vil legges til universitetene: teoretiske kurs, utvikling av 
pedagogiske metoder, e-læringsmoduler, simulatortrening, kompetansetesting og 
utarbeidelse av opplegg for obligatorisk etterutdanning. Dette tilsier at 
universitetene etter all sannsynlighet bør få noe ressurstilførsel.   
 
 En klar fordel ved å legge større ansvar til universitetene er at 
grunnutdanning og spesialistutdanning lettere kan ses i sammenheng.  
 
 

 For Legeforeningen 11.8

 En fordel for Legeforeningen er at rollen blir tydeligere og mer rendyrket ved 
 at foreningen blir i større grad en fagorganisasjon. Dette er også i tråd med 
ordningene i andre land.   

 Oppgaver overføres til universitetene, HF og myndigheter, og foreningen 
mister dermed noe av den direkte styringen med disse oppgavene. Det vil derfor 
være viktig at Legeforeningen organiseres tungt inn i arbeidet med 
spesialistutdanning i form av deltakelse i de mange rådgivende organene, både 
på overordnet nivå og i de 45 spesialitetstrådene for den enkelte spesialitet.  

 

  For myndighetene 11.9

En ryddigere rolle- og ansvarsfordeling innebærer et bedre samsvar mellom 
ansvar og oppgaver.  

 Med en oppgavedeling der myndighetene har hånd om 
 premissgiverfunksjonene, vil det legges vel til rette for en myndighetsstyring 
som kan utøves med et helhetsperspektiv. Det er i første rekke de helsemessige 
utfordringer som spesialitetsstrukturen og innholdet i spesialistutdanningen skal 
ivareta.   



 

 
 

105 

 En slik satsing på å øke kvaliteten i utdanningsløpet og opplegget rundt 
 leger i spesialisering, vil unektelig kreve noe ressurstilførsel. Størsteparten 
av ressursbehovet kan muligens skje ved omdisponeringer. Det er likevel 
avgjørende at det etableres et sekretariat i Helsedirektoratet som kan utføre den 
overordnede myndighetsstyringen på delegasjon fra departementet, drifte 
rådsstrukturen og monitorere kompetansesituasjonen systematisk og jevnlig.   

 

 Konsekvenser for organisering  11.10

En omlegging av ny spesialitetsstruktur og – innhold vil ha konsekvenser for 
hvordan sykehusene organiseres, for vaktarbeidet og for arbeidsfordeling og 
stillingsstruktur.   

 

Konsekvenser for den interne organiseringen av sykehusene  

 Den nye spesialisten i mottaks- og indremedisin vil en få sterk rolle. Dette vil 

medføre at det etableres generelle enheter i alle sykehus som har 

«lokalsykehusfunksjon». Disse enhetene «eier» pasientene, og de andre 

spesialistene blir consultants. 

 Leger med bred generell kompetanse, mottaks- og indremedisinere, får 

ansvar for akuttmottakene. Pasienter med diffuse og uklare lidelser, og med 

multifarmasi og komorbiditet behandles i hovedsak i de generelle enheter.  

 I sykehus med både indremedisinsk og kirurgisk beredskap vil det være både 

generelle indremedisinere og gastrokirurger i vakt. 

 I spesialistutdanningens del 1 og 2 vil utdanningskandidatene i hovedsak 

være knyttet til slike generelle enheter. Dette innebærer at disse generelle 

enhetene får viktige oppgaver knyttet til spesialistutdanning.  

 Med innføring av spesialiteten i mottaks- og indremedisin vil det kunne bli et 

redusert behov for sengeenheter for pasienter som behandles av de andre 

spesialitetene, og mye av denne behandling vil være poliklinisk eller 

dagbehandling. 

 Ortopedi vil i denne sammenheng skille seg ut på grunn av sitt volum og sin 

egenart, men det er like viktig for ortopediske pasienter med mye komorbiditet 

å ha god tilgang til de generelle enhetene. 

 Fordi vaktbelastningen tilsier et behov for flere gastrokirurger, bør sykehus 

med kirurgisk beredskap samordne den gastroenterologiske og 

gastrokirurgiske aktivitet, slik at kirurgene tar alt arbeid knyttet til endoscopisk 

diagnostikk og behandling.  
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 Legene i de generelle enheter (mottaks- og indremedisinere) får ansvar for 

utskrivning og nødvendig kommunikasjon med kommunehelsetjenesten. 

 Som en konsekvens blir antall leger med annen indremedisinsk 

hovedspesialitet færre, men mottak- og indremedisinere vil ha god 

kompetanse til å diagnostisere og behandle de vanlige sykdommer innen 

andre indremedisinske hovedspesialiteter, som hjerte, lunge, nyre, infeksjon, 

gastroenterologi.  

 Elektiv behandling kanaliseres direkte til de andre spesialitetene, men disse 

vil i større grad betraktes som tredjelinje. 

 
Konsekvensene for vaktarbeid og stillingsstruktur 

 

 Vaktarbeid vil være en viktig læringsarena, men i del 1 og 2 av 

spesialiseringen bør vaktarbeid være under veiledning av mer erfaren lege. 

 Fordi leger i utdanning får relativt mindre vaktarbeid, og til dels bare sammen 

med erfaren lege, må andre leger ha tilsvarende mer vakt. 

 Fordi det er tenkt en mer strukturert utdanning, på kortere tid, vil det til en hver 

tid være langt færre i leger i spesialisering.  

 Når leger i spesialisering i hovedsak får faste stillinger må det være mer 

attraktive stillinger man kan gå over i etter endt spesialisering, slik at det ikke 

blokkeres for nye utdanningskandidater. 

 

  Økonomiske konsekvenser  11.11

I dette avsnittet gis en meget grovmasket vurdering av kostnader og besparelser 
som de foreslåtte endringene innebærer. Dette må utredes grundig i en eventuell 
neste fase. 
 
For universitetene: Omleggingen med et større ansvar for spesialistutdanningen, 
innebærer at universitetene vil få flere nye oppgaver:  
 
Utvikling av obligatorisk opplæringstilbud for veiledere, e-læringstilbud innen 
samtlige spesialiteter, teoretiske kurs, ferdighetstrening i simulatorer og 
kompetansetesting vil innebære at det trengs noen nye stillinger til hvert av de 
Medisinske fakultetene. Det forutsettes da at fakultetene fordeler 
utviklingsoppgaver seg imellom, slik at det ikke utføres dobbeltarbeid.  
 
Det vil i tillegg påløpe en del utviklingskostnader som senere vil reduseres når 
systemene kommer i drift. Utvikling av e-læringstilbud og programvare for e-
læring, samt elektronisk kompetansetesting vil måtte utvikles. Senere vil dette 
reduseres til utgifter til oppdatering og videreutvikling.  
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Når det gjelder den teoretiske delen av spesialistutdanningen, legges det opp til 
utvikling og innføring av e-læringsmoduler der hvor det er hensiktsmessig. Et 
godt eksempel finnes innen anestesiologi der det er utviklet e-læringsopplegg i 
form av pre-tester før kurs og kompetansetester etter fullført kurs. Det 
rapporteres om bedre læringsutbytte og større fleksibilitet for den enkelte. 
 
For helseforetakene innebærer omleggingen en utgiftsøkning ved at mer erfarne 
leger skal bemanne mottak. På den andre siden vil dette muligens dekkes inn 
både ved at effektiviteten økes, det blir mindre feildiagnostisering, færre 
innleggelser og færre pasientklager.  
 
Helseforetakene skal etter modellen bidra til større satsing på utdanning av 
spesialister enn tidligere. Helseforetakene skal drifte veiledernettverk og utføre 
både gruppeveiledning og en-til- en veiledning.  
 
I tillegg vil helseforetakene spare en del ved at oppfølgingen av 
utdanningsavdelingene gjøres gjennom mer automatiserte rapporteringer på 
gjennomføringsevne og resultater fra kompetansetesting enn tilsynsbesøk som 
krever tilstedeværelse på bekostning av pasientrettet virksomhet.                 
 
Den største besparelsen for helseforetakene vil imidlertid være basert på 
overslag over reduksjoner i feildiagnostisering eller manglende diagnostisering og 
oppfølging i mottaksenheter ved somatiske sykehus.  
 
 
Tabell 11.1 Årsaker til svikt i diagnostikk 2008-201231  

 
 

Som vi ser den store gruppen knyttet til mangelfull utredning og at funn ikke ble 
fulgt opp (70 % av svikten i diagnostikk). Totalt ble utbetalt kr 500 mill i 
erstatninger knyttet til feil eller forsinket diagnose i somatiske sykehus i årene 
2008-2012, dvs i gjennomsnitt 100 mill kr pr år. Dette er vel og merke kun de som 
har reist krav og fått medhold fra NPE. Det er grunn til å tro at mørketallene her 
er store.  
 

                                            
31

 Tall fra NPE  

Årsak til svikt i diagnostikk Legevakt Somatisk sykehus Totalt Prosent

Forlagt/oversett prøvesvar/henvisning 10 10 2 %

Forbytting av prøvesvar 6 6 1 %

Feiltolkning av prøvesvar/klinisk 4 64 68 14 %

Feiltolkning av symptomer i akuttsituasjon 5 22 27 6 %

Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning 19 314 333 70 %

Feil/feil utført undersøkelse/prøve 10 10 2 %

Undersøkt feil sted på kroppen 1 2 3 1 %

Kommunikasjonssvikt 2 9 11 2 %

Annet 9 9 2 %

Totalt 31 446 477 100 %
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Dette er kostnader som direkte kan knyttes til manglende kompetanse eller 
rutinesvikt i mottak i somatiske sykehus. Rutinesvikt kan også ses på som et 
resultat av mangelfull kompetanse.  
 
Foruten de økonomiske kostnadene forbundet med denne type svikt, er det 
gjerne store lidelser for den enkelte pasient og/eller deres pårørende.    
  
For Helsedirektoratet innebærer dette et behov for å etablere en 
sekretariatsfunksjon for de nye spesialitetsrådene, samt å monitorere situasjonen 
på området og være et bindeledd mellom fagmiljøene og departementet i saker 
der det er nødvendig.   
 
Dersom Helse- og omsorgsdepartementet velger å gå videre på 
Helsedirektoratets foreliggende forslag, bør det som en oppfølging gjennomføres 
en grundigere konsekvensutredning av kostnader og besparelser for de ulike 
interessentene. Dette bør utføres i nært samarbeid med alle de ulike aktørene.  
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12  Oppsummer ing  av  vå re  anbe fa l i nger  

Dersom Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å gå videre med det foreliggende 
forslaget, vil det måtte gjennomføres utredninger i forkant av implementeringen:  
 
 

 En konsekvensvurdering av kostnader og besparelser for pasienter, 
helseforetakene, universitetene, Legeforeningen og myndighetene 

 En utredning av finansieringsmodell for universitetene. 
 
Dernest vil det måtte utarbeides en detaljert implementeringsplan, hvorav disse 
punktene bør inngå og da i den rekkefølge som anses naturlig i en 
implementeringsprosess.  

 
 Etablere et utviklingsprosjekt i regi av Helsedirektoratet som kan stå for 

utviklingen og implementeringen av ny modell i samarbeid med 
universitetene, helseforetakene og Legeforeningen 

 Etablere et sekretariat i Helsedirektoratet som skal utøve 
myndighetsstyringen på spesialistområdet, blant annet drifting av ny 
rådsstruktur 

 Etablere et sentralt råd for spesialitetsstruktur for leger med deltakelse fra 
universitetene, helseforetak og Legeforeningen 

 Etablere nye spesialitetsråd for samtlige spesialiteter 
 Detaljutrede spesialistutdanningen del 1-3 for hver spesialitet i tråd med den 

nye modellen 
 Definere læringsmål i tråd med de nye kravene for alle spesialiteter 
 Definere krav til veilederutdanning 
 Utvikle veilederopplæring 
 Igangsette veilederopplæring og organiseringen av den 
 Utvikle pedagogiske verktøy for e-læring og simulatortrening  
 Definere kravene til obligatorisk etterutdanning for hver spesialitet 
 Nærmere utredning av eventuelle blokkansettelser eller andre ordninger som 

sikrer smidige løsninger ved behov for klinisk tjeneste arbeid på tvers av 
avdelinger i del 2 og 3 

 Sikre regelverk og overgangsordninger. 
 

Ny ordning med operativ rådsstruktur som kan starte detaljutredning av hver 
spesialitet kan tidligste tre i kraft fra sommeren 2014.  
 
Det bør innføres fleksible overgangsordninger der det er hensiktsmessig.  
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Vedlegg 1 Oversikt over deltakerne i arbeidsgruppene 
 

 

Arbeidsgrupper 
for ulike 
spesialiteter:  
Arbeidsgruppe 1 
Jeanne Mette 
Goderstad 
Gottfried Greve 
Øystein Grimstad 
Per Mathisen 
Fred Mürer  
Elisabeth Siebke 
Gunnar Skavoll 
Øystein Stubhaug 
Bjørn Øglænd 
Cecilia Øien 
Oddbjørn Øien 
Tale Norbye Wien 
(fasilitator), 
Helsedirektoratet 
 
Arbeidsgruppe 2 
Çiğdem Akalin Akkök 
Petter Brelin 
Ying Chen 
Lars Eikvar 
Tore Lier 
Astrid Marthinsen 
Cecilie Nordstrand 
Arne Reimers 
Cecilie Rustad 
Stein Samstad 
Arne Stray-Pedersen 
Torsten Risør 
Frode Willoch  
Tale Norbye Wien 
(fasilitator), 
Helsedirektoratet 
 
 
 
 
 

 
Arbeidsgruppe 3 
Michael Bretthauer 
Odd Helge Gilja 
Guri Løvik Goll  
Edvard Hauff  
Einar Kristoffersen 
Morten Mowe  
Sindre Mellesmo  
Richard Olaussen 
Erik Olsen  
Fredrik Schjesvold 
Robert Tunestveit  
Per Olav Vandvik 
Kristin Ørstavik  
Stein Evensen 
(fasilitator), 
Helsedirektoratet 
 
Arbeidsgruppe 4 
Erling Bjordal 
Bart Baekelandt  
Ingrid Slørdahl Conradi 
Paulina Due-Tønnesen  
Liv Einmo 
Anne Marie Flovik 
Erik Haug  
Rune Haaverstad 
Øivind Irtun 
Roar Kloster 
Stefan Kutsche 
Even Mjøen 
Arne Refsum 
Birgitte Sterud 
Gerd Tranø 
Olaug Villanger 
Halfdan Aas  
Stein Øverby  
Erik Fosse (fasilitator), 
Helsedirektoratet 
 
 
 
 
 

 
Arbeidsgruppe 5 
Jostein Dale 
Thomas Glott 
Anette Fosse 
Marit Hermansen 
Hans Høvik 
Henning Mørland 
Frantz Leonard Nilsen 
Torleiv Svendsen 
Tom Ole Øren 
Kjell Maartmann-Moe 
(fasilitator), 
Helsedirektoratet 
 
Arbeidsgruppe 6 
Elisabeth Arntzen 
Aslak Aslaksen 
Johan Hellund 
Marit Morken 
Mona Elisabeth 
Revheim 
Paulina Due – 
Tønnesen 
Johan C Hellund 
Frode Willoch 
Thuy Lu 
Tor Skatvedt Egge 
Tore Bach-Gansmo 
Jørgen Holmboe 
(fasilitator), 
Helsedirektoratet 
 
Arbeidsgruppe 7 
Jan Ole Røvik 
Erling Mossige  
Kathinka Meirik 
Karen Marie Birkeland 
Tore Rune Strøm 
Tordis Sørensen 
Høifødt 
Christine Bull Bringager 
(fasilitator), OUS 
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Vedlegg 2: Internasjonal utvikling i spesialitetsstruktur 
 
Generelt 
Som fremstillingen nedenfor viser at antall spesialiteter varierer i ulike land, fra i 
underkant av 30 i Canada til 80 i USA32.   
 
Tabell 13.1 Antall spesialiteter i et utvalg land 

 
Både Australia og USA utmerker seg med flest spesialiteter.  
 
Både i Sverige, Danmark og Finland har det blitt foretatt gjennomganger av 
spesialistutdanningen for leger.  
 
Sverige 
I Sverige er det i alt 57 spesialiteter, derav 31 hovedspesialiteter 
(«basspesialiteter»), 24 grenspesialiteter og 3 tilleggsspesialiteter. 
 
Etter grunnutdanningen gjennomføres allmenntjenestegjøringen (turnustjeneste) 
av 18 - 24 måneders varighet. Allmenntjenestegjøringen avsluttes med en 
muntlig og en skriftlig prøve.  
 
Spesialiseringen består av  

o Praktisk tjenestegjøring 
o Kompletterende utdanning  

 
I 2006 gjennomførte Sverige endringer både i spesialitetsstruktur, antall 
spesialiteter og kvalitetsvurderingene. Det ble også levert en utredning av 
Socialstyrelsen i mai 2012.    
 
I Sverige legges det stor vekt på målbeskrivelsene, dvs angivelse av de 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som legen skal ha tilegnet seg gjennom 
spesialiseringsløpet. Målbeskrivelsene omfatter både faglig/medisinsk 
kompetanse, kommunikasjons-, leder- og vitenskapelig kompetanse. 
                                            
32

 Specialties, sub-specialties and progression through training the international perspective. August 2011 General Medical Council, UK 
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I de seneste utredningene kan utvikling i Sverige oppsummeres å ha en del 
utviklingstrekk: 
 
Grenspesialiteter er omgjort til hovedspesialiteter 
Det er innført felles kunnskapsbase for flere av spesialitetene 
Det er opprettet nye sub-spesialiteter som følge av utviklingstrekk: nevroradiologi, 
nukleærmedisin, gynekologisk onkologi, skolehelse, alderspsykiatri, palliativ 
medisin og «vårdhygiene». 
 
Prinsipielt kan dette karakteriseres som en utvikling både mot større bredde (ved 
innføring av større felles kunnskapsbaser) og mot større grad av spissing (med 
flere subspesialiteter). 
 
Selv om det internasjonale perspektivet og hensynet til Europa har blitt tatt i 
betraktning i gjennomgangen av spesialistutdanningen i Sverige, har dette ikke 
vært avgjørende for resultatet. Det er likevel nyttig å se til andre land for ideer og 
inspirasjon, slik at land blir mest mulig harmoniserte med hverandre, og kan i 
større grad dra nytte av internasjonalt samarbeid.  
 
Danmark 
Danmark gjennomgikk flere omfattende endringer på spesialistområdet på 
begynnelsen av 2000-tallet. Nåværende struktur ble introdusert i 2004. Alle 
grenspesialitetene i Danmark ble fjernet, og mange av disse ble gjort om til 
fagområder som kan utvikles både i og på tvers av hovedspesialitetene. Det 
finnes per i dag 37 hovedspesialiteter, i tillegg til fagområder (tidligere 
grenspesialiteter). Godkjente spesialiteter i Danmark står i tråd med eksisterende 
spesialiteter i EU og Norden, og tar hensyn til gjeldende EU-direktiver og 
nordiske konvensjoner om utdanning og godkjente spesialiteter.  
 
Det ble opprettet et nasjonalt råd for videreutdanning av leger, som fungerer som 
en rådgiver for myndighetene på dette området. Det er Sundhetsstyrelsen som 
styrer virksomheten til det nasjonale rådet. Sundhetsstyrelsen har ansvaret for 
spesialistgodkjenning, mens Helsedepartementet beslutter hvilke helsegrupper 
som skal ha offentlig spesialistgodkjenning. I tillegg er det tre 
spesialistutdanningsråd i regionene Øst, Sør og Nord, som fungerer som 
rådgivere overfor regionene, fatter vedtak vedrørende fordeling av 
utdanningsplasser, godkjenner utdanningsinstitusjoner og utdanningslengde. Det 
har skjedd en desentralisering av oppgaver til regionen, som har hatt en rekke 
fordeler med hensyn til lokal utdanningskapasitet og lokal kvalitetssikring. Den 
samlede organiseringen er stor og kompleks, og oppleves av noen som 
uoversiktlig og altfor byråkratisk med mye papirarbeid.  
 
I tråd med anbefalinger fra Spesialistkomiteen ble det i tillegg gjort endringer i 
innholdet i spesialistutdanningen. Kommisjonen anbefalte også at 
videreutdanningens organisatoriske rammer skulle endres. 
Utdanning: 
 
Spesialistutdanningen i Danmark består av ett medisinstudium på 6 år, deretter 
en videreutdannelse på sykehus eller i praksis på 1 år (klinisk basisutdannelse), 
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og til slutt en 5-6-årig spesialistutdanning innen et område. Hele utdanningen tar 
12-13 år, selv om dette i realiteten blir lengre med forskning og andre aktiviteter. 
 
Turnustjenesten har blitt erstattet av en 1-årig klinisk basisutdannelse som 
inneholder en introduksjonsdel og et hovedforløp. Denne basisutdannelsen er en 
forutsetning for å begynne på spesialistutdannelsen. Hovedutdannelsen for alle 
spesialitetene varer mellom 48-60 måneder, og inneholder en praktisk del og en 
teoretisk del ved ulike avdelinger og allmennpraksis. Ansettelse skal foregå ved 
minst to avdelinger (tostedskravet) med minimum 12 måneder varighet innen en 
spesialitet, i tillegg til eventuell tjeneste i en annen spesialitet. Hovedutdannelsen 
er ikke forankret ved en avdeling, og kandidatene kan derfor jobbe på tvers av 
avdelinger.  
 
Den teoretiske delen innebærer kurs og forskning. Det har blitt lagt vekt på å 
beskrive utdanningsmålene for spesialitetene så konkret som mulig. Beskrivelsen 
av ‘den gode legen’ ble introdusert i 2000, som sier at en lege skal være en 
medisinsk ekspert, en akademiker, være god i kommunikasjon, være profesjonell, 
ha gode samarbeidsevner og lederferdigheter, og kunne informere om helse. 
Dette er egenskaper som ikke kan oppnås i den kliniske utdanningen, og den 
teoretiske utdanningen skal derfor skje i sammenheng med den kliniske. 
Forskningstrening er obligatorisk, og skal bidra til å sikre at legen i spesialisering 
er oppdatert på den faglige utviklingen på området sitt og bidra til en mer 
vitenskapsbasert helsevesenet. 
 
De nordiske landene 
Sammenligner vi de nordiske landene, ser vi at både antall spesialiteter og 
varighet synes forskjellige for spesialistutdanningene.  
 
Tabell 13.2 Antall hoved- og grenspesialiteter i de nordiske landene. 2012. 

 Norge Sverige Danmark Finland Island 

Hovedspesialiteter 30 31 38 49 33 

Grenspesialiteter  14 24+2 - - 39 
 
Tabell 13.3 Varighet på utdanningen i de nordiske landene. 2012. 

 Norge Sverige Danmark Finland Island 

Grunnutdanning 6 5,5 6,5 6 6 

AT/turnus 1,5 1,75 1,5 - 1 

Spesialistutdanning 5-8 Min 5 3,5-7,5 6-8 4,5-7,5 

Sum år 12,5-15,5 Min 12,25 11,5-15 12-14 11,5- 14,5 

 
 
Et felles element er imidlertid at det er en felles kunnskapsgrunnlag for grupper 
av spesialiteter.  
 
Skottland 
Helsetjenesten i Skottland er organisert i National Health Service (NHS), som 
består av en rekke nasjonale organisasjoner. Skottland er delt i 14 regioner som 
er styrt av NHS-styrer, ansvarlige for planlegging og organisering av 
helsevesenet i området sitt. I tillegg finnes det egne styrer for nasjonale 
spesialisthelsetjenester. Det finnes per i dag over 60 hovedspesialiteter i 
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Skottland, samt grenspesialiteter. Det er helsedepartementene i England, 
Skottland, Wales og Nord-Irland som er ansvarlig for videreutdanningen av leger. 
Mens undervisningsplanen blir bestemt av regjeringen, er det de fire 
departementene som er ansvarlige for administrasjonen og implementeringen av 
dette i sine områder.  
 
Det har skjedd store endringer i Skottland når det gjelder spesialistutdanning og 
struktur. Som i Norge, så ble det innført en reform i 2004 med stor fokus på 
samhandling, og dette har virket inn på både utdanning og læringsmål. 
Modernising Medical Careers (MMC)-programmet erstattet det gamle systemet 
med et 2-årig basisutdanning (Foundation Programme), som fungerer som en 
overgang fra studiene og inn i arbeidslivet. Her får de nyutdannede legene 
praksiserfaring i både allmennmedisin og andre spesialiteter, og meningen er at 
de etter fullført opplegg, skal oppfylle alle de nasjonale kravene som blir nå stilt til 
leger i praksis. Når kandidaten har fullført dette programmet, fordyper han/hun 
seg i en spesialitet i ca 7 år før de oppnår spesialiststatus. Målet med denne nye 
ordningen er å skape leger som er mer fleksible og mer forberedt til å takle 
utfordringene i det moderne NHS-systemet, samt forbedre kvaliteten på 
utdanningen. Det har vært fokus på å lage konkrete utdanningsmål for alle 
spesialitetene, og utvikle systemer som kan best evaluere at disse målene blir 
oppnådd.  
 
De siste årene har det vært diskusjoner over den økende spesialiseringen på 
flere områder, og at det kan oppstå en situasjon der det er altfor mange 
utdannede spesialister. Dette kan sette den fremtidige rollen til allmennlegene i 
fare. Det har tidligere vært vanskelig å balansere spesialistrollen og 
allmennlegerollen, for eksempel i akuttmottak, og det jobbes nå aktivt for å skape 
bedre samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.   
 
EU 
Det er i første rekke mulighetene for internasjonal utveksling av arbeidskraft som 
vil være avgjørende.    
 
Det er flere likhetstrekk, men også en rekke forskjeller i spesialitetsstruktur innen 
EU-landene.  
 
Antall spesialiteter varierer som vist i tabell 13.1 mellom 32 i Nederland til over 60 
i Storbritannia.  
 
Et likhetstrekk finner vi i en viss common trunk-delen blant beslektede 
spesialiteter som utgjør mellom 2 og 3 år av den totale spesialistutdanningen. 
Sverige utmerker seg med en stor vekt på felles kunnskapsbase. I den svenske 
utredningen som nylig kom om legenes spesialistutdanning33, heter det at «det 
internationella perspektivet mot övriga Europa har tagits i beaktning i översynen 
av läkarnas specialitetsindelning, men har inte varit av avgörande betydelse». 
 
Allmennmedisin og EØS  
Helsedirektoratet ønsker at den norske spesialiteten i allmennmedisin skal 
videreutvikles og styrkes faglig.   

                                            
33

 Socialstyrelsen: Översyn av läkarnas specialitetsindelning. 2012. 
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Helsedirektoratet mener at Norge må arbeide aktivt for at EU godkjenner 
spesialiteten i allmennmedisin på linje med de fleste andre medisinske 
spesialiteter og at dagens system med EØS-godkjenning avvikles når dette er på 
plass. Det faglige innhold i spesialiteten må løftes opp mot nordisk nivå.   
De andre nordiske land bør oppfordres til å gjøre det samme i forhold til sine 
spesialiteter i allmennmedisin, slik at de nordiske land samler seg i EU om 
spesialiteten.  
 
Spesialitet i allmennmedisin er et nordisk og anglosaksisk fenomen. I EU/EØS 
kreves såkalt EØS-godkjenning for å kunne praktisere selvstendig som 
allmennlege (for trygdens regning).  En EØS-godkjent allmennlege fra et hvilket 
som helst land, kan kreve godkjenning som spesialist i allmennmedisin i land som 
har slik spesialitet. Kravene som stilles i de ulike landene for å oppnå EØS-
godkjenning, er svært forskjellige og ligger langt fra kravene til allmennmedisinsk 
spesialitet i de nordiske landene.   
Helsedirektoratet foreslår at man vurderer å gjøre innholdet i EØS-godkjenning i 
Norge lik innholdet i spesialiteten i allmennmedisin. Begrunnelsen er at vi da tar 
ett skritt nærmere ett godkjenningssystem for allmennleger i Norge og 
signaliserer til Europa  Forslaget er ikke til hinder for at leger kan ha selvstendig 
vakt etter en viss tjenestetid.  
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Legeforeningens tilbakemelding på kommentarutkast til «Fremtidens 

legespesialister – en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og – 

innhold» 
 

Legeforeningen mottok 8. mai 2013 Helsedirektoratets kommentarutkast til rapporten 

«Fremtidens legespesialister – En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og -innhold». 

Rapporten har vært på organisasjonsmessig behandling i Legeforeningen og ble drøftet på 

foreningens landsstyremøte 5. juni 2013. 

 

Legeforeningen har følgende overordnede kommentarer til rapporten: 

 

 En forkorting av tidskravet i spesialistreglene vil måtte medføre en reduksjon av 

kravene til kompetanse ved spesialistgodkjenning. Dette er ikke akseptabelt. 

 Kompetansekravene for den enkelte spesialitet må ligge på minst samme nivå som i 

dag og følge internasjonal utvikling i innhold og standard. 

 Det bør åpnes for utredning av grenspesialisering i spesialiteter som tidligere ikke er 

gitt anledning til dette. 

 Muligheten til å inkludere forskningstjeneste i spesialistutdanningen må bevares. 

 Det må legges til rette for breddekompetente spesialister ved å beholde elementer i 

spesialiseringen som ivaretar et insentiv til å jobbe ved flere avdelinger og innen flere 

fagområder. 

 Nettkurs kan ikke erstatte alle læringsaspekter ved tradisjonelle kurs som 

gjennomføres i samlinger. Erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig diskusjon 

krever at leger møtes. 

 Rapporten inneholder mange påstander som ikke er tilstrekkelig underbygget. Det 

fremmes forslag som ikke er utredet eller konsekvensanalysert. 

 Problemstillinger knyttet til avtalemessige forhold og rammevilkår må tas ut av 

rapporten. 

 Rapporten inneholder mange gode intensjoner. Særlig gjelder dette forslagene som 

medfører større vektlegging av utdanningsaspektet under arbeid som lege i 

spesialisering. 
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 Tilrettelegging for mer effektive spesialiseringsløp med større vekt på systematisk 

veiledning og god supervisjon støttes. 

 Større vektlegging av definerte læringsmål og kompetansekrav støttes. 

 

 

Oppbygging av ny spesialitetsstruktur 

 

Utdanningslengde 

Helsedirektoratet legger til grunn at normert utdanningslengde skal reduseres med 1- 1½ år. 

Det fremheves at spesialistutdanningen skal bli en basisutdanning som kan påbygges med 

spesiell kompetanse etter det enkelte foretaks og den enkelte spesialists behov og ønsker. 

Legeforeningen støtter ikke en reduksjon av utdanningslengden. En forkorting av tidskravet i 

spesialistreglene vil måtte medføre en reduksjon av kravene til kompetanse ved 

spesialistgodkjenning. Nåværende normert tjenestetid i spesialistutdanningen er et minimum 

for å tilegne seg den erfaring og kompetanse i bredde og spiss som behøves for å kunne 

arbeide som spesialist. Faglig og teknologisk utvikling gir stadig flere behandlingsmuligheter 

og dermed nye prosedyrer/behandlingsmetoder som skal læres. Kompetansekravene for den 

enkelte spesialitet må ligge på minst samme nivå som i dag og følge internasjonal utvikling i 

innhold og standard. Minimumskravene må være realistiske. Reduksjon i utdanningslengden 

som foreslått i Helsedirektoratets rapportutkast vil redusere kompetansen til nyutdannede 

spesialister og medføre en reduksjon i kvaliteten på helsetjenestene. 

 

Tredelt utdanningsløp der Del 1 erstatter dagens turnustjeneste 

Legeforeningen støtter at en felles klinisk tjeneste av 18 måneders varighet (turnus/del1) skal 

være første del av et hvert spesialiseringsløp. Integrering av turnustjenesten i 

spesialistutdanningen må imidlertid ikke gå på bekostning av tjenestetid til fagspesifikk 

spesialisering. Turnustjenesten (del 1) har et annet formål og innhold enn den fagspesifikke 

tjenesten, og kan ikke sidestilles med og erstatte fagspesifikk utdanning i den enkelte 

spesialitet. 

 

I rapportutkastet foreslås det at bare kirurgi, indremedisin og psykiatri skal være aktuelle fag i 

del 1 (turnus). Dette endringsforslaget er ikke begrunnet. Legeforeningen mener man bør 

opprettholde muligheten til tjeneste i flere fag som ligger i dagens ordning (anestesiologi, 

barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer), da slik tjeneste gir verdifull erfaring og 

kompetanse. En reduksjon i aktuelle fagfelt vil kunne bidra til økte kapasitetsutfordringer. 

 

Legeforeningen mener den skisserte tredelte modellen vil være egnet for strukturerte 

utdanningsløp i de nye hovedspesialitetene i kirurgi (dagens generell kirurgi med 

grenspesialiteter) og for indremedisinske fag. Det er imidlertid usikkert om en slik modell vil 

gi noen gevinst i de øvrige spesialiteter. Dette må utredes særskilt for den enkelte spesialitet. 

 

Avvikling av grenspesialiteter 

Legeforeningen mener det er formålstjenlig med grenspesialiteter også i en fremtidig 

spesialitetsstruktur, og at det bør åpnes for utredning av grenspesialisering i spesialiteter som 

tidligere ikke er gitt anledning til dette. I flere fag er det uformelle fagområder / 

«subspesialiteter» som i antall leger og pasientgrunnlag er på størrelse med enkelte av dagens 

hovedspesialiteter. I slike tilfeller kan en formell kompetanseramme bidra til likeverdige 

helsetjenester. Dersom systemet med grenspesialiteter avvikles, er det fare for at det vil tvinge 

seg frem oppsplitting av store spesialiteter gjennom etablering av nye hovedspesialiteter. 
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Spesialitetsstruktur i indremedisinske spesialiteter 

 

Overgang til hovedspesialiteter 

Helsedirektoratet ønsker en overgang til hovedspesialiteter for indremedisinske 

grenspesialiteter. 

 

Legeforeningen mener det bør arbeides videre med å søke konsensus i de indremedisinske 

fagmiljøene om fremtidig spesialitetsstruktur. Store deler av det cardiologiske fagmiljøet 

mener fagfeltet er blitt så stort at det egner seg som hovedspesialitet. Cardiologiens sentrale 

plass i indremedisinen gjør imidlertid at Legeforeningen mener dette må utredes nærmere før 

det tas beslutninger. Det er behov for å utrede hvilke konsekvenser en eventuell overgang til 

hovedspesialiteter for indremedisinske fag vil ha for breddekompetanse, vaktberedskap og 

innbyrdes relasjon mellom spesialitetene.  

 

Utdanningsløpet 

Legeforeningen støtter strukturerte utdanningsløp med en generell tjeneste av 3 års varighet 

(del 2), uavhengig av om det videreføres et system med grenspesialiteter eller vedtas en 

overgang til hovedspesialiteter. 

  

Helsedirektoratet foreslår at del 3 av utdanningsløpet i indremedisin skal være to år, det vil si 

et år kortere enn hva som er tilfellet for grenspesialiseringen i dag. Det presiseres også at leger 

i del 3 bør delta i generell vakttjeneste. 

  

Legeforeningen mener at 2 år er for kort tid til at spesialiseringen kan omfatte alle 

sykdomsbilder og prosedyrer som en spesialist bør beherske. At det legges opp til utstrakt 

generell vakttjeneste vil redusere tjenestetiden i hovedspesialiteten ytterligere. Forslaget vil 

ikke gi rom for obligatorisk tjeneste i annen spesialitet, for eksempel mikrobiologitjeneste i 

spesialiteten infeksjonssykdommer. 

 

Spesialitet i mottaks- og indremedisin 

Legeforeningen mener generell indremedisin må styrkes, men er skeptisk til den skisserte 

modellen med ny spesialitet i mottaks- og indremedisin. En slik spesialitet vil ikke dekke 

behovet for akuttmedisinske problemstillinger i andre spesialiteter. 

 

Legeforeningen mener det bør arbeides videre med utredning av et kompetanseområde i 

mottaksmedisin basert på relevante spesialiteter. 

 

Et stort oppgave- og kunnskapsspenn, lav attraktivitet fordi man ikke kan fordype og avgrense 

seg faglig, og mulighet for vedvarende stor vaktbelastning i hele yrkeskarriæren vil også 

kunne gjøre rekrutteringen til den foreslåtte spesialiteten vanskelig. 

 

Spesialitetsstruktur i kirurgiske spesialiteter 

 

Overgang til hovedspesialiteter 

Helsedirektoratet foreslår en omgjøring av kirurgiske grenspesialiteter til hovedspesialiteter. 

 

Legeforeningen anbefaler at grenspesialitetene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, 

gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi og urologi omgjøres til hovedspesialiteter, 
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og at spesialiteten generell kirurgi opphører og erstattes av gastroenterologisk kirurgi. Det 

anbefales at gastroenterologisk kirurgi bør ta inn elementer fra generell kirurgi og bli 

vaktbærende spesialitet for bløtdelskirurgi. 

 

Legeforeningen støtter strukturerte utdanningsløp med en generell tjeneste av 2 års varighet 

(del 2), uavhengig av om det videreføres et system med grenspesialiteter eller vedtas en 

overgang til hovedspesialiteter. 

 

Legeforeningen støtter imidlertid ikke at inkludering av turnus i spesialistutdanningen skal 

føre til nedkorting av den fagspesifikke utdanningen i kirurgi. Legeforeningen anbefaler økt 

tjenestetid i den spisse delen av faget (del 3), mens Helsedirektoratets forslag innebærer at 

tjenestetiden bevares på samme nivå som dagens grenutdanning. 

 

I Helsedirektoratets omtale av del 2 i kirurgiske fag, nevnes en rekke kirurgiske spesialiteter 

som i dag ikke har krav om generell kirurgisk tjeneste. Legeforeningen presiserer at del 2 bare 

bør benyttes der det er hensiktsmessig i et faglig perspektiv. I utgangspunktet gjelder dette 

dagens generell kirurgi med tilhørende grenspesialiteter. 

 

En overgang til hovedspesialiteter og omdefinering av gastroenterologisk kirurgi forutsetter 

en grundig utredning av spesialistutdanningens innhold i de kirurgiske spesialitetene og 

konsekvensene for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi. Fagmiljøene må være sentrale 

premissleverandører i et slikt arbeid. 

  

 

Vaktordninger 

I Helsedirektoratets rapport legges det opp til at leger i spesialisering skal oppnå 

«bakvaktskompetanse» etter del 2. Det defineres ikke nærmere hva som ligger i dette 

begrepet. 

 

Legeforeningen vil presisere at det må være en overlege som har det endelige vaktansvar i 

hver enkelt spesialitet på alle akuttsykehus. 

 

Legeforeningen er kritisk til at leger i spesialisering kan inneha generell 

«bakvaktkompetanse» etter kun 3 år innen generell indremedisin eller 2 år innen generell 

kirurgi.  

 

Annen relevant tjeneste 

Helsedirektoratet foreslår å avvikle muligheten for annen relevant tjeneste i spesialiseringen 

(omtalt som «valgfri sideutdanning»). 

 

Legeforeningen bemerker at begrepet «sideutdanning» forsvant ved omlegging av regelverket 

i 2002. 

 

Legeforeningen mener at annen relevant tjeneste gir verdifullt innsyn i beslektede fagområder 

og styrker bredde- og samarbeidskompetanse. Det er en styrke for et arbeidsmiljø å ha leger 

med ulik bakgrunn og kompetanse. Fremtidens helsevesen vil i stor grad være avhengig av 

samhandling, noe tjeneste i relevante spesialiteter kan bidra til. En forutsetning for å bevare 

ordningen, er at nåværende minimumstid for spesialistutdanningen opprettholdes. 
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Bortfall av muligheten til godkjenning av tjeneste i relevante spesialiteter vil gjøre det 

vanskeligere å bytte spesialitet underveis. En slik fleksibilitet er viktig for leger tidlig i 

karrieren.  

 

 

Gruppeføring 

Helsedirektoratet foreslår å avvikle gruppeføringen. 

 

Gruppe I- tjeneste sikrer at alle leger i spesialistutdanningen har tjeneste ved større avdelinger 

med avansert utredning og behandling. Dette gir mulighet for å følge pasientløp til alvorlig 

syke pasienter over tid. 

  

Legeforeningen mener at det vil være behov for å gjennomføre deler av utdanningen på større 

sykehus med sentraliserte oppgaver uavhengig av om man viderefører gruppeføringen. Det 

må sikres at alle leger i spesialisering får erfaring fra avdelinger med bred forskningsaktivitet.  

 

 

Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur 

Helsedirektoratet foreslår at forskning ikke skal kunne telle som tjeneste i 

spesialistutdanningen. 

 

Forskning er grunnlaget for utøvelse av medisinfaget. Legeforeningen mener at forskningens 

plass i spesialistutdanningen bør ivaretas på dagens nivå. Legeforeningen mener også at inntil 

20 prosent forskning som del av en 100 prosent stilling for lege i spesialisering skal kunne 

godkjennes i spesialistutdanningen. I de spesialiteter hvor det er mulig og formålstjenlig, bør 

forskning få større plass i spesialistutdanningen. 

 

 

Kursutdanning 

Helsedirektoratet ønsker mer e-læring og peker på pedagogiske og økonomiske fordeler ved 

en slik satsing. Legeforeningen mener at Helsedirektoratet har overdrevne forventninger til 

hva man kan oppnå med e-læring.  

 

E-læring egner seg til innlæring av definert kunnskap for den enkelte, men vil ikke være 

tilstrekkelig når det gjelder å avdekke kompleksiteten i medisinfaget og for eksempel å 

diskutere ulike muligheter for diagnostikk og behandling. Læring vil alltid kreve 

oppmerksomhet, konsentrasjon og bruk av tid. Leger i spesialisering må få mulighet til å 

møtes slik at de kan drøfte og reflektere i fellesskap utenfor arbeidsplassen. 

 

Legeforeningen er enig i at e-læring vil kunne erstatte deler av det som tidligere har vært kurs 

med samlinger, men det er ikke gitt at e-læring vil korte ned behovet for kurstimer. Mulig 

sparte kostnader i forbindelse med færre forelesningstimer og færre hotellovernattinger må 

regnes opp mot økte økonomiske kostnader ved utvikling, drift og oppdatering av nettkurs. 

 

Legeforeningen mener det er urealistisk at «moderne pedagogiske prinsipper», e-læring og 

trening i ferdighetslaboratorier skal kunne erstatte og korte ned spesialistutdanning vesentlig.  

 

 

Veiledning 
Helsedirektoratet skriver i sitt kommentarutkast at veiledning av leger i spesialisering skal 
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styrkes og at veilederutdanningen skal gjøres obligatorisk. Legeforeningen støtter at det 

etableres et forsterket system for utdanning av veiledere. 

 

Målet med veiledning er å hjelpe legene i spesialisering til å reflektere over hvordan ens 

kunnskap, holdninger og etiske overveielser påvirker ens handlinger og beslutninger. 

 

Legeforeningen mener at veiledning må drives av leger som har bred klinisk erfaring og som 

har sitt daglige virke i klinikken.  

 

 

Forslag til rolle og ansvarsfordeling 

Legeforeningen, med sine organisasjonsledd og medlemmer har vært, og vil fortsatt være en 

sentral premissleverandør i spesialistutdanningen fordi fagenes innhold defineres av 

fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt. Helsedirektoratets forslag innebærer en svekkelse av 

Legeforeningens rolle i spesialiseringsspørsmål. Foreningen må formelt gis en mer sentral 

plass enn beskrevet. 

 

Legeforeningen vil bevare sin struktur med spesialitetskomiteer selv om Helsedirektoratet 

etablerer en struktur med spesialitetsråd i hver spesialitet. Foreningen vil opprettholde og 

utvikle sin kompetanse og bruke den videre i arbeidet med spesialistutdanningen. 

 

Spesialitetskomiteene har i dagens system et mandat fra myndighetene til å innhente årlig 

rapport (SERUS-systemet) og foreta besøk for å kvalitetssikre gjennomføringen av 

spesialistutdanningen. Helsedirektoratet foreslår at overvåkningen av 

utdanningsinstitusjonene skal foregå ved vurdering av gjennomføringsevne på aggregert nivå 

og kompetansetesting etter definerte moduler. Slik overvåkning kan ikke erstatte 

spesialitetskomiteenes arbeid med kvalitetssikring av utdanningsløpene. 

 

Legeforeningen vil på det sterkeste understreke betydningen av en kollegabasert 

kvalitetssikring av det faktiske utdanningstilbudet ved den enkelte institusjon. De årlige 

rapportene gir viktig informasjonstilgang som kommer hele utdanningssystemet til gode. 

Betydningen av å bevare spesialitetskomiteenes besøksordning ved utdanningsavdelinger er 

stor, da den belyser forhold det ellers kan være vanskelig å avdekke. 

 

 

Konsekvensvurderinger 

Konsekvensene av foreslåtte endringer er utilstrekkelig analysert i rapporten. Legeforeningen 

etterlyser bedre evidens og risikoanalyse, samt vurdering av ressurser og kompetanse til å 

gjennomføre så omfattende endringer på en betryggende måte. 

 

Legeforeningen mener at kostnadene i de foreliggende forslagene er undervurdert. Bedre 

veiledning og tettere oppfølging av legene i spesialisering vil nødvendiggjøre tilførsel av 

ressurser til utdanningsavdelingene. Det samme vil kravet om at legene i spesialisering ikke 

lenger skal utføre like mye rutinearbeid. Konsekvensene for overlegenes oppgaver og de 

kapasitetsmessige utfordringene i det daglige arbeid er ikke nevnt i rapporten, til tross for at 

deres rolle vil bli betydelig endret dersom Helsedirektoratets forslag gjennomføres. 

Helsedirektoratets forslag vil føre til omfordeling av legeoppgaver og dette må utredes.  
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Avtalemessige forhold 
Det er flere henvisninger til avtalemessige forhold i rapporten, til tross for at Helsedirektoratet 

ikke har noen rolle i tema som er gjenstand for forhandlinger mellom partene.  

 

Legeforeningen ber om at rapporten konsentreres om faglige forhold. Problemstillinger 

knyttet til rammevilkår og avtalemessige forhold må tas ut av rapporten. 

 

     - - - -  

 

Legeforeningens forutsetter og ser fram til videre tett dialog. Vi vil gjerne utdype våre forslag 

i nær kontakt fram til Helsedirektoratets rapport ferdigstilles 20. juni.  

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt 

        
Geir Riise       Bjarne Riis Strøm 

generalsekretær      fagdirektør 

 

 

Saksbehandler: Nina Evjen 

    Ole Anders Stensen 
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Landsstyret 

  

  

Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 30.4.2014 

  

 

Sak 9.3 – Legevakt 
 

Legeforeningen jobber for tiden med å lage en statusrapport med forslag til løsninger som kan 

bedre legevakttjenesten. Det er nå fem år siden Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin 

(Nklm) la frem sin oppsummering om norske legevakter og konkluderte med følgende: 

«Legevakt - en nødetat i bakleksa». Dessverre er det gjort lite siden den gang. Mange 

kommuner velger fremdeles minimumsløsninger, flere legevakter sliter med god bemanning 

og har begrenset med utstyr, noe som går utover både kvalitet og beredskap.  

 

Legevakttjenesten representerer et viktig sikkerhetsnett for befolkningen. Legeforeningen har 

lenge vært bekymret for den varierende kvaliteten ved norske legevakter. Dette er nå godt 

dokumentert. Veien videre handler om å finne de gode løsningene. Legeforeningen ønsker mer 

oppmerksomhet på hvilke tiltak som kan bidra til å bedre kvaliteten ved norske legevakter. En 

viktig erkjennelse i dette arbeidet er at det ikke finnes én felles løsning for alle – det er behov 

for lokale tilpasninger. Samtidig må målet for legevaktene være likt over hele landet. Alle 

legevakter må alle kunne utføre god pasientbehandling av høy kvalitet. 

 

Landsstyret er et viktig politisk verksted. Det er ønskelig at delegatene bidrar i arbeidet med å 

utvikle Legeforeningens politikk på viktige saksområder. Sentralstyret ber om at 

landsstyredelegatene kommer med innspill til hvordan kvaliteten i legevakt kan bedres.  

 

Legeforeningen inviterer delegatene til å debattere følgende problemstillinger:  

 

1. Hva skal legevakt være? 

2. Hva er akseptabel reiseavstand?  

 

Utdrag fra Legeforeningens statusrapport finnes vedlagt. Merk at dette kun er et utkast. 

Innspillene som fremkommer under debatten vil brukes til å ferdigstille Legeforeningens 

standpunkter. En mer omfattende rapport vil bli sendt på bred høring i organisasjonen tidlig 

høst 2014. Her vil alle foreningsledd få anledning til å komme med grundige tilbakemeldinger 

på alle Legeforeningens standpunkter. 

 

En referansegruppe bestående av følgende personer bistår sekretariatet i arbeidet med 

statusrapporten: Marit Hermansen (leder), Ivar Halvorsen, Bjørn Nordang, Leif Edvard 

Muruvik Vonen, Andreas Johan Landsnes, Jens Kristian Lind-Larsen, Ailin Harlem og 

Christian Grimsgaard. 

 

Det skal ikke fattes noen vedtak på bakgrunn av debatten. Landsstyredelegatenes innspill og 

kommentarer vil bli benyttet i det videre arbeidet med å utvikle Legeforeningens politikk på 

legevakt.   
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Statusrapporten skal være ferdig 1. januar 2015.  

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

 

 

 

Geir Riise       Jorunn Fryjordet   

Generalsekretær      direktør samfunnspolitisk avdeling 

 

 

        ____________   

        Saksbehandler: 

        Sara Underland Mjelva 

        rådgiver helsepolitikk 



Vedlegg 1. Diskusjonsgrunnlag  

1 
 

1. Hva skal legevakt være?  

Legevakt er i loven definert som en nødetat for akuttmedisinsk hjelp, mens den av brukerne gjerne 

oppfattes og brukes annerledes. Mange legevakter har i dag utviklet seg til å bli kveldsåpne 

legekontor med stor pågang av pasienter med problemstillinger som hverken er livstruende eller 

akutte1. Det er en utfordring for legevakttjenesten at det er etablert en forventning om at de alltid 

skal være tilgjengelige: Mange legevakter har kapasitetsproblemer som i ytterste konsekvens kan 

medføre at de som virkelig har behov for akutt hjelp prioriteres feil eller får svekket 

behandlingskvalitet. 

Samtidig har nordmenn store og sammensatte forventninger til helsetjenesten.  Flertallet ønsker rask 

og selvbestemt tilgjengelighet uten betydelig egenbetaling, og med stor valgfrihet. En 

pilotundersøkelse som kartla pasienttilfredshet ved tre ulike legevakter viste at 6 av 10 pasienter 

opplevde sin egen helsetilstand som så alvorlig at de måtte ha øyeblikkelig hjelp. Bare 1 av 10 hadde 

forsøkt å få time hos fastlege før de kontaktet legevakten2. I brukerundersøkelser kommer 

legevakten dårligst ut sammenliknet med øvrige deler av helsetjenesten3. 

Befolkningens økende forventninger og krav om en legevakttjeneste som alltid er tilgjengelig, som gir 

rask og riktig diagnose og behandling, skaper utfordringer for legevaktene.  Dette viser at det er 

nødvendig med en avveining av legevaktens funksjon og innhold: Hvordan skal legevakttjenesten 

innrette sin grunnleggende drift i fremtiden?  

 

1.1 Respekt for individuelle oppfatninger av sykdom og skade 
Ulike symptomer, sykdomsforløp og opplevd behov for legehjelp erfares svært forskjellig hos ulike 

individer. For mange vil et kutt i fingeren oppfattes som smertefullt og skremmende, mens andre 

ikke engang anser det for å være ubehagelig. For svært mange mennesker oppleves nettopp 

helsetilbudet som legevakten representerer en unik trygghet når man blir syk.  

Det er viktig å erkjenne befolkningens økende forventning til, og ønsker om, en helsetjeneste som er 

tilgjengelig 24 timer i døgnet. Pasienter må kunne stille krav til kort ventetid, god diagnostikk og 

behandling når de føler seg syke. Helsepersonell må respektere og ha forståelse for at behovet for 

akutt helsehjelp hos pasienten oppleves som nødvendig, selv om helsepersonellet mener det kan 

vente. Legevakter må, i tillegg til å være en akuttmedisinsk beredskapstjeneste, organiseres og 

dimensjoneres til å håndtere enklere allmennmedisinske problemstillinger. En legevakt må fungere 

som et sikkerhetsnett når pasientene ikke kan oppsøke sin fastlege eller øvrige hjelpeapparat. 

Samtidig må ikke legevakten bli en erstatning for fastlegene. Legevaktene må ha gode rutiner for 

prioritering, slik at ikke stor pågang hindrer forsvarlig faglig vurderinger av tilstander som haster. 

                                                           
1
 Vakttårnprosjektet: Epidemilogiske data frå legevakt. Samlerapport for 2012. Rapport nr. 4-2013 Nasjonalt 

kompetansesenter for legevaktmedisin 
2
 Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt. Rapport 1- 2009 (side 40). Nasjonalt kompetansesenter for 

legevaktmedisin.    
3
 Difi/Innbyggerundersøkelsen 
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Det er viktig å erkjenne at legevakten også må håndtere mindre alvorlige tilfeller. Dette utelukker 

ikke behovet for å drive avlastende veiledning og informasjonsarbeid. Pasienter må for eksempel 

informeres om når det er naturlig å kontakte fastlegen, få hjelp til å vurdere egen sykdom og finne 

informasjon om vanlige medisinske problemstillinger på legevaktens hjemmeside.  

 

1.2 Legevakt og fastlege er ikke det samme 
Mange pasienter oppsøker legevaktkontoret med plager som kunne vært håndtert av fastlegen. Det 

er flere årsaker til dette. Noen har ikke fått time hos fastlegen – noen har ikke forsøkt en gang, mens 

enkelte finner det mer beleilig å oppsøke legevakten. Andre får ikke kontakt med fastlegen sin, føler 

seg avvist eller har vanskeligheter med å forstå systemet. For mange pasienter vil en time hos 

fastlegen gi mulighet for bedre oppfølging og behandling. En vurdering av sykdom av en ukjent 

legevaktlege kan ikke sidestilles med oppfølging hos fastlegen. Fastlegene har mulighet til å sette av 

tid og de kjenner pasientens sykdomshistorie. Pasientenes fastlege sikrer både faglig kontinuitet og 

trygghet ved en langvarig behandlings- og oppfølgingssituasjon. Når man treffer samme lege over tid 

bygges en relasjon som skaper fortrolighet mellom lege og pasient. 

For å sikre gode pasientforløp er det også svært viktig at samhandlingen mellom fastlegene og 

legevakten er god. Fastlegen må ha gode forutsetninger for å følge opp pasienten med tilgang til 

oppdatert sykehistorie. Dette gjelder spesielt ved overføring av epikriser og oppdatert 

pasientinformasjon.  

Legeforeningen mener: 

 Det er viktig å erkjenne at befolkningen har forventninger til at legevakten kan oppsøkes med 

tilstander som ikke er akutte 

 Legevaktene må i tillegg til å være en akuttmedisinsk tjeneste, kunne tilby hjelp til pasienter 

som oppsøker legevakten med mindre alvorlige plager.  

 Erkjennelsen av at legevakt også må håndtere mindre alvorlige tilfeller, utelukker ikke 

behovet for å drive avlastende veiledning. Førstekontakt med legevakten bør være via 

telefon. 

 Godt samarbeid mellom fastlegen og legevakten er viktig. Fastlegen må ha tilgang til 

pasientenes sykehistorie gjennom oppdatert pasientinformasjon fra legevakten. 

 

1.3 Legevaktene må kartlegge bruksmønster og avklare behov 
Det er i dag svært begrenset oversikt over pasientstrømmen ved legevaktene. Demografiske 

kjennetegn i pasientpopulasjonen og kontaktraten ved de ulike legevaktstasjonene er svært variabel. 

Denne må kartlegges for å kunne tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold: Når oppsøker 

befolkningen legevakten? På hvilke tidspunkt er det mest og minst pågang? Hvilke sykdommer og 

plager er mest vanlig? I dag er kartleggingen av kontaktrate opp til hver enkelt legevakt. Legevaktene 

kan tilegne seg en viss oversikt og kunnskap ved å anvende informasjon fra takstsystemet. Her kan 

legevaktene finne oversikt over sykebesøk, men det sier lite om alvorlighetsgrad. Legevaktene kan 

også bruke interne systemer til å kartlegge kontaktraten. Systematisk kartleggingsarbeid anvendes i 

varierende grad ved legevaktene. Alle legevakter må anvende systematiske brukerundersøkelser for 

å kartlegge hvorfor pasientene bruker legevakten og til hvilket formål. Det er et kommunalt ansvar å 
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sørge for at tjenesten som leveres dimensjoneres riktig og avspeiles i bruksmønsteret og pasientenes 

behov. Hvordan legevaktene er organisert og dimensjonert har også betydning for folks 

bruksmønster. Gjensidigheten mellom organisering og bruksmønster må ligge til grunn når man 

vurderer legevaktens organisering og behov for endringer. 

Legevaktene må informere og veilede innvandrere, studenter og innflyttere om fastlegeordningen 

ved førstegangs registrering og sykebesøk. Systematisk informasjonsarbeid (pamfletter, brosjyrer, 

opplysning på hjemmesider og muntlig opplysning ved oppmøte og telefon) må innarbeides som en 

del av den daglige driften. Legevakten må også veilede pasienter slik at de får tilgang til fastlege. 

 

Legeforeningen mener:  

 Brukerundersøkelser og kontaktraten ved legevaktene må ligge til grunn for dimensjoneringen av 

tjenestetilbudet og behovsavklaringen. 

 Systematisk informasjonsarbeid om legevaktens funksjon og fastlegeordningen må innarbeides 

som en del av den daglige driften (Telefon, direkte kontakt, hjemmeside, informasjonsmateriell 

ved oppmøte). 

 

1.4 Akuttmedisinen på legevaktene må ivaretas 
Med økte forventninger til tjenestetilbudet risikerer legevaktene å reduseres til kveldsåpne 

legekontorer. Mange legevakter driftes i dag på en måte som gjør at beredskapen må vike til fordel 

for pasienter som har behov for enkel legehjelp. Dette resulterer i at flere kommuner har svekket 

beredskap til å håndtere akutte situasjoner. God bemanning er helt avgjørende for at legevakten skal 

kunne hjelpe pasienter uten fastlege, og ivareta beredskapen. I Oslo har man opprettet egen 

allmennmedisinsk legevakt på Aker for å håndtere henvendelser som ikke haster. Oslo legevakt har i 

tillegg gode rutiner for hastegradsvurderinger av pasienter samt god legedekning døgnet rundt. 

Dette gjør at beredskapen blir godt ivaretatt. Andre legevakter skiller mellom beredskapslege og 

konsultasjonslege. En slik arbeidsfordeling sikrer at beredskapen er ivaretatt. Legevakten kan dermed 

også ta seg av pasienter med mindre alvorlige plager. Legevakter uten tilstrekkelig bemanning vil ikke 

være i stand til å håndtere pasienter med tilstander som ikke er akutte, samtidig som man ivaretar 

akuttmedisinske behov. 

 

Legeforeningen mener 

 Enhver legevaktstasjon må innrettes slik at beredskapen og akuttmedisinen kommer i første 

rekke. Hjelp til pasienter med ufarlige tilstander må ikke gå på bekostning av beredskap. 

 Forsvarlig legedekning må sikre at legevaktene er i stand til å hjelpe personer som er alvorlig 

og/eller kritisk skadet 

 

1.4.1 Mulighet for utrykning 

Legevakten representerer nødhjelpen i kommunene. Den må derfor være rustet til å rykke ut til 

ulykker. Tendensen er imidlertid motsatt. Legevaktsleger rykker sjeldnere ut og de drar sjeldnere på 

sykebesøk. Utrykningen overlates i stor grad til ambulansetjenesten4. Det er viktig at stasjonære 

                                                           
4
 http://tidsskriftet.no/article/3019306  

http://tidsskriftet.no/article/3019306
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legevaktleger ikke distanserer seg fra prehospital akuttmedisin og overlater ansvaret til 

ambulansetjenesten. Det må foreligge en reell praktisk mulighet for utrykning i alle 

legevaktdistrikter. Mange legevakter er ikke organisert slik at utrykningsfunksjonen blir godt nok 

ivaretatt. Dette gjelder særlig for legevakter med kun én tilstedeværende lege på vakt, noe som 

umuliggjør forsvarlig uttrykning. I motsatt tilfelle vil det eksempelvis være vanskelig å rykke ut til 

pasienter ved potensiell alvorlig sykdom når leger bruker mesteparten av tiden på 

fastlegeproblematikk. Antall sykehusinnleggelser halveres når leger deltar på utrykning5. Legevaktene 

må organiseres slik at en lege er frigjort til å være i beredskap for de pasientene som virkelig har 

behov for legehjelp, enten det er på legevaktstasjonen, utrykning og/eller sykebesøk.  

 

Legeforeningen mener: 

 Legevakttjenesten må være rustet til både å ivareta pasienter som oppsøker legevakten og 

rykke ut ved behov  

 

1.4.2 Beredskap må lønnes  

Ved de fleste legevakter er legenes lønn aktivitetsbasert. Flere pasienter betyr mer inntekt. Legevakt 

med stor pågang av pasienter er velegnet for næringsdrift. Næringsdrift er et viktig insentiv for disse 

legevaktene og bidrar til å øke produktiviteten. Samtidig må ikke aktivitetsbasert lønn bidra til at det 

blir utført mange konsultasjoner på enkle tilstander som i utgangspunktet ikke hører hjemme på 

legevakten.  

I hvilken grad medisinske vurderinger og beredskapstankegang vil bli enda sterkere dersom man går 

bort fra aktivitetsbasert lønn, er uvisst. Det finnes lite kunnskap om hva slags effekt fastlønn og 

stykkprisfinansiering har for pasientbehandlingen. Det er styrker og svakheter ved begge systemer - 

det handler om å finne de rette kombinasjonene. Hovedutfordringen i dag synes å være at beredskap 

ikke lønnes godt nok, noe som svekker rekrutteringen og skaper bemanningsutfordringer. Det er 

viktig at arbeidsbyrden ved å være i beredskap anerkjennes. Løsningen på dette kan for eksempel 

være å innføre fastlønn for nattarbeid. Nattarbeid er belastende og få pasientkonsultasjoner gir lav 

inntjening. Dette gir et misforhold mellom ubekvem arbeidstid og inntjening. 

 

Legeforeningen mener: 

 Kommunene må ha kunnskap om hva slags konsekvenser avlønningssystemer kan ha for 

bemanning, kvalitet og beredskap  

 Kommunene må utføre pilotprosjekter med aktivitetsbasert lønn og fastlønn 

 Legevaktledelsen har ansvar for å minimere uheldige sider ved avlønningssystemer  

 Å innføre fastlønn for nattarbeid kan bidra til å styrke beredskapen i legevakt  

 

1.5 God tilgjengelighet hos fastlegen  
Undersøkelser viser at mange pasienter som oppsøker legevakten ikke har forsøkt å nå sin fastlege 

grunnet tidligere erfaringer og forventninger om lang ventetid. Dårlig fastlegedekning resulterer i økt 

                                                           
5
 http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-

planlegging/beredskap/helseberedskapskonferansen/Documents/Helseberdskapskonferansen%202011/jesper-
blinkenberg.pdf  

http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/beredskap/helseberedskapskonferansen/Documents/Helseberdskapskonferansen%202011/jesper-blinkenberg.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/beredskap/helseberedskapskonferansen/Documents/Helseberdskapskonferansen%202011/jesper-blinkenberg.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/beredskap/helseberedskapskonferansen/Documents/Helseberdskapskonferansen%202011/jesper-blinkenberg.pdf
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konsultasjonsfrekvens ved legevaktene. Derfor er det svært viktig at fastlegekontorene har 

innarbeidede rutiner for mottak av øyeblikkelig hjelp-pasienter. Mange fastlegekontorer har rutiner 

for å håndtere denne pasientgruppen, selv om tidspunkt på døgnet og avsatt tid kan variere. I en 

forskningsevaluering ved Stavanger legevakt i perioden 1992-2002 ble det dokumentert at antall 

henvendelser til legevakten varierte i takt med tilgjengeligheten hos fastlegene.  

Med god tilgjengelighet foretrakk befolkningen generelt å kontakte fastlegen, noe som i stor grad 

påvirket antall henvendelser til legevakten som ikke ble betegnet som «grønn respons». Beregninger 

viser at hvis hvert fastlegekontor evner å ta en øyeblikkelig-hjelp konsultasjon mer per dag, vil det 

redusere konsultasjonsfrekvensen i legevakten med hele 30 prosent6. Kapasitetsutfordringen i 

legevakt kan løses ved å gi god informasjon til pasientene om fastlegeordningen. Fastlegen kjenner 

pasientens sykehistorie best og har bygget opp en klinisk relasjon over tid. Dette er grunnleggende 

og viktige elementer i god pasientbehandling. 

 

1.5.1 Bedre telefontilgjengelighet og effektive kommunikasjonsløsninger 

En undersøkelse utført av Legeforeningen har vist at fastlegene er villige til å ha utvidede 

åpningstider dersom forholdene legges til rette for dette (Legeforeningen ingen dato). Det er behov 

for å utarbeide incentivbaserte systemer som tilrettelegger for mer fleksibel og økt bruk av 

fastlegetjenesten utenom ordinær arbeidstid. Avtaleverket og finansieringssystemet må legge til 

rette for dette, eksempelvis ved at enkelte fastlegekontor har variabel åpningstid et par ganger i 

uken.  

En studie har vist at det er stor variasjon i legevaktbruk mellom pasienter ved ulike fastlegekontorer i 

ett og samme område. Her pekes det på organiseringen av fastlegekontorene som viktigste årsak til 

variasjonen7. Fastlegekontorer må utarbeide løsninger som i større grad tilrettelegger for enklere 

tilgang til øyeblikkelig hjelp – både på dagtid og utenom ordinære arbeidstid. Brukerundersøkelser 

viser at telefonkø er et av de viktigste ankepunktene mot fastlegens virksomhet8. Bedret 

telefontilgjengelighet hos fastlegekontoret og god samhandling med legevakten slik at legevakten 

har tilgang til timebestilling hos den aktuelle fastlegen vil skape god pasientflyt og gi god effekt. 

Tekniske løsninger som bestillings-applikasjoner på smarttelefoner, timebestilling via internett og 

SMS er effektive og gode løsninger som vil komme både pasientene og legevaktene til gode i det 

daglige arbeidet. 

 

1.5.2 Behov for flere fastleger 

For legevaktenes kapasitet og mulighet til å levere en kvalitetsmessig god tjeneste til akuttpasienter 

må potensialet med økt involvering av fastlegene nyttiggjøres i langt større grad enn i dag. 

Samhandlingsreformen og ny fastlegeforskrift innebærer mange nye oppgaver for fastlegene.  For å 

kunne bruke mer tid på hver pasient er det nødvendig at fastlegenes lister blir kortere. Normeringen 

av listelengde ved full tids praksis bør derfor endres. I kommuner med få åpne lister må antall 

hjemler økes.  

                                                           
6
 Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt. Rapport 1- 2009. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.    

7
 Nyen B, Lindbæk M (2004). Legevaktsøkning og fastlegeordning.  Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:508 – 9, Nr. 4 – 19. 

februar 2004. 
8
 Kartlegging i Stavanger kommune (2011) 
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I enkelte deler av landet har man utfordringer med å rekruttere fastleger9. Dette får naturlig nok 

konsekvenser for bemanningen på legevakt.  I kommuner med få leger blir vaktbelastningen fort 

urimelig stor for de få legene om jobber der, som til gjengjeld gjør det vanskeligere å rekruttere nye 

fastleger og opprettholde stabil legedekningen over tid.  

Det er behov for å kartlegge legedekningen i kommunene nærmere. Det må igangsettes et 

utredningsarbeid som ser nærmere på rekrutteringsbehovet i fastlegeordningen.  

Legeforeningen mener: 

 Tilgjengeligheten for vurdering hos fastlegen på dagtid er avgjørende for pasientenes behov 

for legevakttjenester, og må styrkes 

 Det må skapes insentiver for å sikre at flere fastlegekontorer kan ha utvidede åpningstider. 

Dette bør gjøres innenfor rammen av normaltariffen  

 Samhandlingen mellom legevakten og fastlegene må bedres. Timebestilling over internett og 

SMS skal være tilgjengelig for legevaktpersonell som kan benytte dette til å avtale tid for 

kontroll eller akuttime 

 Det må utarbeides en oversikt over rekrutteringsbehovet i fastlegeordningen 

2. Hva er akseptabel reiseavstand? 
 

Studier som har sett på reiseavstand og legevaktbruk, har vist at avstand til legevakten påvirker 

bruksmønsteret1011. Det er vist at konsultasjonsraten ved legevakt faller til under det halve ved en 

reiseavstand på 43 km eller mer. Kontaktraten til legevakten halveres ved 77km eller lengre 

reiseavstand. Økende avstand er assosiert med reduksjon i henvendelser av alle hastegrader, også de 

mest akutte.  

Større avstander til nærmeste legevakt kan med andre ord hindre likeverdige helsetjenester. I løpet 

av de siste årene er flere små legevaktdistrikter slått sammen og én legevaktstasjon skal dekke et 

stort geografisk område. Begrunnelsen er mer stabile vaktordninger og større og bedre fagmiljøer. 

Men går legens faglighet på bekostning av befolkningens trygghet? Hva er egentlig akseptabel 

reiseavstand til nærmeste legevakt? Og hva slags kompenserende tiltak kan man se for seg for de 

som bor langt unna?  

 

2.1 Kommunene må iverksette kompenserende tiltak 
Store geografiske variasjoner i tilgjengelighet til legevakt er en realitet i mange kommuner og som 

innbyggerne må forholde seg til. Det som er avgjørende for tryggheten til befolkningen er at 

                                                           
9 http://www.nrk.no/sognogfjordane/ropar-varsku-om-legemangel-1.10938775  
10

 Raknes, Guttorm; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar: Distance and utilisation of out-of-hours services in a 

Norwegian urban/rural district: an ecological study BMC Health Services Research, 13:222, 2013 
11

 Studien er basert på tall fra Arendal legevakt, et av syv såkalte «Vakttårn» som hver måned siden 2007 har rapporterer 
aktivitetsdata til Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm). Det er verdt å merke seg at denne studien er utført 
ved én legevakt. Foreløpige upubliserte data viser imidlertid at sammenhengen mellom avstand og legevaktsøkning ser ut 
til å være den samme også i andre kommuner. 

 

http://www.nrk.no/sognogfjordane/ropar-varsku-om-legemangel-1.10938775
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kommunen har kartlagt den lokale situasjonen og iverksetter kompenserende tiltak for områdene 

med over 60 minutters reiseavstand til legevakten. Kompenserende tiltak kan variere med lokale 

behov, men må inngå som en del av kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyse. Bosetningsmønster 

og befolkningstetthet i ulike deler av kommunen, lokal infrastruktur og legevaktstasjonenes 

plassering må legge viktige føringer for planleggingen og iverksettelsen av tiltakene. Eksempler på 

tiltak for befolkningsdelen med over 60 minutters reiseavstand kan være: Informasjonsskriv og 

opplysning om reiseavstand med telefonnummer ved akutt behov for hjelp eller lokale 

akuttmedisinske team i beredskap etter avtale med kommunen. 

 

2.1.1 Lokale akuttmedisinske team  

Bjarkøy kommune er en liten øykommune i Sør-Troms som siden 2000 har gjennomført en vellykket 

organisering av akuttmedisinske team12. Kommunen har en legestilling som deles mellom to leger 

med lokalvakt på dagtid. På kveldstid, natt og i helger deltar kommunen i et interkommunalt 

legevaktsamarbeid. Kommunen sto overfor store utfordringer ved akutte situasjoner: Ofte var 

hverken leger eller ambulansetjenesten tilgjengelig ved akutt sykdom blant øyas beboere. 

Sykepleierne har ofte vært eneste tilgjengelige helsepersonell i disse situasjonene. I akutte 

situasjoner har beboerne ringte til sykehjemmet på øya, hvor sykepleierne har gjennomført 

utrykninger og akuttmedisinske prosedyrer som ikke er deres primæroppgaver. Siden 2000 har 

sykepleierne trent sammen med legene og tilgjengelig ambulansepersonell på håndtering av 

akuttmedisinske hendelser. Under treningen blir sykepleierne opplært i å selvstendig håndtere 

akuttmedisinske situasjoner og samarbeid med ambulansetjenesten. Denne opplæringen skjer 

internt i kommunen. 

Ved varsel om en akutt hendelse rykker to sykepleiere ut med akuttutstyr som er plassert på 

vaktrommet ved sykehjemmet. Hvis lege ikke er tilgjengelig på Bjarkøy, gjennomfører sykepleierne 

akuttmedisinske prosedyrer og er i løpende kontakt med vakthavende legevaktlege eller lege på 

sykehuset. Erfaringene fra Bjarkøy er svært positive blant beboerne, legene og sykepleierne. 

Samholdet oppleves som styrket, den faglige oppdateringen er hyppig og deltakerne føler seg trygge 

og er godt forberedt. Kjennskapen til akutteamet på øya er god og nyter stor tillit blant 

lokalbefolkningen. Det akuttmedisinske teamet på Bjarkøy er et godt eksempel på kompenserende 

tiltak med god organisering, som er forankret i lokale forhold og tilgjengelige ressurser. Resultatet er 

en trygg lokalbefolkning som vet de blir ivaretatt selv om det er lang reiseavstand til nærmeste 

legevakt. 

Legeforeningen mener: 

 Lang reiseavstand til legevakt er over 60 minutter 

 Kommunene må planlegge og iverksette kompenserende tiltak for deler av befolkningen som 

har mer enn 60 minutter til nærmeste legevaktstasjon 

                                                           
12

 Kilde: Hilpüsch, F., Parschat, P., Fenes, S. (2011). Bjarkøymodellen – et lokalt akuttmedisinsk team. 

Utposten,13-16 
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 Eventuelle behov for å iverksette kompenserende tiltak må fremkomme i kommunenes 

risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag til tiltak må inngå i kommunenes planarbeid for den 

kommunale akuttjenesten. 

Figur 1: Sammenheng mellom legevaktbruk og reiseavstand.  
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Sak 9.4 - Legens aktive rolle i arbeidet med kvalitet i en travel hverdag 
 

På bakgrunn av innspill fra Legeforeningens organisasjonsledd har Sentralstyret valgt temaet 

«legens aktive rolle i kvalitetsarbeidet» som en av de aktuelle sakene som skal drøftes i årets 

landsstyremøte. Dette notatet er ment som et grunnlagsdokument for denne debatten. Notatet 

bygger på og viser til dokumentet «Kvalitetsforbedring – hva er det og hvordan gjøres det»
1
  

(vedlagt) som ble utgitt av Legeforeningen i 2013. Notatet viser også til «Det gode 

pasientforløp» (vedlagt) fra Norsk forening for allmennmedisin 2013
2
 og artikkelen 

«Kvalitetsarbeid – utgift til inntekts ervervelse, eller berre utgift?»
3
 (vedlagt). 

 

Med debatten ønsker vi å sette fokus på betydningen av å engasjere legen i det daglige arbeidet 

med å forbedre sin egen praksis.  

 Hva ligger i uttrykket “Doctors have two jobs, one is to do their work, the other is to 

improve their work
4
»?  

 Hvordan legger vi til rette for at en slik rolle er mulig?  

 Hvordan kan vi bidra konstruktiv til at systematisk arbeid med kvalitet blir en integrert 

og akseptert del av legens jobb? 

 

Legen bør ta en aktiv rolle i kvalitetsarbeidet 

Alle i helsevesenet forsøker hver dag å levere gode helsetjenester til det beste for pasienten. 

Systematisk forbedringsarbeid sikrer en bedre pasientbehandling, og er også økonomisk 

lønnsomt. Pasientskader og uhensiktsmessig organisering koster.  

 

Men skal vi nå målet om god kvalitet
5
, må arbeidet med kvalitet bli en naturlig del av 

pasientbehandlingen. Kvalitetsforbedring handler om å gjøre endringer som føre til bedre utfall 

for pasienten (helse), til et helsesystem som presterer og yter på best mulig måte, og endringer 

som sikrer profesjonell læring. Avgjørende for å oppnå disse endringene og den utvikling vi 

ønsker, er erfaringene fra de som står i pasientmøtet, pasienten og helsepersonellet. 

 

Leger må tenke forbedringsarbeid på en måte som gjør dette til en del av det daglige arbeidet. 

Ikke bare å gjøre jobben, men å sørge for at jobben gjøres på best mulig måte. Dette skal 

                                                 
1 https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Kvalitet/Kvalitetsforbedring---hva-er-det-og-hvordan-gjores-det/ 
2 «Det gode pasientforløp» - sett fra fastlegekontoret, Marit Hermansen, NFA, Utposten 7, 2013, 14-16  - 

http://www.utpostenstiftelsen.no/Portals/14/2013Utposten/UP7_13/14_16_godt%20pasientforlop_Utp_7_2013.pdf  
3 “Kvalitetsarbeid – utgift til inntekts ervervelse, eller berre utgift?», Marit H. Christiansen, Ylf forum Nr.2 april 2014, s.24-25 
4 P. Batalden og F. Davidoff, What is «quality improvement» and how can it transform healthcare, 2007 
5 Kvalitet = i hvilken grad de tjenester helsevesenet levere er virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av 

kontinuitet, involverer brukere, og utnytter ressursene på en god måte. Den nasjonale strategien «Og bedre skal det bli».  

http://www.utpostenstiftelsen.no/Portals/14/2013Utposten/UP7_13/14_16_godt%20pasientforlop_Utp_7_2013.pdf
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oppleves som nødvendig og naturlig. Slikt arbeid skal ikke være pålagt ekstraarbeid som går 

utover pasientbehandlingen, og heller ikke kun legges til egne kvalitetskonsulenter som ikke 

selv deltar i det daglige arbeidet. «Kvalitetsarbeid» som bare vises i form av dokumenter i en 

A4-perm er lite verdt. Arbeidet må komme som et personlig engasjement, et ønske om 

forbedring fra legen selv og skje integrert i det daglige arbeidet.  

 

Nødvendige rammevilkår 

Leger og annet helsepersonell har et selvstendig og personlig ansvar for kvaliteten på det 

arbeidet de utfører. Likevel er det ledelsen i helseinstitusjoner og legekontor som har 

systemansvaret, og skal tilrettelegge for arbeidet. Kvalitetsforbedring har best vilkår når 

forbedringsmotiverte leger jobber i et system som gir arbeid med kvalitet nødvendig tid og 

ressurser.  

 

Helsepersonellets evne og mulighet til å utføre en slik rolle i kvalitetsforbedringsarbeidet er 

således avhengig av flere faktorer og rammebetingelser; ledelsesforankring, god infrastruktur, 

hensiktsmessige IT-løsninger, brukermedvirkning, læringskultur og utvikling av 

helsepersonells motivasjon og kompetanse. Vi må ha kunnskapen, rammene og verktøyene på 

plass.  

 

 En involvert og engasjert ledelse  

Den medisinskfaglige ledelsen, i og utenfor sykehus, er sentrale premissgivere for hvilket 

arbeid som skal gis prioritet. Der ledelsen virkelig prioriterer forbedringsarbeid ved å sette av 

nødvendig tid og ressurser, vil slikt arbeid fremstå som viktig legeoppgave. Ressurser som 

kreves er gode «verktøy» (bl.a. IT-systemer), god organisering, og fornuftig bruk av 

kompetansen både hos helsefaglig og merkantilt personell. 

 

Dessverre ser vi ofte at den medisinskfaglige ledelsen, og dermed det medisinske premiss for 

innholdet i arbeidet, ikke involveres i kvalitets- og forbedringsarbeid. I mange sykehus skjer 

kvalitets- og forbedringsarbeid av personer utenfor styringslinjen, og når kommunene skal 

planlegge forbedringstiltak i kommunehelsetjenesten tas ikke fastlegene med. 

 

 Pasienter må involveres bedre i arbeidet med kvalitet 

“You can never involve the patients (experience) too much in designing the treatment
6
”.  

Også pasientengasjement og pasientinvolvering er en helt nødvendig forutsetning i alt 

utviklingsarbeid når en omformer ny fagkunnskap til helsetjenester. Å involvere pasienter i 

planlegging og utvikling av helsetjenesten har vist seg å bidra til endringer på mange ulike 

områder
7
. Dette arbeidet må nå settes i system.  

 

 Vi må ha «orden i eget hus» og nødvendig kompetanse 

Skal forbedringsarbeidet bli en del av hverdagen må metoder og verktøy for utvikling av 

rutiner og systemer være på plass og tilgjengelig. Vi må ha «orden i eget hus». Samtidig er det 

nødvendig med kompetanse og forståelse for grunnleggende prinsipper dersom disse rutinene 

og systemene skal brukes korrekt og effektivt. Alt forbedringsarbeid starter imidlertid med en 

interesse for resultatet av eget arbeid, og et ønske om å gjøre arbeidet enda bedre.  

 

Repeterende læring ligger til grunn for alt forbedringsarbeid og handler om å reflektere over 

egen praksis, kontrollere denne for så å korrigere praksisen på basis av tilgjengelig 

                                                 
6 Don Berwick 
7 Helsebiblioteket/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/oppsummert-forskning 

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/oppsummert-forskning/effekten-av-brukermedvirkning-i-forbedringsarbeid
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informasjon. Dette gjøres systematisk gjennom å organisere prosessen i en repeterende 

læringssirkel som gjentas jevnlig
8
. Det vil si en stegvis og sirkulær prosess som består av; 

planlegging, utføring, kontrollering og standardisering og oppfølging.  

 

I arbeidet med kontinuerlig forbedring er det også viktig å kombinere kunnskap om forbedring 

av diagnostikk og behandling (profesjonskunnskap) med kunnskap om forbedring av prosesser 

og systemer (forbedringskunnskap). Forbedringskunnskap handler om å forstå de rammer, 

strukturer og den kulturen vi jobber innenfor, og hvordan dette påvirker arbeidet. Disse 

faktorene påvirker kvaliteten på tjenestene i samme grad som vår egen kompetanse. 

 

 Gode tilbakemeldingssløyfer er viktig 

Vi lærer først og fremst i fellesskap med andre. Det er gjennom tilbakemeldinger fra kollegaer 

veiledere, pasienter og pårørende at vi best reflekterer over egne og andres praksis. Gjennom å 

sette av tid og rom til å tenke over hvordan vi arbeider, legger vi et godt grunnlag for 

forbedringsarbeidet. Det koster ressurser og tar tid å etablere slike gode tilbakemeldingssløyfer, 

men investerer vi i denne tiden, vil forbedringsprosessen skje mer systematisk, tar mindre tid, 

og resultatet blir bedre. 

 

 Tilgang til informasjon om egen praksis 

Kontinuerlig og metodisk arbeid med å sikre og forbedre kvaliteten handler om å systematisk 

jobbe for å identifisere potensielle og faktiske kvalitetssvikt, og på bakgrunn av dette iverksette 

tiltak for å bedre kvaliteten på et gitt område
9
. Dette forutsetter at vi kan indentifisere 

forbedringspotensial, identifisere variasjon og avvik, og vite når en endring er til det bedre. 

Systematiske måling handler om å dokumentere og fremskaffe kunnskap, men krever at det 

settes gode og relevante mål på det arbeidet som utføres.   

 

Slike mål og kvalitetsindikatorer må oppleves som relevante for helsepersonellet. Dagens 

nasjonale kvalitetsindikatorer gir informasjon som kan være relevant på myndighetsnivå, men 

som i liten grad kan benyttes av helsepersonell i deres møte med pasientene. Det må utvikles 

kvalitetsindikatorer og – mål som gir behandlende helsepersonell rask og kontinuerlig 

tilbakemelding om eget arbeid. 

 

Flere av de medisinske kvalitetsregistrene i Norge er grunnlagt av fagmedisinske foreninger og 

grupper av enkeltleger. I disse ligger det kvalitetsindikatorer og måleparametre som oppleves 

relevante for vurderingen av behandlingen. 

 

SKIL – et aktivt tiltak som tilrettelegger for legens to jobber  

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL
10

) er et nyopprettet aksjeselskap som skal gi støtte til 

praksisnær kvalitetsutvikling hos fastleger og avtalespesialister. SKIL vil ha to hoved-

innfallsvinkler: 

 «Orden i eget hus»: SKIL vil tilby verktøy og metoder for utvikling av system/rutiner, 

med alle medarbeidere i praksisen involvert. 

 Læring og endring gjennom refleksjon over egen praksis: Dette skal foregå legene på 

kontoret imellom, leger og medarbeidere på kontoret imellom, i nettverk mellom flere 

legekontor, eller i samarbeid mellom legekontor og pleie/omsorgstjenesten om felles 

                                                 
8 Også kalt Demings sirkel eller PDSA sirkelen 
9 Definisjon basert på KloK Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring 
10 SKIL er opprettet med Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Allmennlegeforeningen (Af), Legeforeningen, 

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) som medeiere 
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pasienter. Utgangspunktet for refleksjon skal være materiale om egen praksis hentet fra 

datauttrekk fra journal, questback til pasienter osv.   

 

Et hovedprinsipp hos SKIL er at motivasjon for arbeidet med kvalitet skal bygges gjennom 

«4P’s».  

 Pride: Deltakere erfarer at kvaliteten stort sett er bra, om enn mulig å forbedre, og 

erfaringer om forbedring kan vises fram til andre 

 Pleasure: Deltakere i forprosjekter har rapportert at det er morsomt og spennende 

 Prestige: Dokumentasjon av arbeidet og av metodene gjennom forskningsmessig 

evaluering gir faglig prestisje 

 Profit: Kvalitetsarbeid krever noe tid, men gir gevinster for arbeidsfellesskapet, i mange 

tilfelle mer rasjonell bruk av tid.  Kvalitetsutviklingsarbeid skal i fremtiden være en 

viktig del av kontinuerlig resertifisering av spesialiteten i allmennmedisin, og dermed 

en forutsetning for økt inntekt 

 

Et illustrerende case - Det gode pasientforløp 

En av de største utfordringene vi står overfor i helsevesenet i dag, er kontinuitet i 

pasientforløpet og samhandling mellom involverte aktører. Det gode pasientforløp avhenger av 

kvaliteten på hvert enkelt steg i forløpet og på overføring av kunnskap i overgangen mellom 

dem. Diagnostikk og behandling i de enkelte faser av forløpet påvirker og blir påvirket av 

kommunikasjonen og kunnskapsoverføringen fra et ledd til et annet. Overføringen av pasienten 

til det neste ledd må derfor være best mulig for at sluttresultatet for pasienten skal være bra, 

men dette er ikke alltid tilfelle.  

 

Ved å beskrive et ideelt pasientforløp kan vi illustrere suksesskriteriene og betydningen av den 

rollen legen og pasienten har i å kvalitetssikre forløpet
11

. «Gunda et skissert pasientforløp – sett 

fra fastlegekontoret» er utviklet av Norsk forening for allmennmedisin
12

 og et eksempel på 

hvordan denne metoden kan brukes som utgangspunkt for forbedringsarbeid. Her følger vi 

«Gunda» fra konsultasjon hos fastlege til behandling i spesialisthelsetjenesten og tilbake til 

fastlegen for oppfølging.  

 

I et av leddene beskrives suksess kriteriene for henvisning til videre utredning i 

spesialisthelsetjenesten. For å sikre effektiv overføring med god kommunikasjon mellom lege-

lege og mulighet for pasienten og følge henvisningen, må IT-logistiske utfordringer som 

muliggjør elektroniske henvisinger, effektive dialogmeldinger og sporings muligheter løses. 

Gitt at dette er på plass er det likevel nødvendig med et kontinuerlig fokus fra legen side på å 

forbedre innholdet i henvisningen og på kommunikasjonen med både lege og pasient. 

Fastlegen har her to jobber, utføre sin praksis og samtidig forbedring av den praksis som 

utføres. Dette er helt nødvendig for å sikre en best mulig kvalitet i dette leddet av 

pasientforløpet, og sparer både lege og pasient for mye ekstraarbeid.  

 

Også en god epikrise er nødvendig for forsvarlig oppfølging videre i pasientforløpet. En 

mangelfull epikrise forringer kvaliteten på behandlingen og kan potensielt være direkte 

skadelig for pasienten. Epikrisen skal oppfylle et sett innholdskriterier, men det ligger alltid et 

stort potensial i å forbedre og utvikle den. Vi bør derfor jobbe for ikke bare å skrive epikrisen 

                                                 
11 Skissering av behandlingslinjer («prosess mapping») er en forbedringsmetode med mål om å sikre pasientforløp av høy 

faglig kvalitet, forutsigbarhet, god samhandling og kontinuitet. «Kvalitetsforbedring hva er det og hvordan gjøres det», 

Legeforeningen, 2013, side 23 
12 «Det gode pasientforløp» - sett fra fastlegekontoret, Marit Hermansen, NFA, Utposten 7, 2013, 14-16  : 

http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/2013Utposten/UP7_13/14_16_godt%20pasientforlop_Utp_7_2013.pdf  

http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/2013Utposten/UP7_13/14_16_godt%20pasientforlop_Utp_7_2013.pdf
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korrekt, men forbedre den i samarbeid med kollegaer. Dette kan vi gjøre ved å gi regelmessig 

tilbakemelding til utskrivende lege som på bakgrunn av dette kan forbedre sin praksis. Er 

denne tilbakemeldingssløyfen systematisert, tar den ikke mer tid fra legene – derimot 

forhindrer det merarbeidet som følger av å innhente manglende opplysninger. Legen gjør sin 

jobb og arbeider for å gjøre den bedre. 

 

Samtidig er ikke en god epikrise nok til å sikre god kommunikasjon med pasienten. Epikrisen 

bør si noe om informasjonen som er gitt til pasienten, samt om pasientens motivasjon, verdier 

og valg, slik at primærlegen har et best mulig utgangspunkt for å overta behandlingen. 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre, 

etter fullmakt 

 

 

 

Geir Riise       Bjarne Riis Strøm 

Generalsekretær      fagdirektør 

 

     
 

 

 

Vedlegg: - «Kvalitetsforbedring – hva er det og hvordan gjøres det» Legeforeningen 2013 

  - «Det gode pasientforløp» Norsk forening for allmennmedisin 2013 

- «Kvalitetsarbeid – utgift til inntekts ervervelse, eller berre utgift?» Ylf-Forum 

2014 
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Forord
Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, 
verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring som vi mener er relevante i norsk sammenheng. 
I dokumentet har vi samlet teorier og erfaringer knyttet til kvalitetsforbedringsarbeid, og utvalgte 
kvalitetsforbedringsmetoder. Sammenstillingen er ikke uttømmende, men forsøker å gi en oversikt 
og eksempler på en måte vi håper skal bidra til «å skape orden i kaoset».

Kunnskapsoppsummeringen er ment å kunne brukes som utgangspunkt for faglig diskusjon og 
videreutvikling av politikk. Målgruppen for dokumentet er leger og andre som arbeider med kvali-
tetsforbedring i helsetjenesten. Den er også nyttig for ledere og tillitsvalgte som ønsker informasjon 
om kvalitet og kvalitetsforbedring. 

Dokumentet er ett ledd i operasjonaliseringen av Legeforeningens satsingsområde – Kvalitet må 
måles og resultatene brukes til forbedring.

Vi håper rapporten kan være til inspirasjon og nytte i arbeidet med å forbedre kvaliteten i norsk 
helsevesen!

Medisinsk fagavdeling, Den norske legeforening
November 2013

Ida Waal Rømuld Bjarne Riis Strøm
prosjektleder avdelingsdirektør
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Sammendrag
Kvalitetsforbedring handler om systematisk og kontinuerlig forbedring av kvaliteten på den tjenesten 
helsevesenet leverer. Kvalitetsarbeid foregår på alle nivåer i helsetjenesten, men på ulike måter og 
med ulike virkemidler. Kjernen i kvalitetsforbedringsarbeidet er repeterende læring og kontinuerlig 
forbedring der profesjonskunnskapen kombineres med såkalt forbedringskunnskap. Begrepet varia-
sjon er en nøkkel for å forstå kvalitetsforbedringens målsetning. 

Uavhengig av hvilken kvalitetsforbedringsmetode du velger, er det et sett med forutsetninger som 
er nødvendige for suksess. Arbeidet må forankres i en kunnskapsrik og involvert ledelse. Det må 
være god infrastruktur og fungerende IKT-løsninger. En lærende kultur må være på plass for å sikre 
at endringer faktisk skjer, og helsepersonell og bruker (pasienter og pårørende) må være aktivt del-
tagende i både utforming og gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter. Enhver kvalitetsfor-
bedringsmetode må dessuten tilpasses de lokale forholdene og den konteksten den skal brukes i. 

Måling av kvalitet er et viktig virkemiddel i kvalitetsforbedringsarbeidet. Det er et verktøy for å 
avdekke behov for endringer, og for å evaluere effekten av de forbedringstiltak som iverksettes. 
Resultatene av målingen skal føres tilbake inn i en læringssirkel og gjøres til gjenstand for refleksjon. 
Også faglige standarder og råd, samt kvalitetsregistre er viktige virkemidler i kvalitetsforbedringsar-
beidet. Nedfelte anbefalinger eller råd fungerer som normgivende utgangspunkt for god faglig klinisk 
praksis og kan utgjøre et utgangspunkt for måling. Kvalitetsregistre er viktige kilder til data som kan 
gi relevant informasjon om status for en eller flere behandlingsmetoder, og kan for eksempel brukes 
som et ledd i å vurdere om et eller flere tiltak har medført en endring i praksis eller ikke.

Det er utviklet en rekke systematiske fremgangsmåter som er nyttige for arbeidet med kvalitetsfor-
bedring. Det handler om alt fra de store og kompliserte forbedringsmetodene med verktøy og 
teknikker som skal sikre forbedring av organisasjon, prosess og ledelse, til fremgangsmåter der møtet 
mellom mennesker står sentralt. Felles for alle metodene er målet om en kontinuerlig forbedring av 
helsetjenester. 

Internasjonalt er det flere eksempler på store systemer som leverer helsetjenester der kvalitetsfor-
bedring er satt i system. Kjente eksempler er Jönköping len og Kaiser Permanente. Det finnes også 
flere store organisasjoner som jobber på verdensbasis med kvalitetsforbedring som Institute for 
Healthcare Improvement (IHI) i USA. Evalueringer av disse og andre helsetjenester og systemer 
viser at et kontinuerlig fokus på kvalitet og kvalitetsforbedring er nødvendig for å sikre og opprett-
holde en helsetjeneste av god kvalitet i en profesjon med rask utvikling med stadig ny viten og tek-
nologi. Samtidig viser litteraturen at det fortsatt er et stort behov for mer systematisk evaluering og 
forskning som med større sikkerhet kan guide oss gjennom et mylder av ulike teorier og metoder. 
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 Kvalitet og kvalitetsforbedring  
– begrepsavklaring 

•  Resultat knytter seg til utfallet av helsehjelpen for pasienten. 
Et godt resultat er hovedmålsettingen til enhver helsetjeneste. 
Det kan handle om i hvilken grad pasienten har fått behand-
ling i henhold til oppdatert kunnskap og god klinisk praksis, 
grad av dødelighet/overlevelse, og pasientenes erfaringer og 
opplevelser når det gjelder behandlingen.

•  Prosesser dreier seg om hvordan strukturene brukes til å gi og 
motta helsehjelp. Hvordan ble behandlingen gitt? Har helse-
personell utført bestemte prosedyrer på en god måte? Hvor-
dan ble behandlingen mottatt? Var det lang ventetid? Kvalitet 
handler her om eksempelvis god pasientflyt, koordinering av 
alle ledd i pasientforløpet, samhandling.

•  Struktur omfatter hva som finnes av grunnleggende rammer 
som helsetjenesten ytes innenfor, dvs. tjenesten ressurser og 
organisering. God kvalitet kan handle om god standard på 
bygninger, at utstyr er tilgjengelig og i god stand, at teknologi 
er oppdatert, at personellet har nødvendig kompetanse.

Hva vi som personer legger i begrepet «god kvalitet» henger ofte 
sammen med den rolle vi har i helsevesenet. Det vil si om vi er 
en pasient, en pårørende, helsepersonell, eller sitter i en lederpo-
sisjon. Det kan handle om å bli fort frisk, at dine nærmeste blir 
tatt godt vare på, om best mulig pasientbehandling ut i fra den 
kunnskap som foreligger, og om hvordan helsetjenesten organi-
seres og om kvalitetsmål er nådd(1)(8). Dette er alle ulike, men 
sammenfallende dimensjoner av kvalitet. I arbeid med kvalitet 
og kvalitetsforbedring kan det være nyttig å reflektere over for-
holdet mellom faglig kvalitet, brukeropplevd kvalitet og ledel-
seskvalitet eller organisatorisk kvalitet(8). 

Faglig kvalitet (objektiv kvalitet) handler om riktig diagnostikk 
og behandling på grunnlag av eksisterende kunnskap. Har be-
handlingen virket etter hensikt? Er pasienten blitt skadet unød-
vendig? Målet er at diagnostikk og behandling skal avvike minst 
mulig fra en gitt faglig standard. Kvalitet knytter seg her til be-
grepet variasjon, det vil si en såkalt uønsket variasjon i hvordan 
vi behandler og resultat av behandlingen (se nærmere forklaring 
under kapittelet «variasjon»). Fra pasientens synspunkt kan kva-
litet i tillegg til reduksjon av variasjon knytte seg til selve opple-
velsen av gjennomføring og behandling (subjektiv kvalitet). Fikk 
jeg personlig oppfølging av legen, fikk jeg nok informasjon, ble 
jeg lyttet til osv. Dette er elementer som er av stor betydning 
for om pasienten mener han eller hun har fått en kvalitativ god 
behandling. Ledelseskvalitet eller organisatorisk kvalitet handler 
i tillegg om produktivitet. Brukes tilgjengelige ressurser på best 
mulig måte for å kunne møte brukernes krav og behov? Er or-
ganisasjonen organisert på en kvalitativt god måte med effektive 
rutiner(9)?

Hvordan vi jobber med kvalitet avhenger av hvilket nivå i hel-
setjenesten vi befinner oss(2). Helsepolitikere må ta et mer over-
ordnet perspektiv som eier av helsetjenesten og si noe om den 
retning de ønsker at norsk helsetjeneste skal ta (samfunnsnivå). 
Dette kan synliggjøres i for eksempel stortingsmeldinger, og må 
etterspørres i oppdragsdokumenter til helseforetakene. Foretake-
ne og institusjonene er de utøvende aktørene («organisasjons- og 

Definisjonen på begrepet «kvalitet» varierer fra de mer enkle og 
nøytrale til de mer detaljerte og spesifikke(1). I Nasjonal strategi 
for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten «Og bedre skal 
det bli(2)» knyttes begrepet «kvalitet» til hvilken grad de tjenester 
helsevesenet leverer er virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet 
og preget av kontinuitet, involverer brukere, og utnytter ressur-
ser på en god måte (se boks 1).  

Begrepet «kvalitetsforbedring» kan defineres som en prosess der 
man systematisk jobber for å identifisere potensielle og faktiske 
kvalitetssvikt, og på bakgrunn av dette iverksette tiltak for å for-
bedre kvaliteten på et gitt område(3)(4). Det handler om å sikre og 
forbedre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenes-
ten etter en gitt standard, og om å sikre at den standarden man 
bruker er best mulig gitt den kunnskap som foreligger. 
 
I arbeidet med å sikre og forbedre kvalitet kan det være nyt-
tig å ta utgangspunkt i helsetjenestens strukturer, prosesser eller 
resultater(5)(2)(7). En slik inndeling kan hjelpe oss å forstå hva vi 
mener med kvalitet, hva det er som påvirker kvalitet og hjelpe 
oss å identifisere de områder vi ønsker å rette tiltak mot.

Boks 1 Helsedirektoratet Og bedre skal det bli,  
2005–2015

Definisjonen tar utgangspunkt i både bruker (pasient og 
pårørende), behandler og eier. Følgende kriterier knyttes 
til målet om en norsk helsetjeneste av god kvalitet.  

Helsetjenesten skal være:
•  Virkningsfull – Tiltakene skal gi den tilsiktede 

virkning. Da må tiltaket være basert på best mulig 
pålitelig og oppdatert kunnskap. 

•  Trygg og sikker – Feil og uheldige hendelser skal 
reduseres til et minimum. 

•  Involverer brukere – Brukere og pasienter skal gis 
innflytelse og ha en reell medvirkning i diagnostikk 
og behandling. 

•  Samordnet og preget av kontinuitet – Brukernes 
kontakt med tjenesten skal utgjøre en mest mulig 
sammenhengende og helhetlig kjede av tiltak. 

•  Utnytter ressurser på en god måte – Å kunne tilby rett 
tjeneste, til rett bruker, på rett måte og til rett tid. Få 
mest mulig ut av ressursene. 

NS-EN ISO 9000
«I hvilken grad en samling av iboende egenskaper 
oppfyller krav».

Kilder: Og bedre skal det bli 2005-2015, Helsedirektoratet og NS-EN 
ISO 9000, Standard Norge
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institusjonsnivå»). Ledere her kan i større grad gjøre kvalitet til 
en styringsparameter, en målsetning, blant annet ved å ha kvali-
tet som faste punkter på styremøter og følge opp konkrete tiltak. 
På avdelingsnivå vil aktuelle tiltak være enda mer konkrete. For 
eksempel gjennom å etablere og følge opp gode avviks- og mel-
desystemer, tilrettelegge for læringssløyfer, kommunikasjonsfer-
digheter osv. På alle disse nivåene i helsetjenesten arbeides det 
med forbedring av kvaliteten i tjenesten. Samtidig handler kva-
litetsarbeid her i størst grad om å sikre og tilrettelegge for kvali-
tetsforbedringsarbeid. 

Kontinuerlig forbedring av diagnostikk og behandling skjer 
først og fremst på nivået der diagnostikk og behandling utføres i 
det daglige. Dette kalles ofte mikrosystemnivået. Et klinisk mi-
krosystem kan defineres som en gruppe mennesker som jobber 
sammen på regelmessig basis for å gi behandling og omsorg til 
en bestemt gruppe pasienter(10). I helsetjenesten utgjør dette de 
utøvende enhetene («frontline staff») bestående av både klinikere 
og annet helsepersonell(11). Dette kan for eksempel tilsvare en 
avdeling eller seksjon på et sykehus eller gruppepraksiser utenfor 
sykehus(12). 
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Repeterende læring

prinsipper kan integreres i det daglige arbeidet uten at det nød-
vendigvis behøves settes av mye ekstra tid.

For å sikre vedvarende endring i klinisk praksis er man avhengig 
av å gjennomføre alle trinn i hele syklusen. Studier viser at dette 
kan være utfordrende(4). Problemet knytter seg ofte til utfordringer 
med å samle inn nødvendig data, og til å overbevise de som gjen-
nomfører læringssirklene om å gjennomføre alle leddene selv om 
det kan virke banalt eller unødvendig. 

Det kan også være vanskelig å holde på et nedenifra og opp per-
spektiv med desentralisert ansvarfordeling slik at alle involveres. 
En situasjon der ledelsen «tar tilbake» ansvaret er uheldig. Dette 
kan for eksempel skyldes konflikt mellom det man på det utø-
vende nivå (mikronivå) mener må endres og det som er organi-
sasjonens overbyggende strategi (makro nivå). 

Videre er det viktig å unngå en forskyvning av problemer. Det vil 
si at det skjer en forbedring i det aktuelle innsatsområdet, men 
at dette samtidig fører til problemer i et annet. Studier viser også 
at modellen kan være problematisk å bruke på større og mer 
gjenstridige systemiske og byråkratiske problemer som ofte krever 
ytterligere tiltak(4).

Voksenopplæring, det vil si opplæring av voksne utenfor en tra-
disjonell skolesituasjon, bygger i dag på prinsippet om kontinuer-
lig læring gjennom erfaring og refleksjon organisert i en lærings-
sirkel(13). Slik repeterende læring er et kjerneprinsipp i 
kvalitetsforbedringsarbeidet. Det handler om å tenke gjennom 
sine handlinger for så å korrigere dem på basis av tilgjengelig 
informasjon og deretter gjøre den samme operasjonen igjen. Leger 
og annet helsepersonell vurderer hver dag de handlinger de utfører, 
og jobber for å utvikle og bedre sin egen kompetanse på bakgrunn 
av disse refleksjonene. Mulighet for refleksjon og diskusjon som 
en del av hverdagen for leger er derfor helt nødvendig.

Kvalitetsforbedringsarbeid bygger på Demings syklus, også kalt 
PDSA-sirkelen. Stegene i syklusen utføres som en systematisk 
problemløsningsmetode opprinnelig bestående av fire faser; «Plan, 
Do, Study, Act», oversatt til «Planlegge, Utføre, Kontrollere og Kor-
rigere» (PUKK-sirkel) på norsk. Metodens grunnleggende prinsipp 
er gjentagelse. Kvalitetsforbedring skal skje gjennom en kontinuer-
lig gjentagende prosess som bringer utøveren nærmere målet om 
best mulig behandling(14)(15) (se figur 1).
   

Figur 1 Demings syklus, kilde Helsebiblioteket og Kunnskapssenterets 

sider www.ogbedreskaldetblir.no

Syklusen knyttes sammen med G. Langley og T. Nolans tre grunn-
leggende spørsmål som skal gjennomgås før forbedringstiltak 
iverksettes(16)(4).
• Hva ønsker vi å oppnå? 
• Når er en endring en forbedring? 
• Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring?

Følgende punkter gir en nærmere forklaring av viktige trinn i 
denne metoden(17):
 1.  Forberedelse – Erkjenne behovet for forbedring, klargjøre kunn-

skapsgrunnlaget, forankre og organisere forbedringsarbeidet. 
2.  Planlegge – Sette mål, utvikle måleverktøy, kartlegge nåværende 

praksis, planlegge forbedret praksis, finne forbedringstiltak
3.  Utføre – iverksette praksis
4.  Kontrollere – Måle og analysere data sammenliknet med fast-

satte mål
5.  Standardisere og følge opp – Standardisere ny praksis, sikre vi-

dereføring, spre forbedring
 
Demings syklus kan brukes på både små og store prosjekter, enten 
alene eller som mange små uavhengige forbedringssirkler som 
sammen har en akkumulativ effekt. Metodens grunnleggende 
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Kontinuerlig forbedring

Forbedringskunnskap (improvement knowledge) er et samlebe-
grep på teorier som brukes for å sikre at endringstiltak fører til 
vedvarende forbedring. Forbedringskunnskap tar utgangspunkt 
i W. Edwards Demings uttrykk «Profound knowledge», som vil 
si den grunnleggende kunnskap man trenger for å kunne lykkes 
med forbedringsarbeid. Dette innebærer blant annet kunnskap og 
forståelse for systemer, metodekunnskap, forbedrings og endrings-
psykologi og kunnskap om ledelse av systemer og prosesser(22). 

«Without theory, there are no questions; without questions, there is no 
learning» W. Edwards Deming (18)

Kontinuerlig forbedring handler om å kombinere kunnskap om 
forbedring av diagnostikk og behandling (profesjonell kunnskap) 
med kunnskap om forbedring av prosess og system (forbedrings-
kunnskap)(12)(19). Det dreier seg om refleksjon og utvikling av 
kompetanse, samtidig som man må interessere seg for og forstå 
det systemet som utgjør rammen for dette arbeidet. Uttrykket 
«Ethvert system er perfekt designet for å gi akkurat det resultat det 
gir» stammer fra Paul Batalden. I det ligger det en erkjennelse av at 
de rammene, strukturene og kulturen vi jobber innenfor påvirker 
kvaliteten på tjenestene i samme grad som vår egen kompetanse-
utvikling(12)(20). 

I 1993 publiserte Batalden og Stoltz en modell som tydeliggjør 
innholdet i og sammenkoblingen mellom profesjonell kunnskap 
og forbedringskunnskap(21) (figur 2).

Profesjonell 
kunnskap 

• Fag 
• Spesialitet 
• Verdier 

Forbedrings- 
kunnskap 

• System 
• Variasjon 
• Psykologi 
• Erkjennelsesteori* 

Tradisjonell  
forbedring av 
helsetjenesten 

Kontinuerlig  
forbedring av 
helsetjenesten 

+ 

*) Erkjennelsesteori (epistemologi) betyr her kunnskapsforståelse,  
aksjons- og erfaringslæring, persepsjon og ulike perspektiver på virkeligheten 

Batalden & Stolz 1993. Oversatt i 2009 med tillatelse fra Paul B Batalden av  
Brandrud AS, Hjortdahl P, Nyen B, Helljesen GS, Holm HA, Schreiner A.  

Figur 2 Etter Paul Batalden

Profesjonell kunnskap handler om at det man gjør er forankret i 
forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og brukermedvirk-
ning innenfor en gitt kontekst (såkalt «kunnskapsbasert praksis»). 
Denne kunnskapen skal være oppdatert og basert på anerkjente 
metoder for kunnskapshåndtering. Dette forutsetter opplæring i 
bruk av kunnskapshåndtering, samt tilgang til oppdaterte kunn-
skapskilder, blant annet faglige retningslinjer. Avviker man fra an-
befalt praksis, skal dette begrunnes(12). 
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Variasjon

Følgende punkter knytte til variasjon kan være nyttig å reflektere 
over:
1. Variasjon forekommer i alt det vi gjør
2. Prosesser som bare har naturlig variasjon er forutsigelige 

innenfor statistiske grenser
3. Uønsket spesiell variasjon bør identifisere, forstås og fjernes
4. Når spesiell variasjon er fjernet, er det formålstjenlig å vur-

dere å endre prosessen
5. Om en prosess bare har naturlige variasjon, men fungerer 

på et uakseptabelt nivå, bør man fokusere på å endre gjen-
nomsnittsnivået i ønsket retning

Gjennom følgende steg skal man kunne identifisere og analysere 
variasjon(23):
1. Hvor stor variasjon er det?
2. Er kilden til variasjon hovedsakelig naturlig?
3. Er kilden til variasjon hovedsakelig unaturlig/spesiell?
4. Har du forstått den faktiske årsaken til variasjonen?

Å forstå variasjon er viktig.  Reduksjon av variasjon, ligger til 
grunn for flere av kvalitetsforbedringsmetodene skissert under. 
Kunnskap om variasjon gir oss et grunnlag for å analysere og for-
bedre prosesser. Å forstå og kartlegge årsaker til variasjon kan gi 
føringer for hvilke tiltak som kan eller bør iverksettes. Manglen-
de forståelse for hva variasjon er, kan føre til feilslutninger som 
påvirker kvalitetsforbedringsarbeidet negativt. For eksempel ved 
at vi ser trender der det ikke er trender, eller feiltolker en naturlig 
utvikling som en forverring eller forbedring av en prosess(23)(24). 

Begrepet «variasjon» kan deles inn i naturlig variasjon («common 
cause») og spesiell («special cause») variasjon. Naturlig variasjon 
er en iboende egenskap ved en prosess. Naturlig variasjonen kan 
for eksempel være at kroppstemperaturen normalt varierer mel-
lom 36,5 og 37,5 grader gjennom døgnet, at ventetiden ved en 
legevakt til vanlig er mellom 0-90 minutter avhengig av pågang, 
eller at pasienter med samme sykdom kan oppleve ulike symp-
tomer. En prosess preget av naturlig variasjon er som oftest en 
stabil prosess. Med det menes at variasjonen eller avvikene skjer 
tilfeldig og er dermed ikke en del av en særskilt trend, og at pro-
sessen innenfor visse grenser er mulig å forutsi(23)(24). 

Spesiell variasjon kommer som resultat av irregulære, unatur-
lige årsaker som ikke er iboende i prosessen.  Spesiell variasjon 
kan være ønsket og uønsket (utilsiktet). En ønsket spesiell varia-
sjon får man i tilfeller der variasjonen eller avviket er gjort med 
hensikt. For eksempel variasjon i behandlingen som et resultat 
av at man har innført et forbedringstiltak. Uønsket eller utilsik-
tet spesiell variasjon kan være temperaturen ved feber eller en 
influensaepidemi. Spesiell variasjon kan også være forårsaket av 
utstyrsmangel (u)vaner/kultur som har fått lov til å utvikle og 
befeste seg, mangel på standardisering av en særskilt behand-
lingsprosess eller manglende evne til å takle akutte tilfeller på en 
god måte. En prosess preget av spesiell variasjon reflekterer som 
oftest en ustabil prosess der variasjonen kan være en del av en 
trend, et spesifikt skift eller et mønster. Slike prosesser utgjør en 
større risiko mot pasientsikkerheten(23)(24)(25). 
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Viktige forutsetninger

I dette siste punktet ligger også kravet om relevante IKT-verktøy 
som gir mulighet for å måle prosesser og resultater som igjen 
kan brukes til evaluering(4). Dette kan for eksempel dreie seg 
om verktøyet statistisk prosesskontroll (se boks 3). Ledelsen må 
sørge for at dette blir etablert og gjort tilgjengelig, men fagmil-
jøet må være involvert i utviklingen for å sikre god funksjonalitet 
og brukervennlighet.

Læringskultur 
Kontinuerlig kvalitetsforbedring forutsetter at det finnes en kul-
tur for læring. En læringskultur er en kultur der ledelsen og de 
ansatte er sammen om å lære. Kontinuerlig læring prioriteres på 
en måte som gjør læring til en del av hverdagen, en del av kultu-
ren(27). Utgangspunktet for en lærende kultur er erkjennelsen av 
at det alltid er rom for forbedring. Innspill til hva som kan for-
bedres kan komme fra ulike kilder. Tilbakemeldinger fra brukere 
og pårørende, krav eller forventninger fra eiere, ønske om faglig 
utvikling hos helsepersonell, eller fra gjennomførte systematiske 
målinger av tjenesten med påfølgende synliggjøring av uheldige 
hendelser og avvik(28).

I et miljø med god læringskultur skal individer kunne stille 
spørsmål, og kunne fortelle om uønskede hendelser uten å være 
redd for at det får uheldige følger for dem. Miljøet må ikke være 
preget av en frykt for «blaming and shaming», og systemet må 
være bygget opp slik at det er til for å støtte for helsepersonellet 
og de får hjelp til forbedring. Analysen av de uønskede hen-
delsene må kunne kanaliseres tilbake til melder med fokuset på 
forebygging av nye uønskede hendelser. En god læringskultur 
forutsetter at det finnes arenaer og tid for felles diskusjon og 
refleksjon(29)(27). Dette kan gjøres på morgenmøter, tverrfaglige 
læringsmøter og i veiledningssituasjoner. 

En virksomhet eller organisasjon som skaper en slikt miljø kalles 
en lærende organisasjon. En lærende organisasjon har evne til å 
skape, tilegne seg og overføre/formidle kunnskap. Det arbeides 
systematisk og kontinuerlig med verdier, mål og visjon. En slik 
organisasjon evner å forandre sin atferd slik at den reflekterer ny 
kunnskap og innsikt. 

Helsepersonells aktive deltagelse og 
kompetanse
Kontinuerlig kvalitetsforbedring forutsetter aktiv deltagelse fra 
alle helsepersonellgrupper(4). Innføring av kvalitetsforbedrings-
strategier avhenger av at leger og andre helsepersonell involveres 
i planlegging og implementering av valgt kvalitetsforbedrings-
metode. Dette fører til eierskap og kjennskap til metoden. En 
studie utført av the Advisory Board Companya  (USA) viser at 
involvering sikres best ved å sette leger med særlig interesse og 
evne til å engasjere som ansvarlig for kvalitetssikringsarbeidet(30). 

Kvalitetsforbedring må bli en del av hverdagen for alt helseper-
sonell. Det vil si at prinsipper og ideer knyttet til forbedring er 

Uavhengig av hvilken kvalitetsforbedringsmetode man velger, er 
det er noen forutsetninger som må være på plass for at arbeidet 
med kontinuerlig kvalitetsforbedring skal lykkes. Det handler 
om ledelsesforankring, riktige rammebetingelser, involvering av 
utøvende helsepersonell (så kalt «frontline staff»), brukermed-
virkning og tilpasning av valgt metode til de lokale forholdene. 

Ledelsesforankring
Iverksetting av kvalitetsforbedring forutsetter involvering av le-
delse på alle nivåene og i alle leddene i helsetjenesten. Det vil si 
fra sykehuseier til avdelingsleder, og fra øverste ansvarlige leder i 
kommunen til det enkelte fastlegekontor. Det er alltid et ledel-
sesansvar å sørge for at kvalitetsforbedringsarbeid kan foregå(12). 
I stor grad handler det om å prioritere ressurser. Innenfor spe-
sialisthelsetjenesten er det sykehusledelsen som har ansvaret for 
at kvalitetsforbedringstiltak gjennomføres. Styret/eier må etter-
spørre resultater for å sikre at virksomheten skal utvikle seg i 
ønsket retning. Ledelsen på avdelingsnivå må sørge for en trygg 
åpenhets- og meldekultur som bidrar til læring i stedet for stig-
matisering («blaming and shaming»). I primærhelsetjenesten er 
spørsmålet om ansvar litt mer komplisert. Eier av det enkelte 
fastlegekontor har både en tilrettelegger og utøverfunksjon, 
mens det i kommunehelsetjenesten forøvrig mangler en tilsva-
rende eier og organiseringsstruktur som i spesialisthelsetjenesten. 

For å tilrettelegge på en best mulig måte må ledere på alle nivå(12)(26)(4):
•  Sette seg klare mål der kvalitetsforbedring er tydelig priori-

tert. Dette må så kommuniseres til medarbeidere på en måte 
som er forståelig og inspirerende. I dette arbeidet er det viktig 
at ledelsen har opparbeidet seg tillitt hos sine ansatte.

•  Erkjenne at arbeidet med kvalitetsforbedring nødvendigvis 
vil måtte konkurrere med andre viktig oppgaver ettersom det 
krever tid og ressurser. 

•  Legge til rette for læringsarenaer som kan brukes til reflek-
sjon og læring. Det forutsetter at ledere forstår hva som skal 
til for få en kultur som fremmer læring. 

•  Skaffe seg innsikt og kompetanse både om det kliniske fag-
området, og om kunnskapshåndtering og forbedringskunn-
skap. 

Infrastruktur og IKT
Kvalitetsforbedring er avhengig av god infrastruktur som utstyr, 
materiell og hjelpemidler, og gode styringssystemer. Med sty-
ringssystem menes hvordan en organisasjon styrer prosesser eller 
aktiviteter for å kunne levere tjenester som tilfredsstiller pasien-
tens krav til kvalitet. Standardene til International Organization 
for Standardization (ISO-9000) beskriver kravene til et tilfreds-
stillende kvalitetsstyringssystem. Det handler blant annet om å 
sikre at pasienten er i fokus (se «brukermedvirkning» under), at 
virksomheten utøver inkluderende ledelse, styrer med innsikt i 
prosess og systemforståelse (se «kontinuerlig forbedring over»), 
at kvalitet fungerer som styringsparameter, og at avgjørelser er 
basert på god og tilgjengelig data og informasjon. 
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profesjoner. Disse elementene påvirker hvilke typer teknikker 
man kan bruke, om de kan være kompliserte eller enkle. I 2010 
initierte for eksempel Nasjonalt Råd for fødselsomsorg(31) en 
intervensjonsstudie der intervensjonen var standardisert ledelse 
av fødselens siste fase. I den forbindelse ble et lite forbedrings-
prosjekt gjennomført ved kvinneklinikken på Ålesund sykehus. 
Formålet var å øke forståelsen for at det var behovet for å inn-
føre en annen fødselsteknikk enn den som ble brukt fordi man 
mente ville medføre en forbedring. I dette tilfellet ble helt enkle 
målinger eller registreringer tatt i bruk. Som et ledd i å enga-
sjere helsepersonellet i nye teknikker, ble det gjort en opptelling 
av antall rifter ved fødsel knyttet opp mot fødselshjelpteknikk 
brukt. Dette var en helt enkel og gjennomførbar telling uten 
bruk av kompliserte målemetoder, men som likevel var med på 
å endre en del holdninger. 

a )  The Advisory Board Company (USA) is a global research, consulting, and technology 
firm, helping hospital and university executives to better serve patients and students. 
They combine expertise of 1,600 employees with insights from the experience of a 
network of 3,200 health care organizations to find solutions to pressing challenges 
(http://www.advisory.com/International).

b )  Norsk psykiatrisk forening og norsk anestesiologisk forening
c )  Norsk anestesiologisk forening, Norsk selskap for hematologi, Norsk forening for ot-

orhinolaryngologi, Norsk forening for medisinsk biokjemi, Norsk nevrologisk forening, 
Norsk dermatologisk selskap, Norsk indremedisinsk forening, Norsk forening for ma-
xillofacial kirurgi, Norsk gynekologisk forening

d )  Total kvalitetsledelse, på engelsk er Total Quality Management (TQM), brukes ofte 
overlappende med såkalt Continous Quality Improvement (CQI) og Total kvalitetskon-
troll TQC

e )  «Hospital-level performance data» er tilgjengelig på www.hospitalcompare.hhs.gov/). 
«Hospital Care» gir en oversikt som per d.d. inneholder 31 prosess indikatorer innen-
for 5 kliniske områder: hjerteinfarkt, hjertefeil, lungebetennelse, kirurgi, barneastma. 

med gjennom hele arbeidsdagen og ikke noe som må gjø-
res i tillegg. Relevante metoder og verktøy må derfor inte-
greres i helsepersonellets daglige virke. Det forutsetter ofte at 
kvalitetsforbedringsmetoden(e) og tilhørende verktøy er til-
passet tilgjengelig teknologi, at valgt metode får tid til å virke 
over en lengre periode og at arbeidet gis organisatorisk støtte 
og tilslutning. Det forutsetter også forbedringskunnskap(4)(26)

(12). Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at leger får 
slik kompetanse både i kvalitetsforbedring som metode og i re-
levante verktøy. Effektiv kvalitetsforbedring forutsetter videre at 
helsepersonell får rom for refleksjon som nevnt over.

Brukermedvirkning
Brukerne av helsetjenesten er en viktig aktør i forbedringsarbei-
det. ‘Brukere’ betyr her personer som mottar tjenester direkte, 
pasienten, eller som blir berørt av tjenestene indirekte, pårøren-
de. Deres syn på hva som er god kvalitet, hva som fungerer og 
hva som ikke fungerer er viktig (jamfør «Kvalitet og kvalitets-
forbedring – begrepsavklaring»)(12). Brukere opplever hvordan 
tjenesten fungerer i praksis og kan derfor ofte komme med gode 
forslag til forbedring av systemet. 

Brukermedvirkning avhenger av at de som planlegger og gjen-
nomfører kvalitetsforbedringstiltak, det vil si leger og annet rele-
vant helsepersonell, er i stand til å innhente og bruke pasientenes 
erfaringer på en systematisk måte. I rapporten «Og bedre skal 
det bli ved å involvere brukerne og gi dem innflytelse» gis det 
anbefalinger og føringer for en sterk brukerrolle(28). Det handler 
om å involvere brukerne aktivt gjennom å videreutvikle og ta i 
bruk metoder for systematisk innhenting av brukerens erfarin-
ger (se «Forbedringsmetoder basert på møter mellom mennes-
ker» under). Det er behov for mer forskning på brukermedvirk-
ning, et styrket samarbeid med brukerorganisasjonene, og aktiv 
opplæring av pasienter, pårørende og helsepersonell. 

Tilpasse metoden til de lokale forhold
For å få til forbedring er det viktigere at man tilpasser kvalitets-
forbedringsmetoden til den organisasjonen som metoden skal 
brukes på, enn at man velger «riktig» kvalitetsforbedringsme-
tode. En forutsetning for effektiv implementering av ulike tiltak 
er derfor at vi forstår og tar hensyn til de lokale forholdene der 
man skal gjennomføre forbedring(4)(16). Et helseforetak, en avde-
ling, et behandlingsteam, et kommunalt sykehjem eller et fastle-
gekontor har alle ulike strukturer, midler, kompetanse, og ikke 
minst kultur som man må forholde seg til ved gjennomføring av 
et kvalitetsforbedringsprosjekt. Foretak og institusjoner er orga-
nisert ulikt, involverer mennesker med ulik bakgrunn og prefe-
ranser, og oppgaver, prosesser og konteksten endrer seg over tid. 

Det er også nødvendig å ta hensyn til det enkelte forbedrings-
prosjektet når en kvalitetsforbedringsmetode skal implemen-
teres. Som for eksempel om prosjektet er stort eller lite med 
tanke på omfang og midler investert. Om det er del av et større 
prosjekt, og om det involverer aktører fra samme eller ulike 
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Måling av kvalitet 

deringer (av arbeidsprosesser og rutiner, arbeidsmiljø), ledelsens 
vurderinger eller politikernes vurderinger(33). 

En indikator eller parameter brukt i forbindelse med indirekte 
måling, er et surrogatmål som brukes for å gi en antydning el-
ler en pekepinn på noe som ikke i seg selv kan observeres eller 
måles(33)(5). En slik indikator kan beskrives eller klassifiseres ut i 
fra hvilken del av helsetjenesten den belyser. Indikatoren knyttes 
da til begrepene «struktur, prosess, og resultat» som forklares i 
kapittel om begrepsavklaringer. Det er også vanlig å beskrive in-
dikatorer ut fra hva de skal brukes til(5)(33)(35)(7). Indikatorer kan 
brukes av ledere til helsepolitisk styring eller virksomhetsstyring, 
eller for å gi pasienter og pårørende grunnlag for valg av behand-
lingssted eller behandlere. Vi snakker da om indikatorer brukt 
i forbindelse med legitimering og ansvarliggjøring (se tabell 1). 
Indikatorer som brukes til støtte i kvalitetsforbedringsprosessen 
brukes primært av fagfolk. 

Forbedring Ansvarliggjøring Forskning

Mål Forbedre helseom-
sorg (effektivitet 
og virkning)

Sammenligning, 
prioritering, 
styring 

Ny kunnskap 
(virkning)

Metode:  
Observerbare 
tester

Test er obser-
verbar

Ingen testing, 
gjøres evaluering 
av status på nå-
værende ytelse

Kontrollert eller 
blindet testing

Styring («bias») Konsekvent sty-
ring akseptert

Testing og juste-
ring gjøres for å 
redusere styring

Testing designes 
for å eliminere 
styring

Utvalgsstørrelse «Just enough» 
data, små sekven-
sielle datautvalg

Søker å få tak på 
100 % av tilgjen-
gelig data

«just in case» data 
utvalget må være 
«stort nok»

Hypotesens 
fleksibilitet

Fleksibel hypo-
tese som justeres 
i forbindelse med 
læring

Ingen hypotese Satt hypotese 
(null hypotese)

Test strategi Sekvensiell tes-
ting

Ingen systematisk 
testing

Én stor test

Vurdere om 
endring er 
forbedring

Statistisk prosess 
kontroll (Run-dia-
gram og kontroll-
diagram)

Ikke endringsfo-
kusert 

Hypotesetes-
ting, statistiske 
tester(t-test, F-
test,chi square, 
p-verdi)

Dataenes konfi-
densialitet

Data brukes kun 
av de som er 
involvert

Data er tilgjenge-
lig for offentlig-
heten

Forskningsobjek-
tenes identitet er 
beskyttet 

Tabell 1 Fritt oversatt fra forelesning, Bob Lloyd, Kevin Little og Richard 

Scoville, 2012

“The ultimate goal is to manage quality. 
But you cannot manage it until you have 
measured it, and you cannot measure it 
until you can monitor it»

– Florence Nightingale

Hvorfor måle
Enkelt sagt handler måling om å dokumentere og fremskaffe 
kunnskap. Samtidig er måling et verktøy hvis funksjon må sees 
i sammenheng med hva måleresultatene skal brukes til. Må-
ling kan brukes både i forbindelse med styring og legitimering, 
forskning, og systematisk forbedringsarbeid. Resultatene kan 
være ment for offentliggjøring, eller kun for intern kvalitetsfor-
bedring(32). Hvorfor vi måler påvirker både hva og hvordan vi 
måler. 

Litt forenklet kan man si at måling brukt som et ledelsesverktøy 
handler om å få og gi innsikt i helsetjenestens ytelser. Måling 
brukes til å styre virksomheten i ønsket retning og for å ansvar-
liggjøre denne styringen. Måleresultatene sier noe om virksom-
heten har nådd egene mål eller kan brukes til å sammenligne. 
Fokuset er derimot ikke nødvendigvis på systematisk endring. 
Når måling brukes i forbindelse med endring eller utvikling av 
pasientbehandlingen, er måling i større grad et verktøy for det 
faglige kvalitetsforbedringsarbeidet. Her er måling et virkemid-
del for å identifisere forbedringspotensial og et utgangspunkt for 
handling. Gjennom måling skaffes data som bidrar til å avdekke 
behov for endring, og for å evaluere effekten av de forbedrings-
tiltak om deretter iverksettes(4)(33)(26)(25). Måling gjort i forbindel-
se forskning handler i større grad om å fremskaffe ny kunnskap 
ved hjelp av vitenskapelig metodikk. Måling i forbindelse med 
forskning og kvalitetsforbedring kan ha samme målsetning, men 
krav til metode, generaliserbarhet osv. er som oftest ulikt. Det er 
likevel glidende overgang mellom de to(34).  

Tabell 1 gir en enkel skjematisk oversikt over de tre dimensjo-
nene av måling(25). 

Objektiv og subjektiv måling
Kvalitet kan måles både objektiv og subjektiv. Dette kan sees i 
sammenheng med det som innledningsvis ble definert som fag-
lig kvalitet («objektiv kvalitet») og brukeropplevd kvalitet («sub-
jektiv kvalitet»). Objektiv måling gjøres direkte ved registrering 
av for eksempel saksbehandlingstid, ventetid eller økonomiske 
størrelser, eller ved hjelp av objektive måleinstrumenter som 
temperatur i rommet, støy fra maskiner osv. Objektiv måling 
kan også gjøres indirekte via et annet fenomen som vi antar sier 
noe om kvaliteten (= indikator, se under). Subjektiv måling 
krever menneskelig vurdering. Eksempler på slike områder kan 
være pasienter/pårørendes opplevelser eller erfaringer, fagperso-
nenes vurderinger (av ulike sider ved tjenesten), ansattes vur-
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Noen eksempler på bruk av måling som verktøy:

Uønskede effekter av måling
Ukritisk bruk av målinger kan ha uheldige effekter. Det handler 
både om faren for at det gjøres metodologiske feil og om at det 
kan skje en oppmerksomhetsforskyvning som resultat av gjen-
nomførte målinger. Det er derfor viktig at målinger kun gjøres 
der det er hensiktsmessig. Det vil si der man mangler data på 
kvalitet, man mistenker et kvalitetssvikt, eller i forbindelse med 
evaluering i etterkant av at et forbedringstiltak er innført. 

Ineffektive målinger kan føre til merarbeid og uhensiktsmessig 
ressursbruk som stjeler tid fra pasientbehandling. Det er derfor 
viktig at måling gjøres korrekt og på en måte som oppfattes som 
hensiktsmessig for de som skal utføre målingene. En indikator 
skal som vist i boks 2 være både gyldig, pålitelig, sensitiv, an-
vendbar og gjennomførbar. Dersom indikatoren ikke måler det 
den er ment å skulle måle (gyldighet), og/eller at selve målingen 

Boks 3 Statistisk prosesskontroll: 

Statistisk prosesskontroll (SPC: Statistic Process Controll) 
er et måleverktøy der data settes opp i tidsserier for å 
undersøke hvordan en prosess forandrer seg over tid. Via 
statistisk prosesskontroll kan man få informasjon om 
nivået på den prosessen man ønsker å studere, om den er 
stabil eller om den er uforutsigbar med for stor variasjon 
(se kapittel «Kontinuerlig forbedring, variasjon») osv. 
Metoden går ut på å foreta gjentatte innsamlinger av 
data over tid (i form av en tidsserie). Gjennom slike 
tidsseriedata kan man relativt raskt identifisere trender 
og endringer i data materialet som bør undersøkes 
nærmere. Dette er en annen måte å innhente data på og 
har et annet fokus en tradisjonell innsamling av data til 
forskning.

Kilde: Helsebibliotekets nettsider

Boks 4 Benchmarking: 

«Benchmarking» gir mulighet til å forbedre kvalitet 
gjennom sammenlikning mellom enheter som er 
sammenliknbare. En virksomhet kan også velge å bruke 
«benchmarking» for å måle egen prestasjon over tid, 
og sammenlikne data for å se om man har forbedret 
seg siden sist. Det viktigste er at undersøkelsene brukes 
som grunnlag for diskusjon om hvorfor virksomheten 
har forskjellig resultater. Diskusjonene kan ha effekt på 
kvaliteten både gjennom å identifisere forbedringsområder 
og ved å gjøre endringer i hvordan data samles in slik at man 
får et enda bedre grunnlag for fremtidig sammenlikning.

Kilde:  Forbedringsarbeid og Statistisk Prosesskontroll (SPC), Bjørnar 
Nyen

Kvalitetsindikatorer utarbeides på forskjellige måter, men noen 
forutsetninger må ligge til grunn. Indikatorer skal være både gyl-
dige, relevante, pålitelige og anvendbare (se boks 2)(33)(35).

Måling er et av flere ledd i kvalitetsforbedringsprosessen og er 
et middel for endring kun dersom resultatene integreres i læ-
ringssirkelen som definert over i kapittelet «Repeterende læring». 
Resultatene av målingen må føres tilbake til utøveren(e) og be-
arbeides i en læringssløyfe der målingene brukes til å vurdere 
og reflektere over eksisterende praksis. Både såkalt prosessmåling 
(som sier noe om utførelsen av behandlingen) og resultatmåling 
(som sier noe om sluttresultatet) er nødvendig i arbeidet med 
kvalitetsforbedring (se definisjon på struktur, prosesser og resul-
tater under kapitel «kvalitet og kvalitetsforbedring»). I kvalitets-
forbedringsarbeidet settes resultatene av målingene opp mot en 
standard, det vil si en forventning ut i fra eksisterende kunnskap 
om hva som skal være til stede for at et mål er nådd . Et eksempel 
på en standard, kan være en faglig retningslinje (se kapitel under 
«Eksisterende standarder som utgangspunkt for måling»).

Boks 2 Kvalitetsindikatorer må være: 

•  Gyldig: Vitenskapelig dokumentert sammenheng 
mellom indikatoren og kvalitet, tar gjerne 
utgangspunkt i målsettinger eller standarder for 
helsetjenesten, og må være generaliserbar ut fra den 
informasjonen indikatoren gir. Dette innebærer at 
indikatoren har tilstrekkelig forskningsmessig evidens

•  Pålitelig: Dataene er samlet inn på en troverdig måte 
og måler det som er viktig for kvaliteten innenfor 
området man ønsker å måle/forbedre. 

•  Sensitiv for også små endringer, noe som setter høye 
krav til utformingen av indikatoren(e)

•  Anvendbar: De data som hentes ut fra indikatoren må 
være relevant for de som skal bruke dem. Forutsetter 
derfor involvering av de fagmiljøene som skal bruke 
dataene

•  Gjennomførbar: Det må være mulig å innhente 
dataene (tilgjengelighet). Dette er et punkt som 
henger sammen med pålitelighet og handler i stor 
grad om å ha et godt nok system for å innhente og 
samle data i kvalitetsregistre.

Kilder: Kom i gang – kvalitetsforbedring i praksis, Ada Schreiner m.fl.
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tent på fagområdet (faglig revisjon). Internrevisjon kan også være 
en god metode for å sikre kompetanseutveksling. Eksterne revisjo-
ner (tilsyn som gjennomført av Helsetilsynet og Riksrevisjonen) 
kan avdekke feil praksis og gi viktige korreksjoner for å bidra til 
endring. Gjensidige praksisbesøk og evalueringer gjennomført av 
spesialitetskomiteene som reiser rundt og evaluerer, er også former 
for tilsyn og metoder for å overvåke og dokumentere kvalitet.

Internkontroll er en organisasjons eget system for å dokumen-
tere og overvåke kvalitet. Forskrift om internkontroll i sosial- og 
helsetjenesten har blant annet som formål å sikre at sosial- og 
helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring 
og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. Peer-review er en 
form for internkontroll innenfor et profesjonsområde, et profe-
sjonsdrevet system for selvevaluering og utvikling. 

Akkreditering og sertifisering er ekstern kontroll av en virksom-
het. Akkreditering betyr godkjenning og er en prosedyre hvor et 
myndighetsorgan formelt godkjenner at et organ kan utføre spe-
sifiserte arbeidsoppgaver, eller godkjenner at krav til kompetanse 
og utførelse av en arbeidsprosess er i tråd med en gitt standard. 
ISO 9001 er en standard utviklet av International Organization 
for Standardization (ISO) og omhandler internasjonale krav til 
virksomheten knyttet til ledelse og styring. Stadig flere virksom-
heter i helsetjenesten sertifiseres i henhold til ISO 9001-standar-
den. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor 
sykehus (NOKLUS) er også et organ for sertifisering og kvali-
tetssikring knyttet til laboratoriearbeid ved sykehjem. 

Standardiserte surveys som brukerundersøkelser kan brukes til 
å overvåke eller evaluere kvalitet ved å gi indikasjon på hvordan 
pasienter, pårørende og ansatte oppfatter kvaliteten på helsetje-
nestene. En litteraturgjennomgang foretatt av Kunnskapssente-
ret i desember 2012 viser at brukererfaringsdata fra nasjonale 
og andre storskala undersøkelser ofte brukes i lokalt kvalitets-
forbedringsarbeid. Gjennomgangen viser at resultatene fra bru-
kererfaringsundersøkelsene stimulerer til formelle og uformelle 
diskusjoner i avdelingene, samt brukes til dels til å sammenligne 
egne resultater over tid, og med andre institusjoner.

Et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 
Bruk av kvalitetsindikatorer i forbindelse med måling har økt 
de siste årene både nasjonalt og internasjonalt(38). I Norge har 
Helsedirektoratet per 2013 ansvar for å etablere et nasjonalt 
kvalitetsindikatorsystem for spesialist- og primærhelsetjenesten. 
I 2011 la Helsedirektoratet frem «Rammeverk for et kvalitets-
indikatorsystem i helsetjenesten – Primær- og spesialisthelsetje-
nesten». Rammeverket inneholder et sett med 14 kriterier for 
et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem og skal være førende for 
utvikling av indikatorer(40). 

Helsedirektoratet ser nå på den videre utviklingen av et nasjonalt 
indikatorsystem sammen med blant annet Kunnskapssenteret. 
En oppdatert oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorene som er 
tatt i bruk eller som er planlagt tatt i bruk finnes på www.hel-

ikke er gjort på en riktig måte (pålitelighet), kan det for eksem-
pel føre til at helsepersonell tar beslutninger på feil grunnlag. 
Måleresultater som viser at én type behandling gir bedre utfall 
enn et annet er derfor ikke i seg selv grunnlag for endring av 
praksis. Det er også nødvendig å veie resultatet opp mot prinsip-
pet om at behandlingen alltid skal være til beste for pasienten. 
Effektivitet i en behandling skal ikke gå ut over pasientens opp-
levelse av den samme behandlingen(7). Feilaktige eller feiltolkede 
målinger kan også føre til at helsepolitiske beslutninger og prio-
riteringer blir tatt og iverksatt på feil grunnlag(37).

Måling kan videre utgjøre et problem dersom det som måles 
«stjeler» oppmerksomhet fra andre områder. Oppmerksomhets-
forskyvning knyttes gjerne til bruk av måling på ledelsesnivå, 
det vil si de som styrer/leder for eksempel et helseforetak, en 
avdeling, eller et sykehjem(7). Problemet oppstår dersom et an-
tatt behov for målinger innenfor et område trekker interessen 
vekk fra andre områder som også trenger oppmerksomhet. For 
eksempel ved at kravet om måling av produktivitet (i forbindel-
se med innsparinger) fører til en nedprioritering av arbeid med 
kompetanseheving eller tid avsatt til systematisk kvalitetsforbe-
dring arbeid(5). Oppmerksomhetsforskyvning kan også utgjøre 
en utfordring i forbindelse med prioritering av ressurser dersom 
tiltak eller områder det er lett å måle effekter av og kostnad på, 
får tilført ressurser på bekostning av mindre målbare områder. 
For eksempel gjør kompleksiteten i psykisk helsevern det mer 
utfordrende å måle effekter og kostander ved behandling, enn 
innen somatiske områder. 

Flere måter å dokumentere kvalitet
Det finnes flere måter å overvåke, dokumentere eller evaluere 
kvalitet på i tillegg til måling ved bruk av direkte og indirekte 
målbare indikatorer som vist over. Felles for alle er at de bidrar til 
å skape bevissthet om kvaliteten på det arbeidet som utføres(39)(32).

Medisinsk og helsefaglig forskning er et viktig kvalitetsskapende 
element. I hvilken grad det utføres forskning eller om det tilret-
telegges for forskningsaktivitet, er derfor en indikator på kvalitet 
i seg selv. Forskning skaper ny kunnskap, innsikt om ny og bedre 
behandling, og brukes til å evaluere metoder. Forskning bidrar 
også til å dokumentere kvalitet. Gjennom for eksempel følge-
forskning eller evalueringsforskning dokumenteres kvaliteten på 
et nytt behandlingsopplegg. Forskning kan også brukes til å av-
dekke betydelige avvik. På tidlig 1990 tallet oppdaget man gjen-
nom forskning på data fra nasjonalt register for leddproteser at 
en gitt behandlingsmetode knyttet til leddproteser ga dårlig re-
sultat. På bakgrunn av dette ble praksis endret. Videre fremmer 
forskningsaktivitet kunnskapsoverføring og forskningskompe-
tanse er viktig for implementering av forskningsresultater. Dette 
bidrar til kritisk tenkning som er med på å sikre en kunnskaps-
basert praksis, en forutsetning for høy kvalitet på helsetjenesten.

Gjennom regulatoriske tilsyn og inspeksjon overvåkes kvalitet og 
kvalitetsbrudd kan avdekkes. Interne revisjoner kan gjennomføres 
med revisor (lege fra annen avdeling eller sykehus) som er kompe-
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senorge.no, Helsedirektoratets sider, eller sidene for Fritt sykehus 
valg(41)(42)(43). En oversikt per 30/7-2013 er gitt i boks 5. Det job-
bes også med utvikling av kvalitetsindikatorer innenfor primær-
helsetjenesten. Et pilotprosjekt etablert i 2010 resulterte i et sett 

med anbefalte kvalitetsindikatorer nedfelt i rapporten «Bruk av 
kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontorer – et pilotprosjekt» 
(44)(45) (se boks 6). Det bør utvikles et overordnet kvalitetssystem 
også for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Boks 5 Følgende nasjonale kvalitetsindikatorer er 
utviklet per i dag (30/7-13):

Kvalitetsindikatorer knyttet til diagnoser
•  Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen
•  Kvalitetsindikator for behandling av hjerneslag
•  Lårhalsbrudd operert innen 48 timer
•  Kvalitetsindikator for behandling av lårhalsbrudd
•  Amputasjoner blant pasienter med diabetes 
•  Kvalitetsindikator for behandling av hjerteinfarkt
•  30 dagers total overlevelse etter innleggelse på sykehus
•  Tilbakemelding (epikrise) sendt innen syv dager
• Korridorpasienter
•  Pasienterfaringer ved somatiske sykehus i 2011
•  Reinnleggelser av eldre
•  Individuell plan i barnehabilitering 
• Sykehusinfeksjoner

Startet behandling av kreft
•  Startet behandling av tykktarmkreft innen 20 dager
•  Startet behandling av lungekreft innen 20 dager
•  Startet behandling av brystkreft innen 20 dager

Fem års overlevelse etter kreft
•  Fem års overlevelse etter tykktarmskreft 
•  Fem års overlevelse etter endetarmskreft 
•  Fem års overlevelse etter lungekreft 
•  Fem års overlevelse etter brystkreft 
•  Fem års overlevelse etter prostatakreft

Psykisk helse og rus
•  Registrering av diagnoser i psykisk helsevern for barn og 

unge
•  Registrering av lovgrunnlag i psykisk helsevern for voksne 
•  Registrering av hoveddiagnoser i psykisk helsevern for 

voksne 
• Tvangsinnleggelse
•  Fastlegers vurdering av distrikts psykiatriske sentre

Fødsel
• Keisersnitt
•  Fødselsrifter grad 3 og 4

Ventetid og utsettelse av operasjon
•  Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for fysisk 

helse 
•  Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for psykisk 

helsevern for barn og unge 
•  Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for psykisk 

helsevern for voksne 
•  Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling
•  Utsettelse av planlagte operasjoner

Kilde helsenorge.no 

Boks 6 «Bruk av kvalitetsindikatorer ved 
allmennlegekontor – et pilotprosjekt»:

Anbefalte kvalitetsindikatorer, allmennmedisin
• Systematisk evaluering av data fra egen praksis
•  Andel av legene i praksis, som spesialister eller under 

spesialisering i allmennmedisin
•  Det holdes regelmessig møter for hele praksisteamet, og 

det skrives referat fra møtene. Møtefrekvens: Minst 1 time 
pr mnd

• Tid til tredje neste ledige time
•  Rutiner for overføring av informasjon fra lege til 

hjemmesykepleien om medisinering av felles pasienter
•  Praksis kan vise at de har tilgang til og bruker dokumenterte 

retningslinjer og prosedyrer i pasientbehandling
• Rutiner for innhenting og behandling av avviksmeldinger
• Rutiner for mottak av og behandling av klage fra pasientene

•  Legen deltar i ansvarsgruppemøter og basismøter for 
sine faste pasienter, der dette er aktuelt

• Praksis innhenter aktivt bruker-erfaringer fra pasientene
•  Praksis gir pasientene mulighet til å gi uttrykk for sine 

meninger og forslag til forbedringer 
•  Andel av pasienter over 65 år der medisinlista er 

oppdatert ved at medikament er utskrevet fra, lagt til 
eller endret i rapportperioden

•  Alle pasienter med diabetes som gjennomgår årskontroll 
etter spesifikasjon i NSAMs handlings-program

• Antall ledige timer ved starten av praksisdag
•  Alt personell i praksis får opplæring og årlig trening i 

basal førstehjelp
•  Andel av pasienter med luftveis-infeksjoner med diagno-

sekodene R72, R75, R76 og R81 som er behandlet med 
antibiotika, som har fått behandling med penicillin V

Kilde Bruk av kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontor 
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behandling ble gitt i henhold til eksisterende kunnskap om me-
tode og/eller prosess som nedfelt i standarden. Eller for å sjekke 
om etterlevelsen av eksisterende standarden i en gitt pasient-
populasjon varierer og dermed påvirker behandlingskvaliteten. 
Samtidig må en standard brukes i kombinasjon med individu-
ell vurdering i hvert tilfelle. Helsepersonells evne til å ta i bruk 
skjønn og mulighet til faglig oppdatering er derfor viktig.

I Norge har vi flere ulike betegnelser på slike anbefalinger og 
råd som gis. Begreper som retningslinjer, veiledere, handlings-
program, terapianbefalinger, prosedyrer, metoder osv., blir brukt 
dels synonymt og har ingen klar avgrensning til hverandre. Det-
te kan medføre en del usikkerhet og forvirring. De ulike doku-
mentene har likevel det til felles at de gir råd og anbefalinger om 
forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging og/eller orga-
nisering av helsetjenester. Boks 7 gir en oversikt over relevante 
ord og utrykk(49)(50)(51). 

Standarder må være oppdaterte. De må kunne tilpasses utvikling 
av ny kunnskap og ny teknologi. Dette kan være en utfordring 
å få til dersom ansvaret for oppdatering og kvalitetssikring ikke 
er avklart eller prioritert. Prosessen rundt oppdatering er ikke 
nødvendigvis systematisert. Også implementering av standarder 
er utfordrende. En undersøkelse gjennomført av Kunnskapssen-
teret i 2010(50) viste at veldig mange ansatte er involvert i utvik-
ling av faglige standarder (kalt fagprosedyrer i undersøkelsen). 
Det finnes et stort antall fagprosedyrer og de fleste helseforetak 
koordinerer ikke arbeidet.

En faglig retningslinje som skal kunne gi anbefalinger om «best 
practice» må være kunnskapsbasert. En forenklet definisjon av 
faglige retningslinjer er «normgivende anbefalinger for definerte 
kliniske problemstillinger»(51)(52) (se nærmere begrepsavklaring 
boks 8). Kunnskapsbaserte retningslinjer gir balanserte anbe-
falinger ved å integrere forskningsbasert kunnskap med klinisk 
ekspertise, pasientpreferanser og andre kontekstuelle faktorer. 
Utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer utgjør en krevende 
oppgave som forutsetter systematiske og transparente prosesser 
hvor verktøy som for eksempel AGREE II og GRADE blir be-
nyttet(53). 

En slik omfattende prosess benyttes spesielt i utviklingen av in-
ternasjonale og nasjonale faglige retningslinjer. Det er derimot 
mer utfordrende og skulle ta i bruk slike metoder når faglige 
retningslinjer på lokalt nivå utarbeides eller tilpasses. Få slike 
retningslinjer vil i dag tilfredsstille de krav for utarbeidelse som 
ligger i betegnelsen «kunnskapsbaserte retningslinjer». Ved eta-
blering av nye eller eksisterende prosedyrer, behandlinger osv. 
på lokalt nivå bør man derfor vurdere om avdelinger eller min-
dre fagmiljøer heller bør ta i bruk eksisterende retningslinjer og 
eventuelt justere for lokale forhold (kompetanse, utstyr etc.) enn 
å utvikle nye. Alternativt bør det på plass et apparat som bistår 
i utforming av slike retningslinjer. Nasjonalt nettverk for fag-
prosedyrer, www.fagprosedyrer.no, er et nettverk som forsøker å 
håndtere disse utfordringene. 

 Legeforeningen, fagmiljøet og 
kvalitetsindikatorer
Fagmedisinske foreninger har stått sentralt i Legeforeningens ar-
beid med kvalitetsindikatorer. I 1999 utarbeidet det daværende 
Kvalitetsforbedringsutvalget en håndbok kalt «å utarbeide kvali-
tetsindikatorer»(46). I 2002 ble de daværende spesialforeningene 
(nå fagmedisinske foreninger) oppfordret til å foreslå kvalitetsin-
dikatorer på sine respektive fagområder. I 2004 ble 18 av de 20 
innkomne forslagene oversendt til daværende Helse- og sosial-
direktoratet som grunnlagsmateriale for den videre utviklingen 
av nasjonale kvalitetsindikatorer. I 2006 fikk Legeforeningen til-
bakemelding om at direktoratet ville avvente videre arbeid med 
utvikling av fagspesifikke nasjonale kvalitetsindikatorer inntil 
bl.a. Nasjonal helseplan var klar og ansvar for og oppgaver for de 
ulike aktørene i helsetjenestene var avklart(47). 

I 2010/2011 ble det gjort en questbackundersøkelse med for-
mål om blant annet å kartlegge fagmedisinske foreningers arbeid 
med indikatorer. Av de 32 som svarte, oppga kun to foreninger 
at de per januar 2011 hadde pågående arbeid knyttet til kvali-
tetsindikatorer. Norsk anestesiologisk forening ga ingen videre 
utdyping av sitt arbeid. Norsk psykiatrisk forening viste til føl-
gende:
• Arbeid med «varighet av ubehandlet psykose» som indikator
•  Resultatmål, funksjonsmål er en sentral diskusjon i kvalitets-

utvalg og utvalg for helseøkonomi

Ni foreninger viser til at de tidligere har arbeidet med kvalitets-
indikatorer: 
•  For hver sykdom/behandling som skal inn i det biologiske 

legemiddel registret (Norsk revmatologisk forening)
•  Nedsatt en gruppe som skal vurdere kvalitetskrav til HbA1c-

analysen og bruk av HbA1c i diagnostikk av diabetes (Norsk 
endokrinologisk forening)

•  Pre operativ behandling innebærer registrering av liggetid, 
komplikasjoner m.m. (Norsk forening for gastroenterologisk 
kirurgi)

•  Mest indikatorer på areal, bemanning, utstyr, tilbud på ulike 
undersøkelser, litteraturtilgang, mulighet for faglige kurs osv. 
(Norsk forening for klinisk nevrofysiologi)

•  Revisjon av kvalitetsindikatorer (Norsk forening for klinisk 
nevrofysiologi)

Eksisterende standarder som utgangspunkt 
for måling
Nedfelte anbefalinger eller råd, også kalt standarder, fungerer 
som normgivende utgangspunkt for god faglig klinisk praksis. 
Gitt at standardene er faglig oppdatert og basert på best mulig 
tilgjengelig kunnskap, fungerer de som verktøy for kunnskaps-
støtte. Faglige standarder kan brukes av helsepersonell i det dag-
lige arbeidet og bidrar til god og forutsigbar kvalitet av tjenes-
ten. Standardene bidrar til å redusere variasjon og dermed også 
ulikheter i helsetjenesten. Råd og anbefalinger brukes ofte som 
utgangspunkt i forbindelse med kvalitetssikrings- eller kvalitets-
forbedringsprosessen. Dette kan foregå ved at man sjekker om 
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Boks 7: Ulike former for standarder

Veiledere:
Innhold i veiledere varierer etter den funksjon de skal 
fylle. Felles for de fleste veiledere er at de omtaler og 
beskriver et fagområde på et generelt og overordnet nivå. 
En veileder kan inneholde en eller flere retningslinjer for 
håndtering av spesifikke tilstander innen fagområdet. 
Det finnes ulike typer veiledere: For tekniske prosedyrer 
eller fremgangsmåter. For organisering, tilrettelegging 
og videreutvikling av tjenesten (slike veiledere er ofte 
knyttet til iverksetting og gjennomføring av nasjonale 
handlingsplaner/strategier/satsingsområder). For praksis 
knyttet til lov og forskrift. Veiledere gir også ofte en oversikt 
over nasjonale styrende dokumenter eller lover og forskrifter 
av betydning for det aktuelle fag-/temaområde. I tillegg gis 
det utdypende forklaringer og gode råd for praksis. Veiledere 
utarbeides av ulike instanser som frivillige organisasjoner, 
interesseforeninger, fagorganisasjoner og offentlige instanser. 
Nasjonale veiledere utarbeides av Helsedirektoratet. 

Retningslinjer: 
Er systematisk utviklede råd og anbefalinger utarbeidet for 
å støtte helsepersonell og pasienter i konkrete helserelaterte 
situasjoner. Retningslinjene gir anbefalinger knyttet til 
alle ledd behandlingskjeden – forebygging, diagnostikk, 
behandling, oppfølging og kommunikasjon til pasient 
og pårørende. De beskriver også ofte hvilket arbeid 
som skal gjøres og av hvem. Organisering av tjenesten 
kan også være spesifisert i retningslinjer. Retningslinjer 
lages av medisinskfaglige foreninger og organisasjoner, 
kompetansesenter, Helseforetak, frivillige organisasjoner og 
offentlige institusjoner. 

Nasjonale retningslinjer: 
Er ofte litt bredere og omfatter gjerne hele pasientgrupper 
eller sykdomsgrupper og utarbeides nå av Helsedirektoratet. 
Det kan også lages retningslinjer på smalere medisinske felt. 
Arbeid med Nasjonale retningslinjer settes ofte i gang fordi 
nye kostbare behandlingsmuligheter skal tas i bruk, det finnes 
ulikheter i helsetilbudet eller i forbindelse med politiske 
føringer og nasjonale satsinger. 
Nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende for 
helsepersonell, men skal som faglig normerende langt på 
vei være styrende for de valg som tas dersom ikke annen 
kunnskap eller erfaring (hos pasienten eller helsepersonell) 
tilsier avvikende behandling. Dersom helsepersonell vurderer 
det som riktig å fravike en nasjonal faglig retningslinje bør 
de være beredt på å kunne dokumentere og begrunne dette 
valget for eksempel i forbindelse med klagesaker og ved 
tilsyn.

Prosedyrer: 
Er detaljerte beskrivelser av hvordan helsepersonell bør 
utføre klinisk avgrensede oppgaver som for eksempel 
blodprøvetaking, hjerte- lungeredning, spirometrimåling 
med mer. Prosedyrer kan være medisinskfaglige eller 
administrative. Prosedyrene bør lages på grunnlag av 
dokumenter som synliggjør kunnskapsgrunnlaget for 
prosedyren og valg som er gjort i utarbeidelsen av denne. 
Det bør være tydelig sammenheng mellom prosedyren 
og tilhørende dokumenter som prosedyren bygger på, for 
eksempel veiledere, retningslinjer, strategidokumenter der 
brukerønsker, politiske ønsker eller annet er beskrevet. 

Metodebøker: 
Er samlinger av prosedyrer innen et gitt fagfelt. Kan også i 
visse tilfeller inneholde retningslinjer.

Kilde:  Helsedirektoratet «Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte 
retningslinjer» (2012)

Boks 8: Ulike former for retningslinjer

Kliniske vs faglige retningslinjer:
Det skilles ofte mellom kliniske retningslinjer og andre 
faglige retningslinjer. Kliniske retningslinjer for behandling 
av pasienter kan defineres som: «systematisk utviklede råd og 
konklusjoner for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge 
passende / hensiktsmessig behandling for en definert klinisk 
problemstilling». En faglig retningslinje kan gjelde tiltak ut 
over det som kan knyttes til kliniske problemstillinger, som for 
eksempel forebyggende tiltak, organisering, forvaltning etc. 

Retningslinjer vs nasjonale retningslinjer
Det er også vanlig å skille mellom retningslinjer som sådan 
og nasjonale retningslinjer (som vist i boks 7 over). De 
nasjonale faglige retningslinjene inneholder systematisk 
utviklede faglige anbefalinger som etablerer en nasjonal 
standard for utredning, behandling og oppfølging av 
pasientgrupper, brukergrupper eller diagnosegrupper. Disse 
utarbeides av Helsedirektoratet. 

Kilde:  Helsedirektoratet "Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte 
retningslinjer" (2012)
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tjenesten. Informasjon om forskjeller i behandlingskvalitet hen-
tet fra kvalitetsregistre er et godt utgangspunkt for å iverksette 
kvalitetsforbedringsprosjekt. Flere av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene synes dessuten å være egnet til å hente ut indi-
katorer på kvalitet ut i fra sitt formål og de data som registreres. 

Dersom data samlet inn i registre skal kunne brukes til lokalt forbe-
dringsarbeid må resultater, analyser og rapporter med aktuelle og kor-
rekte data fortløpende gis tilbake til registrerende sykehus og avdelin-
ger(56). God og sikker bruk av data fra aktuelle registre forutsetter en 
nøye vurdering av de aktuelle registrene. Faktorer som samtykkekrav, 
frivillig eller obligatorisk registrering og hvordan dataene registreres 
(anonyme, pseudonyme, personidentifiserbar osv.) kan påvirke regis-
trenes dekningsgrad og datakompletthet(38)(5)(57) (se boks 10). 

Kvalitetsregistre innen fagfelt som kreft og leddproteseoperasjoner 
har bidratt med vesentlig kvalitetsforbedring i det offentlige helse-
vesen. Andre eksempler på kvalitetsregistre som utgjør datakilder 
for måling av kvalitet via kvalitetsindikatorer, er diabetesregisteret 
og ryggregisteret. Innenfor fagområde hjerte og karlidelser har for 
eksempel registre i Sverige gitt verdifull informasjon til bruk i kvali-
tetsforbedringsarbeid så vel som forskning(58).

Boks 10: Ulike måter å registrere data på

Direkte personidentifiserbare opplysninger er opplys-
ninger som f.eks navn, fødsels-/personnummer eller 
andre personentydige kjennetegn. 

Indirekte personidentifiserbare opplysninger er 
opplysninger som gjennom en kombinasjon av de 
beskrivende opplysningene i datasettet, likevel gjør 
at ellers avidentifiserte eller anonyme opplysninger 
kan identifiseres f.eks. bakgrunnsopplysninger som 
bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert 
med opplysninger om alder, kjønn, yrke, diagnose osv.

Avidentifiserte helseopplysninger er helseopplysninger der 
navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn 
er fjernet slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til én 
enkeltperson. Kjennetegnene er erstattet av et pseudonym 
eller en nøkkel slik at de for en eventuell mottaker vil være 
anonyme. Identitet bare kan tilbakeføres ved sammenstilling 
av krypterte eller pseudonyme opplysninger med de samme 
opplysninger som tidligere ble fjernet.  

Pseudonyme helseopplysninger: helseopplysninger der 
identitet er kryptert eller skjult på annet vis, men likevel 
individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver person 
gjennom helsesystemet uten at identiteten røpes,

Anonyme opplysninger: opplysninger der navn, 
fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er 
fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til 
en enkeltperson, 

Kilde:  bl.a. Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger og 
Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD)

Medisinske kvalitetsregistre
Dersom innsamlet data skal kunne bearbeides og tolkes i en kva-
litetsforbedringsprosess, bør de være systematisk organisert og 
nedfelt på en tilgjengelig måte som også ivaretar pasientens be-
hov for personvern. Det finnes flere slike samlinger av data. For 
eksempel administrative data, behandlingsdata samlet i journaler, 
kliniske kvalitetsregistre, forskningsregistre og spørreundersøkel-
ser. Boks 9 gir en rask oversikt over ulike type registre(3)(54)(55). 

Data fra medisinske kvalitetsregistre brukes til å kvalitetssikre 
og forbedre utredning og behandling av pasienter. Kvalitetsdata 
kan brukes til å vurdere egne resultater, de kan danne et godt 
faktagrunnlag og de kan også bidra til å overføre erfaring i helse-

Boks 9: Helseregistre – definisjoner

Ulike former for registre
•  Et helseregister er et register, fortegnelse osv. der 

helseopplysninger er lagret systematisk slik at 
opplysninger om den enkelte kan finnes igjen. 

•  Behandlingsrettede registre: Pasientjournal- og 
informasjonssystem eller annet helseregister som 
har til formål å gi grunnlag for handlinger som 
har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 
helsebevarende eller rehabiliterende mål i tilknytning 
til den enkelte pasient og som utføres av helsepersonell, 
samt administrasjon av slike handlinger.

•  Et medisinsk kvalitetsregister er et register som 
løpende kan dokumentere resultater for en avgrenset 
pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle 
behandlingsforløp. Opprettet for å kvalitetssikre 
og forbedre behandling, men kan også brukes til 
forskning, kartlegging av sykdomsforekomst og 
behandling av pasienter gitt visse kriterier. 

•  Lokale og regionale medisinske kvalitetsregistre er 
opprettet av lokal/regional forvaltning for å ivareta 
pålagte oppgaver, har ikke pasientbehandling av 
enkeltindivider som sitt primære formål.

•  Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er registre med 
nasjonal status. En interregional styringsgruppe med 
representant fra regionale helseforetak kan anbefale 
(basert på gitte kriterier) at et kvalitetsregister skal bli få 
status som nasjonalt. Dette avgjøres av Helsedirektoratet.

•  Sentrale helseregistre er landsdekkende registre som 
alle har lovhjemmel i helseregisterloven (HRL § 8), og 
hvor det kan pålegges meldeplikt. Registrene reguleres i 
egne forskrifter og er ikke samtykkebasert. De sentrale 
registrene brukes i første rekke til helseovervåking, 
forskning, kvalitetsforbedring av helsetjenester, 
administrasjon og styring. 

Det er i 2013 forslått endringer i prosess og 
hjemmelsgrunnlag for noen av registertypene.

Kilde:  Håndbok for medisinske kvalitetsregistre, Lov om helseregistre 
og behandling av helseopplysninger.
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 Forbedringsmetoder – organisasjon,  
prosess og ledelse

•  Kontinuerlig forbedring: Kvalitetsarbeidet skal foregå et-
ter prinsippet om et stadig fokus på forbedring i det daglige 
arbeidet. Det skal være et systemfokus og ikke på person/
individnivå

•  Tverrfaglighet: Alle medarbeidere i helsetjenesten skal delta 
i kvalitetsforbedringsprosessen. Det skal være samarbeid på 
tvers av profesjonsgrenser

•  Ledelsesinvolvering: Ledelsen må være synlig tilstede i kva-
litetsforbedringsarbeidet

 Kvalitetsforbedring gjennom 
mikrosystemtekning
Et klinisk mikrosystem kan defineres som en gruppe mennesker 
som jobber sammen på regelmessig basis for å gi behandling og 
omsorg til en bestemt gruppe pasienter. I helsetjenesten utgjør 
mikrosystemene de utøvende enhetene («frontline staff») bestå-
ende av både klinikere og annet personell(10)(11). Mikrosystem-
nivået kan tilsvare avdeling/seksjon på sykehuset eller gruppe-
praksiser utenfor sykehus (se også kapittel «Kvalitet foregår på 
ulike nivåer i helsetjenesten»). Mikrosystemets plass i helsetje-
nesten illustreres i figur 3. 

Figur 3 kliniske mikrosystemer, Kilde KloK 2008 som igjen henviser til 

Paul Batalden – for eksempel Batalden, Nelson, Godfried 2007

Kliniske mikrosystemer som metode er basert på studier av 
fremgangsrike private firmaer i USA på 1980-tallet. Studiene 
viste at kreativitet, effektivitet og friest mulig hender blant det 
utøvende personell var de viktigste suksesskriteriene for kvalitet 
i en tjenesteleveranse. Tenkningen er senere blitt tilpasset og vi-
dereutviklet for helsetjenesten. 

Metodens prinsipp bygger på erkjennelsen om at både helsetje-
nester, sikkerhet, pålitelighet, effektivitet og forbedring skapes 
i mikrosystemene, det vi si på avdelingen, fastlegekontoret osv. 
Det er i mikrosystemet, der pasienten behandles, at feilene opp-
står. Den samlede kvaliteten kan ikke bli bedre enn summen 
av kvaliteten på alle disse stedene(61)(11)(12). Tiltak for å forbedre 
pasientbehandling bør derfor hovedsakelig utformes og iverkset-
tes der. I mikrosystemtekningen inkluderes også konteksten som 

Det er utviklet en rekke systematiske fremgangsmåter som er 
nyttig for arbeidet med kvalitetsforbedring. Slike fremgangsmå-
ter blir omtalt som både verktøy og metoder. En kvalitetsfor-
bedringsmetode defineres her som «en helhetlig tilnærming til 
kvalitetsforbedringsarbeid som kan inneholde et eller flere verk-
tøy». Et verktøy er «et hjelpemiddel/teknikk som kan være til 
støtte for å utføre en oppgave»(16). I vedlegg 1 gis det en oversikt 
over noen kvalitetsforbedringsverktøy som brukes i de ulike me-
todene, men som ikke blir nærmere gjennomgått her. 

De forskjellige metodene er på mange måter ulike og samtidig 
overlappende. De har ulikt omfang, men formålet med dem 
er likevel det samme; bedre tjenester med forbedring som ved-
varer over tid. Enten ved å tilrettelegge for kvalitetsforbedring 
gjennom inspirasjon og utvikling, eller ved å påby kvalitetsfor-
bedring gjennom kontroll, straff eller belønning(4)(16). De ulike 
fremgangsmåtene tar opp i seg mange av de samme elementene, 
og tar i ofte bruk en av de andre fremgangsmåtene som under-
støttende verktøy. 

Total kvalitetsledelse
Total kvalitetsledelse er en ledelsesfilosofi som ble utviklet i Ja-
pan etter andre verdenskrig  Filosofien går ut på at ledere og 
medarbeidere sammen skal gjøre det de kan for å levere produk-
ter eller tjenester som tilfredsstiller eller overgår brukernes behov 
og forventninger. For å klare dette må man arbeide for best mu-
lig kvalitet i alle ledd i arbeidsprosessene. Filosofien kan sees som 
en motvekt til filosofier knyttet til å la markedskrefter få fritt 
spillerom og da til dels som motvekt til New Public Managme-
net (NPM). NPM brukes som en betegnelse på en reformbølge 
som siden 1980-tallet har hatt som mål å effektivisere offentlig 
sektor ved hjelp av styringsprinsipper fra privat sektor(59). 

Total kvalitetsledelse skal bidra til å flytte fokus vekk fra de kort-
siktige raske løsninger og mot vedvarende kontinuerlig kvalitets-
forbedring(33). Total kvalitetsledelse er ikke én metode, men et 
system av metoder og verktøy som knytter «medarbeiderkom-
petanse og medarbeidermotivasjon til eksisterende og fremtidige 
kundebehov for utvikling av produkter og tjenester som stadig 
forbedres slik at de tilfredsstiller kundene bedre»(60). Uttrykket 
total kvalitet er ment å skulle illustrere at kvalitet handler om 
mer en tilfredsstillelse av brukerens krav og forventninger. Den 
handler også om den faglige utførelsen av tjenesten eller produk-
tet, samspillet i prosessene og servicen overfor pasientene. 

Total kvalitetsledelse består av følgende hovedprinsipper(33):
•  Prosessorientering: Alle prosessene som kan knyttes til 

arbeidet som utføres i helsetjenesten skal vektlegges. Disse 
må kunne kvalitetssikres og forbedres, noe som innebærer 
måling. Data er et hovedverktøy for analyse av variasjon i 
prosesser og resultater (eksempel på måleverktøy er statistisk 
prosesskontroll, se boks 3)

•  Brukerfokusering: Pasientens behov og ønsker skal stå i fo-
kus. Brukermedvirkning er viktig for å sikre at man lytter til 
hva brukerne ønsker
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bruk prinsipper fra både mikrosystemtekning og pasientfoku-
sert redesign (se under). Begrepet «behandlingslinje» brukes ofte 
overlappende med begrepene «behandlingskjeder» og «pasient-
forløp», men disse begrepene er per definisjon forskjellige (se 
boks 11)(61)(64). 

Å organisere en behandling av en definert pasientgruppe i en be-
handlingslinje handler om å beskrive, systematisere og standar-
disere behandlingen kronologisk med utgangspunkt i pasientens 
gang gjennom helsetjenesten. Dette betyr ikke standardisering 
av behandling til en hver tid av en hver pasient i gruppen. Det 
må være et bevisst forhold til sykdommens individualitet, og at 
ikke alle pasienter har like behov. Mange vil fortsatt ha behov for 
individuelt tilpasset utredning og behandling. Legene skal utøve 
medisinsk faglig skjønn kontinuerlig og vite når det er riktig å 
fravike standardisert tilnærming(62)(61).

Arbeidet med å utvikle behandlingslinjer starter med å definere 
en aktuell behandlingskjede. Det hentes inn bakgrunnsinfor-
masjon om tilhørende pasientgruppe og kriterier for hvem som 
skal inkluderes eller ekskluderes i den aktuelle behandlingslinjen 
defineres. De ulike trinn i behandlingsprosessen beskrives med 
utdypende gjøremål, guidelines, retningslinjer etc. Aktuelle flas-
kehalser og støtteprosesser identifiseres før nye hovedprosesser 
settes opp på bakgrunn av den kartleggingen som er gjort (såkalt 
process mapping eller kartlegging av prosesser, se vedlegg 1)(62)

(63)(64). Figur 4 og 5 gir visuelle eksempler på behandlingslinjer.
 

Boks 11 Definisjoner:

Pasientforløp, behandlingsforløp, behandlingskjeder 
og behandlingslinjer

•  Pasientforløp: Helhetlig og sammenhengende 
beskrivelse av pasientens kontakt med ulike deler av 
helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode

•  Behandlingsforløp: Dekker det samme 
hendelsesforløpet som et pasientforløp, men sett fra 
helsepersonellets perspektiv

•  Behandlingslinje: En normativ beskrivelse som 
illustrerer et standardisert planlagt og forventet 
pasientforløp for definerte diagnosegrupper forankret 
i faglig evidens og koblet til effektiv ressursutnyttelse 
og målbare resultater

•  Behandlingskjede: En kjede av definerte 
behandlingsforløp på tvers av institusjoner og 
forvaltningsnivåer (både på individnivå, gruppenivå 
og systemnivå)

Kilde:  Gode pasientmøter 2009 og Helsebibliotekets nettsider

en egen kvalitetsfaktor. Det vil si at kvaliteten på møtet mellom 
pasienter, pårørende og behandlingsteam behandles som et eget 
element(61). 

Å organisere helsetjenesten etter ulike nivåer fra mikro (avde-
ling/kontor) til meso (samfunnssystem) hjelper oss i å identi-
fisere de ulike nivåene i helsetjenesten og gjør oss i stand til å 
bedre identifisere endringsbehov knyttet til hvert enkelt av disse. 
Det finnes feil i alle deler av det systemet helsetjenesten utgjør, 
i hvordan det er organisert og ledet. Samtidig handler systemet 
om mennesker og interaksjonen mellom dem. Disse mikrosyste-
mene er viktig elementer for å forebygge uønskede hendelser og 
forbedre kvalitet. Faktorer som arbeidsmiljø, kommunikasjon 
mellom teamdeltagere og egen helse får her stor betydning for 
pasientsikkerheten(11). 

Et velfungerende mikrosystem har følgende kjennetegn(61):
• En klar kommunisert visjon og mål 
•  Driver systematisk forbedringsarbeid med en åpen kultur for 

rapportering av uønskede hendelser og avvik
•  De ansatte får nødvendig opplæring og trening (fagkunnskap 

og forbedringskunnskap)
•  Tilgang på gode informasjonssystemer som er integrert i ar-

beidsprosessene
•  Gjør løpende registrering av resultatet av behandling (balan-

serte mål) 
• Har god støtte fra sykehuset som helhet
•  Er god på teamarbeid og samhandling med andre mikrosys-

temer innad i virksomheten
•  Har god samhandling med øvrig helsetjeneste/helsepersonell 

i opptaksområdet

 Behandlingslinjer – en 
systematiseringsmetode
En behandlingslinje er et verktøy med målsetning om å sikre 
strømlinjeformede pasientforløp med høy faglig kvalitet, for-
utsigbarhet, god samhandling og kontinuitet. Metoden tar i 

Eksempel på sykehus som styrer etter prinsipp 
om mikrosystemtenkning

Lungeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus har 
organisert seg og styrer etter prinsipper fra mikrossystem-
tekning. Se mer http://www.clinicalmicrosystem.org/
international/
Avdelingen er nå organisert i kliniske mikrosystemer med 
såkalt matriseorganisering. De har også gjennom Nasjo-
nalt topplederprogram igangsatt et utviklingsprosjekt der 
de ser på «hvordan oppnå kontinuerlig forbedret kvalitet 
og effektivitet i prosess og resultat i de sykehustjenester 
som Lungeavdelingen har ansvar for gjennom ledelse og 
utvikling av de kliniske mikrosystemer ved avdelingen.» 
Se Utviklingsprosjekt, kull 9, Heidi Markussen. Nov 2010. 
Topplederprogrammet.  http://www.helse-midt.no/
upload/Topplederprogrammet/Utviklingsprosjekt/
Kull%209/Markussen%20Heidi.pdf 
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redning og behandling vitenskapelig. Metoden brukes også for 
å sikre effektiv ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet. Når be-
handlingslinjen bygger på forskningsbasert kunnskap og koples 
mot blant annet ressursforbruk, får man et bedre grunnlag for 
styring og utvikling av klinisk praksis(63)(61)(64). 

Kriterier for å lykkes med behandlingslinjer som metode for å or-
ganisere arbeidet er at behandlingslinjene er faglig funderte, godt 
organiserte og lokalt tilpasset. Arbeidet med behandlingslinjer må 
forankres lokalt og være bygget på faglig entusiasme «nedenfra». 
Alle som er involvert i pasientforløpet, både innenfor 1. linjetje-
nesten og 2. linjetjenesten, må være involvert, og samarbeidet må 
være bygget på gjensidig anerkjennelse av hverandres kompetanse 
og ansvar. Brukermedvirkning ved utarbeidelse av behandlings-

 

Normativt Deskriptivt
Nasjonale

retningslinjer, prosedyrer og faglig evidens også 
internasjonal evidens

Behandlingslinjer
Planlagt og forventet pasientforløp for en definert pasient-

gruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse 
og målbare resultater Tilpasset er bestemt HF med 
aktuelle kommunetjenester og rehab.instutisjoner

+ Aktuell pasient
Individuell helsestand, behov, ressurser etc.

Pasientforløp
Beskrivelse av pasientens gang, fra symptomer 
oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske 

møter og aktiviteter som intreffer, sett 
fra pasientens perspektiv

Behandlingsforløp
Pasientens gang gjennom helsetjenesten og de 

faktiske møter og aktiviteter som intreffer sett fra 
behandlers ståsted (inkluderer ulike behandling-

steam og enheter - behandlingskjede)

+ Aktuell kontekst
Ressurser, lokaler, utstyr, geografi, logistikk etc.

Behandlingsplan
Individuell behandlingslinje for aktuell pasient

Læringssirkel

Ved å bryte pasientbehandlingen ned i enkeltelementer på den-
ne måten er det mulig å få en detaljert oversikt over sentrale steg 
i hele forløpet. Forbedringstiltak kan dermed iverksettes på de 
enkelte leddene i behandlingen, samtidig som at kartleggingen 
og systematiseringen også gjør det enklere å forbedre samhand-
ling og sammenheng mellom alle leddene. Å la behandlingsteam 
og annet helsepersonell sammen utarbeide behandlingslinjer er 
med på sikre deling av kunnskap og forståelse om hverandres 
ansvar og oppgaver(63)(61).

Videre gjør behandlingslinjer det enklere å koble forsknings-
basert kunnskap til hvert enkelt steg i behandling og dermed 
optimalisere kliniske resultater. Dette er med på å sikre at «best 
practice» følges og gir grunnlag for å kunne etterprøve både ut-

Hjemme
Sykehjem

Utskrivelse Oppfølging

Ressursbruk og aktiviteter knyttet til pasientforløpet (bla. KKP)

Kunnskapsbasert praksis og Brukermedvirkning

BehandlingDiagnostikkInnleggelseUtredning
Kommune-

helsetjenester

Hjemme
Sykehjem

Kommune-
helsetjenester

Figur 4 Elektronisk behandlingslinje med fokus på kunnskapsbasert praksis, prosesser og samhandling. Kilde: Helsebibliotekets sider om Metoder og 

verktøy

Figur 5 Definisjoner og sammenhenger mellom begreper. Kilde: Helljesen, Gro S. Forstudierapport, Kunnskapsutvikling og god praksis,  

Helse Sør Øst.  Kilde: Helsebibliotekets sider om Metoder og verktøy.
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føringer, samhandling mellom helsepersonell, flaskehalser mv.
•  Fase 3, Redesign: Ulike teknikker for å få frem nytenkning 

(idédugnad, refleksjon, lære av andre etc.), utarbeide forslag 
til forventet forløp og handlingsplan for tilrettelegging

•  Fase 4, Utprøving: Måling/dokumentering av prosessen, til-
bakemeldinger fra pasienter og medarbeidere

•  Fase 5, Evaluering: Måle effekt med verktøyet statistisk pro-
sesskontroll

•  Fase 6, Implementering: Plan for praktisk tilrettelegging, 
spre kunnskap og informasjon, involvere mv.

Læringsnettverk
Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent måte å organi-
sere kvalitetsarbeid på der flere kliniske enheter eller mikrosys-
temer (team, legekontor, avdelinger) jobber sammen om felles 
problemstillinger(69). Grunnfilosofien er at læring gjennom nett-
verk legger til rette for refleksjon, konseptualisering og eksperi-
mentering på en bedre måte enn gjennom individuell læring. 
Gjennom møter med nettverket tilrettelegges det for erfarings-
utveksling, utfordrende diskusjoner og utprøving som øker 
kunnskapen til de deltagende om et aktuelt emne eller emner. 
Målsetningen er å spre kompetanse på ulike områder og bedre 
kvaliteten på tjenestene(71). Læringsnettverk gjennomføres ved å 
arrangere workshops eller samlinger jevnlig (2–4 per år). Delta-
gere diskuterer konkrete forbedringsprosjekter, gjensidige utfor-
dringer, og utprøving av ulike metoder. På disse samlingene gis 
det også kunnskapspåfyll og det legges vekt på relasjonsbygging. 
«Breakthrough Series» utarbeidet av organisasjonen Institute for 
Health care Improvement i USA (IHI) er en form for lærings-
nettverk, og har som målsetning å hjelpe helsetjenesteorganisa-
sjoner til å få til et gjennombrudd i sitt kvalitetsforbedringsar-
beid samtidig som de reduserer kostnader(76).

Strukturen på et læringsnettverk utviklet av denne organisasjo-
nen er som følger:

1. Aktører hentes inn og læres opp i metodikk
2. Tar med seg metodikk hjem
3. Kommer tilbake og diskuterer 
4. Drar hjem og perfeksjonerer
5. Samles og utveksler erfaringer

En oppsummering gjort av Kunnskapssenteret i 2011(71) viser 
at læringsnettverk som metode for å organisere kvalitetsforbe-
dringsarbeid har en positiv men noe begrenset effekt på kvali-
tet i helse- og omsorgstjenesten. Effekten er avhengig av visse 
grunnleggende forutsetninger som lederforankring, eierskap til 

Eksempel på sykehus som har tatt i bruk metoden

Ringerike sykehus 

Sykehuset har utarbeidet et metodehefte for pasientfoku-
sert redesign: «Pasientfokusert redesign – en metode for 
forbedringsarbeid ved Ringerikesykehus, red. 2008. 
http://old.ringerike-sykehus.no/?M=PV&folderid=025

linjer er viktig for å sikre at pasientenes perspektiver ivaretas både 
med tanke på informasjon og hva som oppfattes som en strøm-
linjeformet prosess. 

En Chochraneoversikt fra 2010 indikerer at behandlingslinjer i 
sykehus er medvirkende til å redusere komplikasjoner og sikre 
bedre dokumentasjon av behandlingen. Noen studier indikerer 
også en reduksjon i liggetid. Det er foreløpig for lite dokumenta-
sjon til å si noe om behandlingslinjers påvirkning på sykehusdø-
delighet eller kostnader(63). 

 Pasientfokusert Redesign 
– prosessforbedring
Pasientfokusert redesign er en systematisk metode med målset-
ning om å forbedre pasientflyt og pasientprosesser ut i fra pasi-
entens ståsted. Metoden brukes blant annet i prosessen med å 
utvikle behandlingslinjer. Ved å kritisk vurdere alle enkelte ledd 
i behandlingen og se på prosessen gjennom «nye øyne», skal man 
kunne vurdere om den i sin nåværende form er av nytteverdi for 
pasienten eller om den må omformes(12)(65). Pasientfokusert rede-
sign tar utgangspunkt i pasientforløpet. Alle ledd i organisasjonen 
skal involveres i arbeidet med å gjøre denne prosessen best mu-
lig. Dette innebærer både ledelsen, helsepersonell og pasienter/
pårørende. Pasienten står i sentrum, og involvering av pasienter 
samt pårørende i utvikling av et behandlingsopplegg står derfor 
sentralt. Dette kan gjøres gjennom systematisk bruk av brukerun-
dersøkelser, intervju, brukerforum og direkte involvering(66). 

Etter at en utvalgt behandlingsprosess er kartlagt, blir eventuelle 
nye prosesser etablert ved behov. Dette arbeidet gjennomføres 
i følgende faser; oppstart, kartlegging av nåsituasjon, redesign, 
utprøvning, evaluering og implementering(61)(67)(68). 
•  Fase 1, Oppstart: Lage prosjektskisse med overordnede mål, 

tidsramme, ressurser, avgrensning, problemer med dagens 
prosess mv.

•  Fase 2, Kartlegge nåsituasjonen: Flyt i prosessen, ansvarsover-

Ulike sykehus som tar i bruk behandlingslinjer

•  Østfoldsykehuset og Klinikk for fysikalsk medisin og 
rehabilitering, Kysthospitalet (en del av Sykehuset i 
Vestfold). Se www.siv.no/behandlingslinjer. 

•  Sykehuset Østfold har en samleside for behandlings-
linjer http://www.siv.no/fagfolk/samhandling/behand-
lingslinjer/Sider/side.aspx 

•  Lovisenberg Diakonale sykehus, behandlingslinjer for 
barn og unge med AS/HD http://www.lds.no/modules/
module_123/proxy.asp?C=778&I=16108&D=2 

•  St Olavs Hospital, Pasientforløp Akutt appendicitt. 
http://www.stolav.no/ftp/stolav/eqspublic/pasientfor-
lop/docs/doc_16146/more.html 

•  Ser mer på Helsebibliotekets side for ferdige behand-
lingslinjer og pasientforløp http://www.helsebibliote-
ket.no/verkt%C3%B8y/pasientforl%C3%B8p-be-
handlingslinjer/ferdige 
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som i sin tur krever radikal og annerledes tenkning. Dersom 
man greier å få et brudd med gamle vaner og rutiner får man et 
gjennombrudd(33)(72).

Metoden skal bidra til å skape en kultur og kompetanse for 
kontinuerlig forbedring på den enkelte arbeidsplass. Utveksling 
av kunnskap og erfaringer mellom individer og organisasjoner 
som arbeider med de samme problemstillingene er et av kjer-
neelementene(72). Gjennom samlinger organisert som seminarer 
innenfor faste rammer, lærer tverrfaglige grupper fra ulike or-
ganisasjoner å arbeide med systematisk kvalitetsforbedring. Det 
skapes et faglig og sosialt miljø der endring kan finne sted. Me-
toden legger vekt på presise målformuleringer og dokumenta-
sjon av målbare forbedringer. Sentrale elementer i modellen er 
opplæring i forbedringsarbeid, bruk av statistisk prosesskontroll 
(SPC) og registreringer over tid (tidsplott) for å måle forbedrin-
ger (73)(74)(75). Figur 6 under gir et bilde av hvordan gjennom-
bruddsprosjekt kan gjennomføres. 

Figur 6 Model gjennombruddsprosjekt Kilde Helsebiblioteket

Gjennombruddsprosjekter gjennomført i Legeforeningen (se 
boks 12) bygger på modellen utviklet ved Institute for Healthca-
re Improvement (IHI). Siden 1998 har Legeforeningen tatt ini-
tiativ til en serie landsdekkende gjennombruddsprosjekter innen 
blant annet fagområdene psykiatri, intensivmedisin, obstetrikk 
og allmennmedisin basert på denne metoden(73). 

Det er gjort sluttevalueringer av de fleste gjennombruddspro-
sjekt i regi av Legeforeningen, men det er så langt ikke gjort 
en samlet evaluering av alle prosjektenes effekt over tid. Det er 
planlagt at dette skal gjøres i form av et doktorgradsarbeid der 
det per 2012 er publisert en artikkel(77). Selv om det gjort lite 
forskning på metodikkens effekt på helsetjenestens kvalitet over 
tid, har Helsetilsynet på bakgrunn av de to første prosjektene 
vurdert at dette var «en svært god systematisk metode for for-
bedring av prosesser og resultater i helsetjenesten»(78). En evalu-
ering av tilgjengelig forskning publisert i BMJ Quality & Safety 
viser at den forskning som faktisk er gjort, ikke på en tilfredsstil-
lende måte indikerer om metoden har positiv effekt eller ikke(79).
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prosessen, utvikling av tillit på tvers av individer, profesjoner 
og organisasjoner, tilgangen på nøyaktige og komplette data, 
en infrastruktur som støtter nettverkene, tilgjengelige eksperter 
og tilgang til beste praksis på området (gjennomgått i kapittel 
«Viktige forutsetninger»). Det kan være vanskelig å avgjøre om 
den positive effekten kan tilskrives bruk av læringsnettverk som 
metode eller om det skylles andre faktorer. Tilbakemeldinger fra 
deltagere tyder likevel på at disse opplever faglig og organisa-
torisk utvikling samt grobunn for økt samhandling med andre 
gjennom deltagelse i læringsnettverk. 
 

Gjennombruddsmetodikk – forbedring av 
klinisk praksis
Gjennombruddmetodikk er en kvalitetsforbedringsmetode be-
regnet på forbedring av klinisk praksis som tilhører kategorien 
læringsnettverk. Metoden har fokus på implementering av tiltak 
som skal gi et bedre tilbud til pasientene. Målet er å redusere 
gapet mellom oppdatert kunnskap om best mulig behandling 
innen et fagfelt og det som gjøres i praksis. Metoden knytter seg 
til teorier om reduksjon i variasjon mellom det som man vet bør 
gjøres og det som faktisk gjøres. Betegnelsen «gjennombrudd» 
viser til at man i sitt forbedringsarbeid setter seg radikale mål, 

Eksempler på bruk av læringsnettverk

Den norske pasientsikkerhetskampanjen bruker lærings-
nettverksteknikken for gjennomføring av alle sine 
innsatsområder 
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/
I+trygge+hender/Kampanjenytt/1167.cms 

Legeforeningens gjennombruddsprosjekter tar også i 
bruk læringsnettverk (se neste kapittel). 
I forbindelse med Legeforeningens prosjekt Senter for all-
mennmedisinsk kvalitet er også denne metodikken tatt i 
bruk. Syv læringsnettverk med 25 legekontorer spredt 
over hele landet startet opp i overgangen januar/februar 
2012. Arbeidet har gitt positive resultater og det skal la-
ges en intern evaluering basert på et modifisert verktøy 
fra læringsnettverkene i Legeforeningen (BREIN). Det er 
også gjennomført et læringsnettverk i Sogn og Fjordane 
med mål om kvalitetsforbedring på allmennlegekontor. 
Se nettsider til Norsk forening for allmennmedisin Norsk 
forening for allmennmedisin /Referansegrupper / Praktisk 
kvalitetsarbeid

Et annet eksempel er «ForbedringsNettverket». Dette er 
et nettverk for helseledere og leger i Lofoten som er in-
teressert i praktisk og systematisk forbedring av helsetje-
nestene. Nettverket ønsker å skape en arena for praktisk 
arbeid med forbedringsprosjekter, for bygging, deling og 
spredning av kunnskap om hvordan vi kan forbedre hel-
setjenestene og for utvikling av samarbeid og relasjoner 
mellom alle involverte parter. http://www.kunnskapssen-
teret.no/Prosjekter/Veiledning+av+nettverk+for+kvalitetsf
orbedring+i+Lofoten.15531.cms 
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 Lean-thinking og Six Sigma 
– ledelsesverktøy
Lean
«Lean thinking» er en av flere modeller som stammer fra indus-
trien og som baserer seg på en metode utviklet av Toyota på 
1950-tallet (ofte kalt «Toyota modellen»). Lean-metoden hand-
ler om å strømlinjeforme og effektivisere prosesser. Hensikten er 
å sikre at man gjøre de riktige tingene på de riktige stedene, til 
rett tid og i riktig mengde. Et annet kjerneprinsipp er «waste 
reduction». Unødvendige handlinger og prosesser fjernes for å 
sikre at kapasiteten brukes på det som er av reell verdi for pasi-
enten (se boks 13). Slik vil både såkalt interne og eksterne «bru-
kere» får det de ønsker seg – en kvalitativt god tjeneste – på en 
mest mulig effektiv måte. I denne metoden forstås intern og ek-
stern bruker som henholdsvis helsepersonell og pasienten/pårø-
rende(4). 

Boks 12 Legeforeningens gjennombruddsprosjekter:

• Keisersnitt (1998-1999).
•  Intensivmedisin (1999-2000). Se artikler om 

Gjennombruddsprosjekt Intensivmedisin 
•  Bruk av tvang (2000-2001). Se rapport 

Gjennombruddsprosjekt psykiatri: Bruk av tvang
•  Bedre diagnostikk og behandling av vond rygg 

(PANG-prosjektet) (2003-2004). Se mer artikkel i 
Tidsskriftet Rygglidelser i allmennmedisin 

•  Alvorlige stemningslidelser (2002-2003). Se rapport 
fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri II: Alvorlige 
stemningslidelser

•  ADHD – Forbedre utredning, diagnostikk 
og behandling (2004). Se Rapport fra 
Gjennombruddsprosjekt om ADHD

•  Kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester for 
mennesker med psykiske lidelser (2004-2005). Se 
rapport fra KEPP-prosjektet 

•  Bedre rusbehandling (2005-2006). 
Gjennombruddsprosjekt: Bedre rusbehandling

•  Sykehjem (2008). Se rapport Gjennombruddsprosjekt: 
Sykehjem 

•  Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose 
(2009-2012).

Kilde:  Rom for faglighet og Legeforeningen.no

Boks 13 Eksempler på unødvendig resursbruk i 
helsevesenet:

•  Uønskede hendelser/avvik: Med dette menes 
ekstraarbeid på grunn av feil, for eksempel å arbeide 
med feil som er utført tidligere i verdikjeden 
(prosessen), eller å ha fått tilsendt irrelevant eller feil 
dokumentasjon. 

•  Unødvendig lagring: Restanser knyttet til arbeidsopp-
gaver kan skape merarbeid for andre i prosessen, og er 
på en måte en unødvendig lagring. Lagring av mer ut-
styr enn nødvendig er også et eksempel på dette. 

•  Overkvalitet: Overkvalitet kan være å arbeide lenger 
med en sak enn nødvendig. Å ha dobbel dokumenta-
sjon av pasientopplysninger, eller å utarbeide rapporter 
som blir lite brukt. 

•  Overproduksjon: Med dette menes å utføre mer arbeid 
enn nødvendig. For eksempel kan leger og sykepleiere 
foreta identisk dokumentasjon for samme pasient, eller 
at man innkaller pasienter til unødvendige kontroller. 

•  Unødvendige bevegelser: Dette kan innebære å bli unø-
dig avbrutt, å måtte skifte uhensiktsmessig mellom opp-
gaver, eller at en må sette seg inn i en sak flere ganger på 
grunn av avbrytelser. At ansatte må bevege seg mellom 
to arbeidsstasjoner som er plassert langt fra hverandre, 
eller at et dataprogram er programmert med uhensikts-
messig mange innstillinger som krever mange taste-
trykk, er også eksempler på dette. 

•  Unødvendig transport: Med dette menes for eksempel 
å flytte dokumenter unødig, henting av diverse utstyr 
fordi det ikke er på plass i rommet man arbeider i, eller 
at man må gå langt for å hente pasienter. 

•  Unødvendig venting: Både pasienter og ansatte venter 
unødvendig av ulike grunner, for eksempel venter leger 
på pasienter som uteblir eller er forsinket tidligere i for-
løpet. Pasienter venter også når leger er forsinket ut fra 
aktivitet tidligere på dagen. 

Kilde:  Helsebibliotekets nettsider om ledelse og team

Lean er først og fremst et ledelsesverktøy. Suksess avhenger i stor 
grad av at metodikken er gjennomgripende i organisasjonens 
overordnede strategi og aktivt støttet av ledelsen. Samtidig for-
utsetter Lean i likhet med andre metoder at de ansatte er sterkt 
involvert i implementeringsfasen(80)(4).

Flere verktøy og metoder presentert i dette strategidokumentet 
er integrert i Lean. Demings sirkel (PDSA sirkelen) utgjør et 
kjerneelement i sllik den gjør i andre metoder. Kartlegging av 
prosesser og organisering av pasientbehandling i behandlings-
linjer er viktig. Det samme er analysering av pågående prosesser 
gjennom prosess redesign tenkning. I Lean står i tillegg de fem 
prinsipper, også kalt «the 5 S» eller CANDO, sentralt. Dette er 
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Six Sigma tar i bruk en metodologi som tilsvarer Demings syklus 
(PDSA-sirkel). Metoden gir utøveren et rammeverk for å finne 
rot-årsaker til et avvik. I six sigma blir dette rammeverket kalt 
DMAIC- sirkel: Define – hva er det man ønsker å løse, Measure 
– dokumentere fakta, Analyse – finne rotårsaken til problemet, 
Improve – iverksette tiltak Controll (se figur 7). Også denne 
metoden bruker verktøy og teknikker som redegjort for over. For 
eksempel kartlegging av prosesser og redesign, samt mer kompli-
serte verktøy som statistisk prosesskontroll. Six Sigma forutsetter 
derfor spesialisert kunnskap og opplæring i statistisk metoder(4).

Figur 7 DMAIC sirkel Kilde: A systematic narrativ review, 2009.

Det er bare gjort noen få studier av Six Sigma metoden. «The 
Modernisation Agency» i NHS igangsatte i 2004 en pilot med 
varierende resultat. Fordelen med metoden er dets fokus på å 
eliminere variasjon, og studier viser at bruk av Statistisk pro-
sesskontroll har et stort potensial i arbeidet med å forbedre 
prosesser. Statistisk prosesskontroll brukes for eksempel også i 
gjennombrudds metodikk (se over) og ligger til grunn for bruk 
av Ekstranett som er et sentralt verktøy i Pasientsikkerhetskam-
panjen(82). Utfordringen er at metoden er komplisert, med en 
vanskelig og fremmed ordbruk særlig for helsepersonell. Meto-
dikken er lite fleksibel, er helt avhengig av gode data, og dermed 
mye kunnskap og opplæring. Metoden har også en tendens til 
å overse kulturelle og mellommenneskelige forhold. Det er en 
økende tendens til å kombinere Lean og Six Sigma(4). 

en liste med teknikker som skal hjelpe helsepersonell å evaluere 
sitt arbeid for slik å kunne identifisere de områdene det er mulig 
å effektivisere på(4)(81).

I helsesektoren kan de fem prinsippene uttrykkes slik:
1.  Forstå hva det er som har verdi for brukeren, og hvilken ver-

dikjede som skal til for å skape dette (handlinger som er me-
ningsfylte for brukerne) 

2.  Identifiser de aktivitetene som skaper verdi. Deretter fo-
kusere på å eliminere sløsing og å få bort unødvendige steg i 
prosessene som ikke er av verdi for pasienten

3.  Skape kontinuerlig flyt i tjenestene, slik at pasientene slipper 
å oppleve at prosesser stopper opp. Pasientene skal også få 
færrest mulig instanser å forholde seg til underveis i et forløp 

4.  Flyten skal være basert på etterspørsel, det vil si at pasientens 
behov styrer tilbudet. 

5.  Streb etter den perfekte prosessen. Sørg for at hele verdikje-
den (de meningsfylte handlingene) blir forbedret, ikke bare 
deler av den

Litteraturen indikerer at Lean-metodikk har vist seg å bidra 
til å effektivisere en organisasjon. Det være seg en reduksjon i 
overlappende utstyrsmengde, reduksjon i ventetid til første av-
tale eller diagnose, eller ved at mennesker og utstyr avhenger av 
mindre transport/flytting. Samtidig viser studier knyttet til blant 
annet Storbritannia og USA at Lean metodens positive effekt i 
stor grad knyttes til avdelinger som i større grad ivaretar støt-
tefunksjoner (som patologi og radiologi). Det er mindre evidens 
for at metoden gir vedvarende faglig kvalitetsforbedring i klinisk 
praksis(4).

Lean metodikkens utfordring ligger i dens kompleksitet. Meto-
den brukes derfor ofte bare delvis, og kun enkelte elementer av 
metoden tas opp i kvalitetsforbedringsarbeidet. Metoden forut-
setter dessuten at man med en viss grad av sikkerhet kan forutsi 
hva pasienten krever, noe som kan være vanskelig i fagområder 
som f.eks. psykiatri og akuttmedisin. Det kan videre være utfor-
drende å strømlinjeforme prosesser som er spesielt komplekse. 
Evalueringer viser også at metoden ofte assosieres med nedbe-
manning og kostnadsreduksjon, noe som kan gjøre det vanskelig 
å få de ansatte med på laget(81).

Six Sigma
Six Sigma stammer også fra industrien og ble først introdusert i 
helsevesenet i begynnelsen av 2000-tallet. Metoden baserer seg 
på prinsippet om reliabilitet det vil si pålitelighet. Antagelsen er 
at dersom en prosess eller system er så pålitelig som mulig (i form 
av minst mulig variasjon), vil utfallet av en gitt pasientbehand-
ling være lik for alle relevante pasienter hver gang den gis. Gitt 
at behandlingen er kunnskapsbasert, skal pasienten da kunne 
motta optimal behandling uavhengig av hvem som gir behand-
lingen, hvor den gis og når den gis. Metodens målsetning er å 
eliminere uønskede hendelser og redusere variasjon i en prosess 
som fører til uvanlige svingningsmønstre (se redegjørelse for be-
grepet variasjon over)(4).
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 Forbedringsmetoder basert på møtet mellom 
mennesker

Anerkjennende intervju
Anerkjennende Intervju (Appreciative inquiry) er en løsnings-
fokusert endrings- og utviklingsmetode spesielt egnet til å skape 
samarbeid basert på de beste erfaringer deltakerne har. Målet er 
å utvikle organisasjonen ved å ta utgangspunkt i de ansattes, le-
derens og brukernes beste erfaringer og suksesshistorier. Det som 
fungerer godt i organisasjonen forsterkes, og tanken er at dette er 
med på å utløse kreativitet og endringsvilje. Metoden baserer seg 
på forskning som viser at man lærer best av de gode eksemplene. 
Således skiller anerkjennende intervju seg fra mer tradisjonelt 
forbedringsarbeid som ofte tar utgangspunkt i problemene for å 
finne feil som kan reduseres(86). 

Anerkjennende intervju baserer seg på fem steg: 
1.  Definisjonsfasen: Her velger man et positivt fokus på et aktu-

elt område i virksomheten/ organisasjonen
2.  Oppdagelse: I denne fasen involverer man flest mulig i or-

ganisasjonen (og andre interessenter dersom det er aktuelt) 
i å undersøke når organisasjonen fungerer aller best når det 
gjelder det valgte fokuset

3.  Drømmefasen: Man lager en drøm eller visjon om hvordan 
organisasjonen vil se ut hvis de kloke grepene og forutsetnin-
gene for å lykkes var til stede større grad 

4.  Designfasen: Her involverer organisasjonen sine deltakere 
i å forestille seg hvordan strukturer, prosesser og kulturelle 
mønstre bør være for at drømmen/visjonen skal kunne bli 
virkelighet

5.  Realiseringsfase (også kalt «Planleggingsfase»): Deltakerne 
inviteres til å identifisere hvilke skritt som må tas for å bringe 
organisasjonen i riktig retning og realisere drømmen(86)

Metodens effekt sammenlignet med andre utviklings/forbe-
dringsmetoder kan ikke vurderes ut i fra eksisterende litteratur(36).

 Brukermedvirkning – tilbakemelding som 
metode
Tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende og ansatte er en viktig 
del av kvalitetsforbedringsarbeidet. Gjennom brukermedvirk-
ning involveres disse brukerne av tjenesten i beslutninger rundt 
og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er en vi-
sjon og et mål, samtidig som det er et virkemiddel for å bedre 
kvaliteten der subjektiv måling tas i bruk. Det vil si at vi bruker 
pasienters, pårørendes eller ansattes subjektive opplevelse til å si 
noe om kvaliteten på tjenesten. Informasjon om dere opplevel-
sen kan brukes til å evaluere status før og etter en intervensjon 
eller forbedringstiltak (se kapittel «Flere måter å dokumentere 
kvalitet» over). Brukermedvirkning knyttet til pasient/pårørende 
involvering (for eksempel såkalt «shared decision making») har 
fått stadig større oppmerksomhet i norsk helsepolitikk. Bruker-
medvirkning skal bidra til at man sikrer at den tjenesten hel-
sevesenet gir, er av best mulig kvalitet og definert som sikker, 
effektiv, pasientfokusert, i rett tid, og rettferdig(28)(83)(84).

Effektiv brukermedvirkning forutsetter et sterkt lederskap og 
kultur for en mer aktiv pasientrolle. Det er viktig med motiverte 
og informerte pasienter og helsepersonell, samt nødvendig med 
en infrastruktur som tilrettelegger for at brukere kan medvirke. 
En kultur for likestilt dialog mellom pasient og helsepersonell 
trekkes frem som særskilt viktig. Det er gjort studier som viser at 
det å involvere pasienter i planlegging og utvikling av helsetje-
nesten gitt forutsetninger over, kan bidra til endringer på mange 
ulike områder. Brukermedvirkning kan bidra til å bedre pasien-
tens kunnskap om egen sykdom og tilhørende behandlingsme-
toder, og slik bidra til å øke pasientens deltagelse i egen omsorg. 
Brukermedvirkning bidrar til å øke pasientens tilfredshet med 
behandlingen, og til å bedre kommunikasjonen mellom pasient 
og helsepersonell. Dette kan man anta er med på å bedre utfallet 
av behandlingen (resultatet) samt bedre effektivitet, men dette er 
det ikke gjort like mye forskning på(84)(85). 

Eksempler på brukermedvirkning i 
forbedringsarbeid

Senter for rusforebygging (SFR) i Drammen kommune og 
ruspoliklinikken ved Vestre Viken helseforetak arbeider 
med å bedre samhandling og brukermedvirkning. 

Sykehuset Telemark HF arbeider med å implementere 
kompetanse på rusbehandling i de psykiatriske avdelin-
gene og styrke brukermedvirkning. 

Kilde: Konsmo, Trulte og Bakke, Toril (2012) Brukermed-
virkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer 
med rus og psykiske lidelser (ROP). Muligheter og utfor-
dringer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenes-
ten, seksjon for kvalitetsutvikling

Eksempel på bruk av anerkjennende intervju

I 2005 utviklet Stiftelsen GRUK på oppdrag av Helse Sør 
RHF og KS et program for samhandling for Helseregion 
Sør ved å bruke AI. Utgangspunktet var problemfylt sam-
handling mellom kommuner og sykehus. Metoden ble 
ansett som velegnet til formålet, fordi samhandling er et 
felt hvor man ellers raskt kan komme til å fokusere på 
hvem som har skylden for den dårlige samhandlingen 
(http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/ 
Andre_metoder/Appreciative_Inquiry_AI_/1396).
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stre og ikke bare strukturer og prosesser dersom man skal sikre 
at forbedring varer. Det må skapes en åpen og ærlig diskusjon 
rundt temaer som ofte ikke diskuteres godt nok. Kartlegging av 
kulturelle mønstre i en organisasjon handler om å utforske de 
underliggende faktorer som styrker eller hindrer endring i en 
kultur. Med mønstre menes for eksempel verdier, tillit og kom-
munikasjon(90).

I en organisasjon er det ofte fem sentrale kulturelle mønstre som 
i stor grad påvirker organisasjonens evne til å gjennomføre en 
grunnleggende transformasjon. 

•  Relasjoner: Er forholdet mellom de ulike aktørene i organisa-
sjonen egnet til å skape energi og innovative ideer til endring, 
eller tapper de organisasjonen for det samme?

•  Beslutninger: Blir beslutninger om endringer gjort raskt og 
av dem som har mest kunnskap på området, eller er endrin-
gene låst fast til hierarki og stillingsautoritet?

•  Makt: Tilegner og utøver individer og grupper seg makt på 
en positiv, konstruktiv måte for en kollektiv hensikt, eller er 
makten skjult og hovedsaklig brukt for å ivareta og beskytte 
seg selv og sine egne interesser?

•  Konflikter: Ser man på konflikter som muligheter til å opp-
dage nye måter å arbeide på, eller anses det som noe som er 
negativt og destruktivt?

•  Læring: Er organisasjonen tilrettelagt for at ansatte kan være 
nysgjerrige og ivrige etter å lære mer om seg selv og hva som 
kan bli bedre, eller blir ny tenkning primært sett på som en 
potensiell risiko og trussel mot status quo?

Hensikten med å kartlegge kulturelle mønstre er å forsøke og 
forstå kompleksiteten i systemet som man arbeider i, identifisere 
de spenninger som eksisterer (som for eksempel i forholdet mel-
lom de ulike aktørene involvert) og så intervenere for å forandre 
disse spenningene(90).

Clinical Audit 
Audit er en metode for både å overvåke og evaluere kvalitet. Det 
er også et redskap for å stimulere og fremme kvalitetsutvikling. 
Audit  kan defineres som: « (...) any summary of clinical perfor-
mance of health care over a specified period of time aimed at 
providing information to health professionals to allow them to 
assess and adjust their performance(91)». 

Audit eller klinisk fagrevisjon som det også kalles, handler om å 
få tilbakemelding på data fra egen praksis for deretter å reflektere 
over disse. Denne refleksjonen rettes opp mot hva andre fagfel-
ler gjør og/eller eksisterende standarder. På områder hvor det er 
etablert entydige standarder for god medisinsk praksis gjennom 
faglige retningslinjer (se kapitel «eksisterende standarder som ut-
gangspunkt for måling»), kan man gjennom klinisk fagrevisjon 
etterprøve om praksis samsvarer med de standarder som er satt. 
Audit er sånn sett et nyttig verktøy for å sikre kunnskapsbasert 
praksis(93). 

Dialogkonferanse
Dialogkonferanse er en metode som brukes for å skape likever-
dig dialog mellom aktører som samarbeider om felles utfordrin-
ger og fremtidige løsninger. Metoden brukes for å sikre bruker-
medvirkning, samtidig som det er en måte å organisere lærings-
prosesser på innad i en organisasjon, og mellom organisasjoner 
og deres brukere. Metoden kan for eksempel brukes til å sette i 
gang et praktisk utviklingsarbeid sammen med brukerne eller 
innbyggerne, eller for evaluering av utviklingsarbeidet. Dialog-
konferanser organiseres som en eller flere sesjoner som alle følger 
samme mal. Det starter med en kort plenumssesjon der delta-
gere får en kjapp introduksjon til de temaene som skal diskute-
res, sammensetting av grupper avklares og andre viktige «spille-
regler» gjennomgås. Deretter organiseres deltagere i arbeids-
grupper som gjennom fri, åpen og kreativ dialog skal snakke om 
temaet(ene). Gruppene rapporterer tilslutt i plenum(87). 

Individuell plan
Individuell plan er et verktøy for å styrke samhandlingen mel-
lom de ulike instansene som pasienter og pårørende må forholde 
seg til (sykehus, kommune, Nav etc.), og mellom disse instan-
sene og pasienten. Individuell plan er lovfestet og brukes overfor 
pasienter som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
En individuell plan skal bidra til at pasienten får et koordinert 
og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det innebærer blant an-
net at pasienten skal kunne forholde seg til kun én person som 
har hovedansvaret for oppfølging av pasienten. Gjennom indi-
viduell plan skal man kunne kartlegge pasientenes mål, ressur-
ser og behov for tjenester og hjelp på ulike områder, og også 
kunne koordinere alle de tiltak som skal til for å imøtekomme 
og behandle pasienten(88). En rapport fra Kunnskapssenteret og 
Helsedirektoratet viser at innføring av Individuell plan bidrar 
til å sikre et helhetlig pasientforløp med utgangspunkt i pasien-
tens/brukerens ståsted og målsetting dersom det gjennomføres 
på riktig måte(89).

Kartlegging og forbedring av kulturelle 
mønstre
En viktig faktor for kontinuerlig og vedvarende forbedring er å 
sikre en kultur som støtter opp under kvalitetsforbedringsarbei-
det. Det betyr at det er nødvendig å fokusere på kulturelle møn-

Eksempel på hva en dialogkonferanse kan føre til

Helse Sør Øst, brukerråd arrangerte 3. mars 2005 en dia-
logkonferanse med tema «Brukererfaring for å bedre kva-
liteten». Ett av forslagene som kom frem i løpet av dia-
logkonferansen var at helsepersonell i forbindelse med 
utskrivningssamtaler alltid skal spørre pasientene om de 
vil ha med seg kopi av epikrisen. Dette ble et viktig inn-
spill til oppstart av prosjektet Epikrise til pasient i Helse 
Øst (et prosjekt som er implementert) http://www.helse-
biblioteket.no/Kvalitetsforbedring/
Metoder+og+verkt%C3%B8y/Artikler/34968.cms 
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•  Etablere lokale løsninger for å redusere risikoen til et mini-
mum

Pasientsikkerhetsvisitter gjennomføres i tre faser; forberedelse, 
gjennomføring av pasientsikkerhetsvisitten og oppfølging. Den 
nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» har gitt 
ut en veileder som gir en detaljert oversikt over viktige elementer 
ved hver av disse fasene. Veilederen gir også klare råd eller kjøre-
regler, selv om det understrekes at en hver bruk av metoden må 
tilpasses lokale forhold(95). 

Eksempel på sykehus som tar i bruk 
pasientsikkerhetsvisitter

Høsten 2010 startet Nordlandssykehuset med pasientsik-
kerhetsvisitter. 2011 ble de et pilotprosjekt i pasientsik-
kerhetskampanjen http://www.pasientsikkerhetskampan-
jen.no/no/Ledere/Erfaringer+fra+praksis/Direkt%C3%B8r
ene+g%C3%A5r+pasientsikkerhetsvisitt.82.cms

Audit kan gjøres på mange måter. Det avhenger av hvilken prak-
sis det er man ønsker å se på og hva slags informasjon som er 
tilgjengelig. Audit kan gjøres basert på data fra journaler, regis-
tre, eller på data som er spesifikt samlet inn av helsepersonell til 
dette formålet. Formen på tilbakemelding kan også variere. Det 
kan komme fra enkelt individer eller grupper, være både muntlig 
eller skriftlig(91). Tilbakemelding kan skje via alt fra obligatoriske 
tilbakemeldingsskjema bestilt av myndighetene til mer frivillige 
metoder initiert av helsearbeidere selv. Audit som metode kan 
gjennomføres alene, eller sammen med andre kvalitetsforbe-
dringsmetoder(94). 

Slik måling eller overvåking gjennom å gi helsearbeidere tilbake-
melding på egenpraksis kan være med på å sikre kvalitet og pasi-
entsikkerhet i helsetjenesten, men studier gjort tyder på at ef-
fekten av Clinical audit er noe moderat. Størst effekt ser meto-
den ut til å ha i de tilfeller der eksisterende praksis i minst grad 
følger det som er satt som standard eller ønsket(91). 

Pasientsikkerhetsvisitter – ledelse av 
pasientsikkerhet
Pasientsikkerhetsvisitter der ledelsen bruker “managmenet by 
walking» er et verktøy for å knytte ledelse tettere til kvalitetsfor-
bedringsarbeidet. Dette er ikke minst viktig for å sikre en kultur 
for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Gjennom regelmes-
sig visitter der ledelse og helsepersonell snakker sammen, legges 
det til rette for åpen, ærlig og direkte kommunikasjon om de 
utfordringer som utøvere i helsetjenesten (helsepersonell) opp-
lever. Pasientsikkerhetsvisitter kan gjennomføres over alt hvor 
pasientbehandling utføres. 

Med pasientsikkerhetsvisitter kan følgende oppnås(95):
•  Vise at toppledelsen engasjerer seg i pasientsikkerhet
•  Opprette kommunikasjonslinjer vedrørende pasientsikker-

het mellom ansatte, avdelingsledere og toppledelsen
• Gi toppledelsen en mulighet til å lære om pasientsikkerhet
• Se hvilke muligheter som finnes til å forbedre sikkerheten
•  Oppmuntre til rapportering av problemer, feil og nestenu-

lykker
• Fremme en endringskultur når det gjelder pasientsikkerhet

Eksempel på bruk av klinisk fagrevisjon

Helse Stavanger utarbeidet en pilot der klinisk fagrevisjon 
skulle brukes i forbindelse med å sikre kunnskapsbasert 
praksis (Styresak 124/08 B, arkivsak 2007/374/024, 
12/12-2008).  På bakgrunn av såkornprosjektet «Syste-
matisk klinisk fagrevisjon, utvikling av system» ( 2007 – 
2009) fikk Helse Stavanger i oppdrag og utarbeidet et fel-
les regionalt prosjekt (Styresak 076/10, arkivsak 
2010/445/012, 29/9-2010)
http://www.helse-stavanger.no/omoss/styret/Docu-
ments/2010/29092010/Styresak%20076_10%20
Adm.%20direkt%C3%B8rs%20rapport%20til%20sty-
ret%20nr.%208_2010.pdf
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 Kvalitetsforbedring satt i system  
– internasjonale og nasjonale erfaringer

litet og pasientsikkerhet. Den direkte koblingen mellom forsi-
kringstakere og brukere av helsesystemet, gjør at det i større grad 
enn for ordinære helseforsikringsselskaper – og kanskje til dels 
ordinære helsetjenester – lønner seg økonomisk å satse på kvalitet 
og kvalitetsforbedring. Organisasjonens kvalitetsforbedringsar-
beid bygger på prinsipper fra flere kvalitetsforbedringsmodeller 
nevnt over. De har et «kundefokus» med pasienten i sentrum, de 
driver systematisk analyse og strømlinjeforming av prosesser, har 
fokus på å implementere forskning i klinikk, og bruker måling 
som verktøy i stor grad. Avansert IT-systemer er også essensielt 
for Kaiser Permanentes suksess(4). 

IHI’s 100 000 Lives Campaign
Institute for Healthcare Improvement (IHI) er en «non-for-
profit» organisasjon som jobber med kvalitetsforbedring innen 
helse i hele verden(101). IHI er en nettverksorganisasjon som har 
knyttet seg opp mot andre organisasjoner, myndigheter, ledere 
og helsepersonell rundt omkring i verden. IHI jobber blant an-
net ut i fra en tredelt målsetning som de kaller «the Triple Aim». 
Kvalitetsforbedringen skal ha som mål å:
•  Forbedre pasientens møte med helsetjenesten (inkludert 

både kvalitet og tilfredshet)
• Forbedre befolkningens helse 
• Redusere helsekostnader per innbygger

Et av IHIs mange bidrag har vært å iverksette en kampanje for 
å forbedre helsevesenet i USA. Kampanjen har hatt som mål å 
hjelpe sykehus til å redusere morbiditeten og mortaliteten hos 
sine pasienter gjennom spesifikke tiltak (se boks 14). Ved å delta 
i kampanjen har sykehusene kunnet motta veiledning og støtte 
fra eksperter. 

IHI rapporterer at denne kampanjen har oppnådd mye siden 
den startet desember 2004. Da kampanjen formelt ble avsluttet 
desember 2008 var 4050 sykehus involvert. Åtte stater hadde 
meldte på alle sine sykehus mens 18 stater hadde meldte på over 
90 %. IHI viser til gode tilbakemeldinger fra deltagende syke-
hus, og at sykehusene har gjort store fremskritt med hensyn til 
behandlingsresultatene i løpet av kampanjeperioden. Kampan-
jen kan så langt ikke vise til spesifikke data som sier noe om 
kampanjen har nådd sin målsetning om massiv reduksjon av pa-
sientskader («reduce 5 million instances of harm»), men jobber 
med å utvikle bedre målesystemer(102). 

 

Boks 14 Gjennombruddsprosjekter:

IHI and its partners in the Campaign encouraged 
hospitals and other health care providers to take the 
following steps to reduce harm and deaths: 

•  Prevent Pressure Ulcers by reliably using science-
based guidelines for prevention of this serious and 
common complication

•  Reduce Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) infection through basic changes in infection 
control processes throughout the hospital

•  Prevent Harm from High-Alert Medications starting 
with a focus on anticoagulants, sedatives, narcotics, 
and insulin

•  Reduce Surgical Complications by reliably 
implementing the changes in care recommended by 
the Surgical Care Improvement Project (SCIP) 

•  Deliver Reliable, Evidence-Based Care for Congestive 
Heart Failure to reduce readmission

•  Get Boards on Board by defining and spreading 
new and leveraged processes for hospitals Boards of 
Directors, so that they can become far more effective 
in accelerating the improvement of care

The Campaign also continued to offer support to 
hospitals as they introduced and sustained their work on 
interventions from the 100,000 Lives Campaign:

•  Deploy Rapid Response Teams at the first sign of 
patient decline 

•  Deliver Reliable, Evidence-Based Care for Acute 
Myocardial Infarction to prevent deaths from heart 
attack 

•  Prevent Adverse Drug Events (ADEs) by 
implementing medication reconciliation 

•  Prevent Central Line Infections by implementing a 
series of interdependent, scientifically grounded steps 
called the "Central Line Bundle" 

•  Prevent Surgical Site Infections by reliably delivering 
the correct perioperative antibiotics at the proper 
time 

•  Prevent Ventilator-Associated Pneumonia by 
implementing a series of interdependent, scientifically 
grounded steps including the "Ventilator Bundle" 

Kilde: IHI nettsider om «A million lives campaign»

Jönköping
Jönköping len har betydelig erfaring innen kvalitetsforbedring. 
Lenet har et stort fokus på infrastruktur som skal legge til rette 
for kvalitetsforbedring, og de har avsatt mye ressurser til læring 
og forbedring som igjen har blitt en del av hverdagen til hel-
sepersonell(96). Jönköpings fokus på kvalitetsforbedring startet 
allerede på 90-tallet og eskalerte med opprettelsen av «Qultu-
rum» som er et senter for utvikling og forbedringsarbeid innen 
«hälso- och sjukvård och tandvård». Qulturum skal bistå med 
lederskap og trening for lokale kvalitetsforbedringsprosjekter i 
Jönköping len(97). 

Jönköpings kvalitetsforbedringsarbeid er basert på flere av ele-
mentene i de foregående kvalitetsforbedringsmodellene; Pasien-
ten er satt i sentrum (fokus på «kunden»). Det tas i bruk samar-
beidsmodeller basert på «rapid cycle change» fra IHI – Quality 
Improvement Collaboratives»(4). De har brukt elementer av le-
delsesfilosofiene total kvalitetsledelse og Lean-metoden. Prinsip-
per knyttet til pasientfokusert redesign er sentrale, og det tas 
i bruk mikrosystemtekning i opplæring i kvalitetsforbedring. I 
bunn ligger teoriene knyttet til demings PDSA sirkel(98)(99).

Kriterier for den suksess Jönköping len har oppnådd har vært 
et stabilt politisk og økonomisk miljø der ledelsen har hatt et 
stort fokus på kvalitet som en helt nødvendig del av den totale 
virksomhetsstrategien. Det har vært 10 år med utvikling uten 
avbrekk av diverse organisasjonsendringer. Man har dratt nytte 
av internasjonal ekspertise, og hatt et bredt fokus på prosess og 
systemtenkning i istedenfor kun enkeltbehandling/enkeltindi-
vidfokus. Virksomhetene i lenet har hatt et dedikert fokus på 
læring og forbedring, og lenet er preget av en tydelig visjon – «A 
good life in an attractive county»(4). 

Det knytter seg noen utfordringer og forbedringsmuligheter 
også til arbeidet som gjøres i Jönköping len.  Det finnes få syste-
matiske målinger av pasientutfall/klinisk utfall, og det bør job-
bes med en mer systematisk involvering av leger i utvikling av 
kvalitetsforbedringsarbeidet. Det er også behov for et kontinuer-
lig fokus på nødvendigheten av å tilpasse valgte kvalitetsforbe-
dringsmetoder til svenske forhold(4).

Kaiser Permanente
Kaiser Permanente er en organisasjon som tilbyr helseforsikring 
og samtidig knytter dette til å tilby helsetjenester i og utenfor 
sykehus. Helse/forsikringsorganisasjonen består egentlig av tre 
organisasjoner. En «not-for profit» organisasjon kalt Kaiser Fo-
undation Health Plan, Kaiser foundation Hospitals og organisa-
sjonen Permanente Medical Groups. Organisasjonen tilbyr hel-
setjenester knyttet til både primær- og spesialisthelsefunksjoner 
for «sin befolkningsgruppe», det vil si de som kjøper forsikring 
av dem. Helsetjenestene finansieres derfor gjennom forsikrings-
penger betalt inn av den samme gruppen. Kaiser Permanente er 
den største organiserte helsetjenesten i USA(100).

Kaiser Permanente er særlig kjent for sitt fokus på kultur for kva-
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litet og pasientsikkerhet. Den direkte koblingen mellom forsi-
kringstakere og brukere av helsesystemet, gjør at det i større grad 
enn for ordinære helseforsikringsselskaper – og kanskje til dels 
ordinære helsetjenester – lønner seg økonomisk å satse på kvalitet 
og kvalitetsforbedring. Organisasjonens kvalitetsforbedringsar-
beid bygger på prinsipper fra flere kvalitetsforbedringsmodeller 
nevnt over. De har et «kundefokus» med pasienten i sentrum, de 
driver systematisk analyse og strømlinjeforming av prosesser, har 
fokus på å implementere forskning i klinikk, og bruker måling 
som verktøy i stor grad. Avansert IT-systemer er også essensielt 
for Kaiser Permanentes suksess(4). 

IHI’s 100 000 Lives Campaign
Institute for Healthcare Improvement (IHI) er en «non-for-
profit» organisasjon som jobber med kvalitetsforbedring innen 
helse i hele verden(101). IHI er en nettverksorganisasjon som har 
knyttet seg opp mot andre organisasjoner, myndigheter, ledere 
og helsepersonell rundt omkring i verden. IHI jobber blant an-
net ut i fra en tredelt målsetning som de kaller «the Triple Aim». 
Kvalitetsforbedringen skal ha som mål å:
•  Forbedre pasientens møte med helsetjenesten (inkludert 

både kvalitet og tilfredshet)
• Forbedre befolkningens helse 
• Redusere helsekostnader per innbygger

Et av IHIs mange bidrag har vært å iverksette en kampanje for 
å forbedre helsevesenet i USA. Kampanjen har hatt som mål å 
hjelpe sykehus til å redusere morbiditeten og mortaliteten hos 
sine pasienter gjennom spesifikke tiltak (se boks 14). Ved å delta 
i kampanjen har sykehusene kunnet motta veiledning og støtte 
fra eksperter. 

IHI rapporterer at denne kampanjen har oppnådd mye siden 
den startet desember 2004. Da kampanjen formelt ble avsluttet 
desember 2008 var 4050 sykehus involvert. Åtte stater hadde 
meldte på alle sine sykehus mens 18 stater hadde meldte på over 
90 %. IHI viser til gode tilbakemeldinger fra deltagende syke-
hus, og at sykehusene har gjort store fremskritt med hensyn til 
behandlingsresultatene i løpet av kampanjeperioden. Kampan-
jen kan så langt ikke vise til spesifikke data som sier noe om 
kampanjen har nådd sin målsetning om massiv reduksjon av pa-
sientskader («reduce 5 million instances of harm»), men jobber 
med å utvikle bedre målesystemer(102). 

 

Boks 14 Gjennombruddsprosjekter:

IHI and its partners in the Campaign encouraged 
hospitals and other health care providers to take the 
following steps to reduce harm and deaths: 

•  Prevent Pressure Ulcers by reliably using science-
based guidelines for prevention of this serious and 
common complication

•  Reduce Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) infection through basic changes in infection 
control processes throughout the hospital

•  Prevent Harm from High-Alert Medications starting 
with a focus on anticoagulants, sedatives, narcotics, 
and insulin

•  Reduce Surgical Complications by reliably 
implementing the changes in care recommended by 
the Surgical Care Improvement Project (SCIP) 

•  Deliver Reliable, Evidence-Based Care for Congestive 
Heart Failure to reduce readmission

•  Get Boards on Board by defining and spreading 
new and leveraged processes for hospitals Boards of 
Directors, so that they can become far more effective 
in accelerating the improvement of care

The Campaign also continued to offer support to 
hospitals as they introduced and sustained their work on 
interventions from the 100,000 Lives Campaign:

•  Deploy Rapid Response Teams at the first sign of 
patient decline 

•  Deliver Reliable, Evidence-Based Care for Acute 
Myocardial Infarction to prevent deaths from heart 
attack 

•  Prevent Adverse Drug Events (ADEs) by 
implementing medication reconciliation 

•  Prevent Central Line Infections by implementing a 
series of interdependent, scientifically grounded steps 
called the "Central Line Bundle" 

•  Prevent Surgical Site Infections by reliably delivering 
the correct perioperative antibiotics at the proper 
time 

•  Prevent Ventilator-Associated Pneumonia by 
implementing a series of interdependent, scientifically 
grounded steps including the "Ventilator Bundle" 

Kilde: IHI nettsider om «A million lives campaign»
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Evalueringer av effekt – blir kvaliteten bedre?

Det er generell enighet om at fokus på kvalitet og kvalitetsforbe-
dring er nødvendig for å sikre og opprettholde en helsetjeneste 
av god kvalitet. Kvalitetsforbedring handler om alt fra de små 
lokale kvalitetsforbedringsprosjektene, til de store regionale eller 
gjerne nasjonale programmene som legger frem planer og stra-
tegier for å sikre tjenestens kvalitet. Disse store programmene er 
svært kostbare og trekker mye tid og ressurser. Litteraturen viser 
at det fortsatt er et behov for mer systematisk forskning på sær-
lig den langvarige effekten av de store kvalitetsforbedringspro-
grammene. Både når det gjelder effekt på utfallet av den enkelte 
behandling (resultatet av pasientbehandling), på folkehelsen for-
øvrig og med tanke på å sikre kostnadseffektivitet i helsetjenes-
ten. The International Quality Improvement Reserach Network 
(QIRN) er et eksempel på et nettverk som søker å tilrettelegge 
for at forskere skal komme sammen og lære av hverandre(96)(7)(4)

(104)(105).

Systematiske sammenlignende studier og evalueringer er nyttig 
for å si noe om hvilke type tiltak som gir best effekt i en gitt kon-
tekst. Det er gjennomført noen studier som kan gi indikasjon 
på om kvalitetsforbedringstiltak fører til bedre kvalitet innen-
for ulike områder. En sammenlignende studie av tre innovative 
kvalitetsforbedringssystemer; Intermountain Healthcare (USA), 
Reinier de Graaf (Nederland) og Jönköping Len (Sverige) sier 
for eksempel noe om forutsetninger som må være til stede for at 
implementering av kvalitetsforbedringstiltak skal lykkes(96). Stu-
dien gir en oversikt over hvilke strukturer som må til og hvilke 
ferdigheter som må være på plass for å sikre vedvarende klinisk 
forbedring i et sykehus. Det vises til elementer som kultur for 
forbedring, lærende organisasjon og kunnskapsbasert praksis. 
Utvikling av klinisk lederskap, evnen til å holde fokus på for-
bedring i en krise, og behovet for klinisk informasjonssystem 
koblet sammen med kliniske indikatorer som er tilpasset valgt 
kvalitetsforbedringsstrategi. Studien understreker også hvordan 
tid er en viktig faktor, og at kapasitet og infrastruktur må bygges 
opp for at tiltak og metoder skal gi resultater. Når dette er på 
plass er det god indikasjon på at det kliniske utfallet av behand-
lingen forbedres.

En annen deskriptiv studie gjort i 2009 ved the Universities 
of Dundee and St. Andrews konkluderer også med et sett av 
forutsetninger som er avgjørende for suksess(4). Studien ser på 
kvalitetsforbedringsmetoder som Lean, total kvalitetsledelse (to-
tal quality management – TQM), Prosess redesign og IHI gjen-
nombruddsmetodikk. Rammen er NHS Scotland. Det avgjø-
rende for kvalitetsforbedringer i følge studien forståelsen av og 
samspillet mellom den lokal konteksten (lokale strukturer, ram-
mer, forutsetninger osv.) og metode valgt, ikke hvilken metode 
du velger. Studien fant at det var et sett av felles nødvendige men 
ikke tilstrekkelige kriterier for at en kvalitetsforbedringsmetode 
skal kunne få effekt i et komplisert og sammensatt helsevesen. 
Helsetjenesten må gi tilstrekkelig tid og støtte til å innføre meto-
den. Leger og andre helsepersonell må være involvert og disse må 
samtidig gis rom og mulighet for riktig trening og utvikling. Le-
delsen må dessuten være aktiv i deltagelsen samt dedikert. Dette 
gjelder ledelse på alle nivå – fra nærmeste leder, til øverste leder 
og til styret. Kvalitetsmetoden må være integrert i alle deler av 
tjenestens aktiviteter, og det må tas hensyn til den lokale kon-
teksten. Metoden avhenger av IT-systemer som muliggjør må-
ling av prosesser og gjennomslagskraft (impact) som en del av en 
gjentagende læringssirkel. Det er dessuten nødvendig å erkjenne 
og ta hensyn til konkurrerende aktiviteter og forandringer når 
metoden implementeres. 

En annen sammenlignende studie av akuttsykehus i USA viser 
at sykehus som scorer høyt på såkalte ytelsesindikatorer knyttet 
til prosess  (det vil si indikatorer som sier noe om hvordan et 
sykehus presterer) ofte har gjort større investeringer i avansert 
teknologi (inkludert elektronisk helsejournal) og har et høyt an-
tall sykepleiere per pasient («nurse-to-patient ratio»). Av dette 
følger det at sykehus som scorer lavt, har potensial til å forbedre 
seg ved å investere i tiltak knyttet til disse dimensjonene. I stu-
dien advares det samtidig mot å gjøre for raske slutninger mel-
lom det å investere mer og hvordan et sykehus presterer. Andre 
faktorer som ledelse, kultur, og ulikheter i pasientpopulasjon, er 
også med på å påvirke utfallet av de målingene som er gjort(7). 

Martin Marshall og John Øvretveit publiserte i 2011 en studie 
som på bakgrunn av eksisterende dokumentasjon evaluerer om 
man ved å forbedre kvaliteten på helsetjenestene kan redusere 
kostnader(104). Utgangspunktet er påstanden om at man ved å 
investere i tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet, kan bi-
dra til å lette det økonomiske presset både på kort og lang sikt. 
Studien vurderer påstanden og forsøker å identifisere hvilke rea-
listiske strategier og endringstiltak det er som i så fall kan bidra 
til å forbedre både kvaliteten og kostnadseffektiviteten ved en 
helsetjeneste. Deres studie viser den komplekse sammenhengen 
mellom kvalitetsforbedringstiltak og en eventuell reduksjon i 
kostander. De viser til alle de faktorene som det må tas hensyn 
til for å få en effekt (som effektive forbedringstiltak, sterk støtte 

«Most quality improvement interven-
tions work some of the time, but rarely 
live up to the dramatic claims made for 
them in their early stage. Success is con-
tingent upon multiple factors, including 
the manner of implementation in each 
setting and specific local contextual fac-
tors»(4) 
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i miljøet, og enighet om hvor og når innsparingene vil komme), 
og konkluderer med at dersom man skal få en innsparing av det 
omfanget som er påkrevd, er det ofte nødvendig med en endring 
i finansieringssystemene og en styrking av helsevesenet sin egen 
evne til å endre seg som organisasjon. 

 

Andre kilder – evaluering og forskning av 
kvalitetsforbedringsmetoder

Ovretveit J, Klazinga N. Learning from large-scale quality 
improvement through comparisons.
Int J Qual Health Care. 2012 Oct;24(5):463-9. doi: 
10.1093/intqhc/mzs046. Epub 2012 Aug 8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/
pubmed/22879374 

Øvretveit J, Andreen-Sachs M, Carlsson J, Gustafsson H, 
Hansson J, Keller C, Lofgren S, Mazzocato P, Tolf S, Brom-
mels M. Implementing organisation and management 
innovations in Swedish healthcare: lessons from a compa-
rison of 12 cases. J Health Organ Manag. 
2012;26(2):237-57.
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Vedlegg 1

Testskjema:  Test hvor gode dere er i forhold til de seks målene 
for kvalitet i Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling.

Value stream mapping (Prosess mapping/kartlegging 
av prosesser):  Er en kartleggingsteknikk brukt til å analysere 

og designe flyten av informasjon og material i en behand-
lingsprosess. 

Global Trigger Tool:  Strukturert journalundersøkelse er en 
fremgangsmåte for å identifisere og måle forekomst av pasi-
entskade i helsetjenesten. Global Trigger Tool (GTT) er en 
standardisert prosedyre for å gjøre dette på 

Tavle møte:  Tavlemøte er et anerkjent verktøy for å vurdere 
pasienters risiko for skade. Tavlemøtet stimulerer til teamar-
beid ved at et tverrfaglig team sammen vurderer pasienten, 
og blir enige om nødvendige tiltak. Møtet gjør også at an-
satte blir ekstra oppmerksomme på rutiner, tiltak og utsatte 
pasienter

Særskilt for allmennmedisin(69):
Maturity Matrix:  Metode for å definere status for organisering 

og kvalitetsarbeid på legekontoret gjennom en felles reflek-
sjon med leger og medarbeidere på legekontor

Brukerundersøkelser med EuroPEP/NorPEP som hjelpe-
middel:  NorPEP er den norske varianten av EuroPEP som 
er et spørreskjema for brukerundersøkelser

Rapporter basert på data i elektroniske pasientjournaler 
(EPJ):  Noklus klinikk, Rave3 og Argus er verktøy basert på 
uttrekk fra data registrert i EPJ

TrinnVis Kvalitet:  TrinnVis Kvalitet er et elektronisk kvali-
tetssystem for allmennlege-kontor og allmennlegevakter 
som skal hjelpe til med å komme i gang med kvalitetsarbeid 
i virksomheten

 

 Eksempler på kvalitetsforbedringsverktøy 
(106)(107)(16)

Affinitetsdiagram:  Systematisere og kategorisere mange ulike 
ideer, årsaker eller løsninger og vise hvordan disse står i 
forhold til hverandre

Fiskebeinsdiagram:  Kartlegge hoved- og biårsaker for å få en 
mer helhetlig forståelse av et sammensatt problem, samt for 
å finne forbedringsområder.

Flytskjema:  Å kartlegge og undersøke prosessene i en orga-
nisasjon eller mellom flere organisasjoner for å utvikle en 
felles forståelse av dagens praksis og oppdage hvordan den 
kan forbedres

Fokusgruppeintervju:  Avklare og belyse et bestemt emneom-
råde gjennom en felles samtale med en gruppe deltakere, 
ved hjelp av en temaliste over momenter som skal belyses. 

Ganttdiagram:  Verktøy for planlegging og styring av prosjek-
ter

Idédugnad:  Brukes for å framskaffe mange ideer på kort tid, 
både for å finne forbedringsområder og mulige forbedrings-
tiltak

Litteratursøk:  Søke etter oppdatert forskning for å klargjøre 
kunnskapsgrunnlaget.

Nominell gruppeteknikk:  En strukturert og demokratisk måte 
for å gå fra mange ideer til å sitte igjen med de 3-5 beste

Pareto-analyse:  Finne de årsakene som skaper de fleste kvali-
tetsproblemer og som man derfor bør forbedre først

ROS- analyse:  Analyse av risiko og sårbarhet for å kartlegge 
sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, og 
for å planlegge tiltak for å forebygge dem eller redusere 
konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå

Sjekkliste/skåringskjema:  Verktøy for å sikre riktig gjennom-
føring av prosesser og for å måle programoppfyllelse

Spørreundersøkelse:  Kartlegge hva som bør forbedres og måle 
effekten av forbedringstiltakene.

SWOT-analyse:  Strategisk analyse hvor de viktigste interne og 
eksterne faktorene for å nå organisasjonens mål blir identifi-
sert og kartlagt.
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• Safeguarding Clinical Quality, Securing Organisation-
wide Commitment to Collective Quality Improvement, 
presentasjon  NFKH Kvalitetskonferanse Lillestrøm 
2012

• Utvikling av kvalitetsindikatorer, erfaringer fra inn- og 
utland, Ole Tjomsland Kunnskapssenteret, NFKH kon-
feranse 20.3.2012

Nettsider

Fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no
kvalitet og læringskultur
• https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tema/

kvalitet-og-l%C3%A6ringskultur/ 
• Helseregistre og biobanker, Mer om tema. https://frem-

tidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tema/helseregistre-og-
biobanker/detalj/ 

Frittsykehusvalg.no
• http://frittsykehusvalg.no/Kvalitet/
Helsebiblioteket.no 
• Hva er kvalitetsforbedring http://www.helsebiblioteket.

no/kvalitetsforbedring/hva-er-kvalitetsforbedring/forsi-
deartikkel/hva-er-kvalitetsforbedring  

• Model for forbedring http://www.helsebiblioteket.
no/kvalitetsforbedring/slik-kommer-du-i-gang/
verkt%C3%B8y/modell-for-forbedring-langley-et.al;jses
sionid=327ECE989CAA7D4FD3905A981EBB6CC6 
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• Kvalitetsforbedring – Metoder og verk-
tøy http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitets-
forbedring/Metoder+og+verkt%C3%B8y/
Metoder+og+v+forsideartikkel/Om+metoder+og+verkt
%C3%B8y.33099.cms) 

• Kvalitetsforbedring, slik kommer du i gang, modell for 
kvalitetsforbedring, http://www.helsebiblioteket.no/Kva-
litetsforbedring/Slik+kommer+du+i+gang/Modell+for+k
valitetsforbedring#forberede 

• Hva er kvalitetsforbedring http://www.helsebiblioteket.
no/Kvalitetsforbedring/Hva+er+kvalitetsforbedring/For-
sideartikkel/Hva+er+kvalitetsforbedring%3F.33876.cms 

• Hvordan måles tjenestekvalitet http://www.helsebiblio-
teket.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsm%C3%A5ling/
om-kvalitetsm%C3%A5ling/hvordan-m%C3%A5les-
tjenestekvalitet

• Retningslinjer, Ord og begreper  http://www.helsebiblio-
teket.no/Retningslinjer/Ord+og+begreper 

• Behandlingslinjer http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitets-
forbedring/Samhandling/Metoder+og+verkt%C3%B8y/
Behandlingslinjer.35650.cms

• Helsebiblioteket.no/verktøy/pasientforløp og behandlings-
linjer http://www.helsebiblioteket.no/verkt%C3%B8y/
pasientforl%C3%B8p-behandlingslinjer 

• Kvalitetsforbedring og ledelse http://www.helsebibliote-
ket.no/Kvalitetsforbedring/Ledelse/Organisering/Gjen-
nombruddsmetoden.61419.cms  

• Kvalitetsutvikling i helse- og sosialtjenesten i Norge i 
et 10-årig perspektiv. Helsebiblioteket.no http://www.
helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Hva-er-kvalitets-
forbedring/Historikk#5.

• Hva er Lean http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitets-
forbedring/Ledelse/Lean/Hva+er+Lean.60765.cms, 

• Individuell plan. http://www.helsebiblioteket.no/kvalitets-
forbedring/samhandling/individuell-plan/individuell-plan  

• Pasientsikkerhet og metoder http://www.helsebi-
blioteket.no/Kvalitetsforbedring/Pasientsikkerhet/
Metoder+og+verkt%C3%B8y

• Hva er statistisk prosesskontroll http://www.helsebiblio-
teket.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsm%C3%A5ling/
statistisk-prosesskontroll/hva-statistisk-prosesskontroll-er 

Helsedirektoratet.no 
• Nasjonale kvalitetsindikatorer http://helsedirektoratet.

no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/Sider/de-
fault.aspx http://nesstar2.shdir.no/kvalind/

• Nasjonale faglige retningslinjer http://helsedirektoratet.
no/kvalitet-planlegging/nasjonale-retningslinjer/Sider/
default.aspx 

Helsenorge.no 
• http://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Kvalitet-i-

helsetjenesten.aspx  

Institute.nhs.uk
• Quality and Service Improvement tools, variation, 

http://www.institute.nhs.uk/quality_and_service_impro-
vement_tools/quality_and_service_improvement_tools/
variation_%28natural%29_-_how_to_manage_it.html  
http://www.institute.nhs.uk/quality_and_service_impro-
vement_tools/quality_and_service_improvement_tools/
variation_-_an_overview.html

International Health Care institute
• Om IHI  www.ihi.org
• A million lives campaign, International Heal health care 

Institute, http://www.ihi.org/offerings/Initiatives/PastSt
rategicInitiatives/5MillionLivesCampaign/Pages/default.
aspx

Keiser permanente.no
• History  http://xnet.kp.org/newscenter/aboutkp/history-

ofkp.html  

Ledernet.no
• Eyvind Alnæs, Hva kjennetegner en lærende organisa-

sjon, 1999. http://www.ledernett.no/Nyheter/Siste-nytt/
Arkiv/Importerte-nyheter/Hva-kjennetegner-en-laeren-
de-organisasjon  

Nettverk for pasientforløp/BHL
• Definisjoner, https://sites.google.com/site/nettverkforpa-

sientforloepbhl/definisjoner 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
• Personvernombudet – Vanlige spørsmål http://www.nsd.

uib.no/personvern/meldeplikt/vanlige_sporsmal.html 

Ogbedreskaldetbli.no 
• Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring http://www.

ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/Metode_for_kva-
litetsutvikling 

• Gjennombruddsmetoden http://www.ogbedreskaldetbli.
no/metoder_verktoy/Andre_metoder/Gjennombrudds-
metoden/1175.   

• Anerkjennende intervju. http://www.ogbedreskaldetbli.
no/metoder_verktoy/Andre_metoder/Appreciative_In-
quiry_AI_/1142   
http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/An-
dre_metoder/Appreciative_Inquiry_AI_/1143  

• Dialogkonferanse http://www.ogbedreskaldetbli.no/me-
toder_verktoy/Andre_metoder/Dialogkonferanse/1177  
http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/An-
dre_metoder/Dialogkonferanse/1179

• Oversikt over alle verktøyene http://www.ogbedreskal-
detbli.no/metoder_verktoy/Verktoykasse/1342/

• Model for forbedring – Langley/Nolan, http://www.
ogbedreskaldetblir.no/metoder_verktoy/Andre_metoder/
Modell_for_forbedring_Langley_Nolan
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Ordnet.no
• Medisinsk ordbok http://www.ordnett.no/butikk/nor-

skeordbøker.medisinskordbok 

Pasientsikkerhetskampanjen.no «I trygge hender»
• Om læringsnettverk http://www.pasientsikkerhetskam-

panjen.no/no/I+trygge+hender/Kampanjenytt/1167.cms 
• Verktøy for å følge forbedringer: Extranet http://www.

pasientsikkerhetskampanjen.no/no/M%C3%A5linger/
Artikler/Verkt%C3%B8y+for+%C3%A5+f%C3%B8lge
+forbedringer%3A+Extranet.351.cms 

Ringerike sykehus.no
• Pasientfokusert Redesign – prinsipper http://old.ringeri-

ke-sykehus.no/?M=PV&folderid=26  
• pasientfokusert redesign – metodikk http://old.ringeri-

ke-sykehus.no/?M=PV&folderid=27  

SSB
• voksenopplæring, godkjente nettskoler – fjernundervis-

ning http://www.ssb.no/fjernund/om.html

Qulturum.no (Jönköping len)
• Om Qulturum  http://www.lj.se/qulturum 
• Forbätringskunnskap http://www.lj.se/infopage.

jsf?nodeId=38344  
• LEAN – utveckla dina och din arbetsplats färdigheter  

i LEAN  
http://www.lj.se/infopage.
jsf?nodeId=31713&childId=10926 

• Mikrosystem  
http://www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=35171 

Uio.no
• Nettsider for kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvali-

tetsforbedring (KloK) http://www.med.uio.no/studier/
ressurser/fagsider/klok/ 

• Kliniske mikrosystemer, informasjon fra fagplanutvalget 
http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/
info-fagplanutvalg/kliniske-mikrosystem.html

• KloK, Kvalitetsindikatorer http://www.med.uio.no/stu-
dier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/kvalitets-
indikatorer.html 

• Informasjon fra fagutvalget, kliniske mikrosystem, 
http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/
info-fagplanutvalg/kliniske-mikrosystem.html

Wikipedia.no
• PDCA sirkelen  http://en.wikipedia.org/wiki/

PDCA#cite_note-MoenNorman-1/ 
• New public managemenet http://no.wikipedia.org/wiki/

New_public_management 
• Brukermedvirkning http://no.wikipedia.org/wiki/Bru-

kermedvirkning 
• Value Stream Mapping http://en.wikipedia.org/wiki/

Value_stream_mapping  
• Kaiser Permanente http://en.wikipedia.org/wiki/Kai-

ser_Permanente 

Relevante lover
• LOV 2001-05-18 nr 24: Lov om helseregistre og be-

handling av helseopplysninger (helseregisterloven). SIST-
ENDRET: LOV-2013-06-14-39 fra 2013-07-01 

• LOV 2009-06-19 nr 95: Lov om voksenopplæring (vok-
senopplæringsloven), formål. http://www.lovdata.no/all/
hl-20090619-095.html#1 

Annet
• Brev fra Sosial- og helsedirektoratet til Helse og om-

sorgsdepartementet datert 11/8-2006, ref. 05/1465 (ref i 
Legeforeningen 2977/2006 arkivkode 5700.8) med kopi 
til Legeforeningen og Norsk pasientregister
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Landsstyret  

  

  

 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 12/3978 Dato: 30.4.2014 

  

Sak 9.5  Ledelse i sykehus 

 

Ledelse var et satsningsområde for Legeforeningen i perioden 2011-2013. Legeforeningen 

nedsatte derfor en referansegruppe som skulle bidra til utviklingen av satsningsområdet. 

Referansegruppen bestod av Arne Refsum Overlegeforeningen, Lindy Jarosch-von Schweder, 

St. Olavs Hospital, Marieke Claessen, Drammen sykehus, Vivi Bjørnø, Sykehuset i Vestfold, 

Olaug Villanger OUS, Åsmund Fretland, OUS. I samarbeid med referansegruppen og gjennom 

en workshop i april 2013 utarbeidet sentralstyret et policynotat om ledelse og lederkurs for 

førstelinjeledere. Det ble vedtatt at referansegruppen skulle følge pilotprosjektet. Flere av 

referansegruppens medlemmer har deltatt på kurset og Arne Refsum har ledet flere av 

samlingene.   

 

Policynotat 

Legeforeningens mål er at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig. Ledelse har stor 

betydning for resultatene som oppnås, for arbeidsmiljø og for kvalitet i pasientbehandling. Vi 

mener at det viktigste ledergrepet i sykehus nå, er å satse på de lederne som er nærmest 

pasienten. Disse lederne er avgjørende for å kunne gi helsetjenester av høy kvalitet, trygghet 

og tillit. Sykehus er komplekse organisasjoner der kunnskapsbasert kompetanse er den kritiske 

ressursen for god pasientbehandling. Riktig bruk og utvikling av kompetansemedarbeidere 

krever ledelse av høy kvalitet. Sykehusavdelinger som ledes av leger har bedre arbeidsmiljø, 

høyere pasientsikkerhet og bedre orden på økonomien. Policynotatet er vedlagt (vedlegg 1). 

 

Lederkurset 

Lederkurset ble gjennomført i fire moduler (to høst 2013 og to vår 2014). (Vedlegg 2-5). 

 

Bakgrunnen for Legeforeningens lederkurs var blant annet at flere ledere jevnlig har 

signalisert/signaliserer behov for mer spesifikke kurs tilpasset lederrollen - også som en 

parallell til den modulbaserte tillitsvalgtopplæringen «Fra tillitsvalgt til leder».  

 

Om innholdet i kurset 

Bakgrunnen for Legeforeningens lederkurs var blant annet at flere ledere jevnlig har 

signalisert/signaliserer behov for mer spesifikke kurs tilpasset lederrollen - også som en 

parallell til den modulbaserte tillitsvalgtopplæringen «Fra tillitsvalgt til leder».  

 

Sekretariatet og referansegruppen drøftet mulige tilnærminger til lederutdanningen. Den 

modulbaserte lederopplæringen er basert på fire viktige grunnpilarer for all ledelse: Ansvar, 
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kvalitet, teambygging og verdiledelse. Disse fire hovedelementene har vært fundamentet for 

gjennom hele kursserien, men vektlegges forskjellig fra modul til modul (vedlegg 2-5). 

 

Det ble videre lagt vekt på aktuelle bestemmelser i lov og avtaleverk knyttet til ledelse, 

herunder tariffavtaler, arbeidsmiljølov mv. Det ble videre lagt vekt på håndtering av 

personellmessige forhold, budsjettutfordringer etc, samt ansvar for andre yrkesgrupper som et 

ledd i enhetens faglige utvikling. 

 

Finansiering - pilotprosjekt 

Lederutdanning faller ikke innenfor regelverket i Utdanningsfond III, og leger som deltar på 

det modulbaserte lederkurset vil følgelig ikke kunne få refundert utgiftene gjennom 

avsetningene fra Normaltariffen. Det finnes heller ikke hjemmel for å anvende andre 

fondsmidler ervervet i forhandlinger med staten eller arbeidsgiversiden til dette formålet. 

Fravær av tilgjengelige fondsmidler til anvendelse for formålet lederutdanning, gjorde det 

nødvendig å finne andre finansieringskilder. Spørsmålet var derfor om lederutdanningen skulle 

finansieres gjennom Legeforeningens kontingentinntekter, legen selv, arbeidsgiver, eller en 

kombinasjon.   

 

Kostnadene ved denne type kurs utgjøres i hovedsak av utgifter til: 

Kurskoordinator under pilotfase 

Opphold (overnatting og diett) 

Konferansefasiliteter (møterom mm) 

Forelesere 

Administrative utgifter (sekretariatets ressurser) 

Organisering 

 

I tillegg til disse kostnadene kommer reise til og fra arbeidssted. Det ble forutsatt at 

reiseutgifter skulle dekkes av arbeidsgiver eller av den enkelte deltager. 

 

Finansiering pilotprosjekt 

Det ble lagt til grunn en kostnad på mellom kr 800 000 - 1.000 000 basert på 35 deltakere og 4 

moduler per kull/år. Fordelt på 35 deltakere utgjorde det en gjennomsnittlig kostnad på ca. kr 

23.000 – 35.000 per person for alle fire moduler eksklusive deltagernes reisekostnader.  

Deltageravgiften/egenandelen ble satt til 9000 kroner. Ettersom kurset hadde oppstart høsten 

2013 og ble videreført våren 2014, ble deltakeravgift og reisekostnader fordelt over to budsjett/ 

regnskapsår (hhv 4000 høst 2013, og 5000 vår 2014). Inntil kr. 700 000 ble av sentralstyret 

vedtatt finansiert over sentralstyrets disposisjonskonto. 

 

Det var videre enighet i sentralstyret om at det skulle legges frem en evaluering for 

landsstyremøtet i 2014 etter at alle fire modulene var gjennomført, samt en modell for mulig 

fremtidig permanent finansiering. En slik plan for finansiering skulle også inneholde kostnader 

som påløper sekretariatet for administrasjon av kurset.  

 

Per april 2014 er det brukt ca. 571 000 fra sentralstyrets disposisjonskonto. Se tabell. 
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Pilot - Lederopplæring 2013/14 

 

Foreløpig regnskap per 22/4-14 

Deltakeravgifter     279 000  

Kostnader:  

Honorarer           50 000  

Reise/Opphold                                     527 847  

Bøker                                                      2 473  

Kurskoordinator                          230 000 

Gjenværende modul 4                            40 000 

Sum kostnader                                      850 320 

Belastet bevilgning  -              571 320 

 

Videreføring av kurset 

En viktig premiss for etablering av pilotprosjektet var at kurset skulle evalueres underveis, 

samt ved kursets slutt. Sekretariatet har gjennomført evalueringer etter samtlige fire moduler, 

samt en totalevaluering etter den siste modulen. De 34 deltagerne er gjennomgående svært 

tilfreds med kurset. For nærmere beskrivelse se vedlegg 6.  

 

Sekretariatet utarbeidet 3 alternativer – hvorav 2 innebærer videreføring og 1 avvikling av 

kurset: 

 

Alt 1 Videreføring av lederkurset med tredelt finansiering 

• En tredjedel dekkes av hovedforeningen og foreslås i landsstyrets budsjett for 2015 

• En tredjedel dekkes ved en videreføring av egenandel for deltagerne. 

• En tredjedel dekkes av den yrkesforening som kursdeltakerne er medlem av 

 

Alternativ A: Oppstart med en modul høst 2014 som dekkes gjennom sentralstyrets 

disposisjonskonto og tre moduler 2015 over det ordinære budsjettet. Denne modellen gjør det 

mulig med deling av deltakernes utgifter på to budsjett/regnskapsår (noe som ble ansett som 

fordelaktig ved pilotprosjektet). En slik modell kan eventuelt gi rom for at et nytt kull starter 

opp høst 2015. Det må da budsjetteres med 4 moduler for 2015. Målgruppen for pilotkurset var 

i all hovedsak medlemmer fra Overlegeforeningen. Det er derfor mulig å se på en eventuell 

samfinansiering mellom Legeforeningen og Overlegeforeningen/andre aktuelle 

yrkesforeninger, f.eks LVS, NAMF og LSA og Yngre legers forening. Mulig samfinansiering 

med Ylf må særlig ses i sammenheng med at kurset kan utvides til også å omfatte fremtidige 

ledere. Pilotkurset var kun innrettet mot eksisterende ledere. Den siste tredjedelen innebefatter 

en videreføring av egenandel for deltagerne, dekket av arbeidsgiver. På sikt tenkes også 

utviklet et tilsvarende program, med tilsvarende finansiering, for legeledere i 

kommunehelsetjenesten. 

 

Alternativ B: Oppstart 2015 og kurset belastes i sin helhet over budsjettet for 2015. 

 

Alt 2 Pilotering enda ett år – finansiering over sentralstyrets disposisjonskonto 

Det må stilles spørsmål om hvorvidt dette er hensiktsmessig organisasjonsutvikling, basert på 

prosesser og pilotering gjennomført 2013 og 2014. Kurset ble utformet på grunnlag av 

workshop med representanter for målgruppen, en rekke sentralstyresaker, samt grundig 

utredning i referansegruppen nedsatt for formålet ledelse. Piloten er videre grundig evaluert. 

 

Alt 3 Kurset avsluttes siden RHF ikke gir tilslutning til kurset 
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Det må stilles spørsmål om signaler fra RHF om at man ikke kan støtte Legeforeningens kurs 

kan være grunnlag for at Legeforeningen ikke viderefører denne lederopplæringen. Etter 

Legeforeningens vurdering er kurset er et viktig supplement til lederopplæring/kurs i regi av 

RHF og også i samsvar med skisserte behov/ønsker fra målgruppen for kurset. 

Kursevalueringene støtter opp om dette. 

 

 

Antall deltakere på ny kursmodul. 

34 deltakere ble tatt opp på kurset. Det er vurdert som en hensiktsmessig størrelse på gruppen. 

Det var dobbelt så mange som søkte om å få delta. 

 

Ved en eventuell videreføring av kursserien, bør det være minimum 25 deltakere. Dette må 

fremgå som en forutsetning ved utlysningen. 

 

Sentralstyret foreslår på bakgrunn av evalueringen at Legeforeningen viderefører kurset fra og 

med budsjettåret 2015 med oppstart høst 2014. Utgifter for 2014 dekkes av sentralstyrets 

disposisjonskonto (alt 1). 

 

Evaluering – eksempler 

Det har vært sendt ut evalueringsskjema i etterkant av alle moduler i pilotkurset. Deltakerne er 

også bedt om å gi en samlet evaluering av kursserien. Svarene er fordelt på en skala fra 1 til 6 

der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. 

 

På spørsmål om faglig innhold av kursserien svarte 58,3 % 6, 35,5 % 5 og 4,2 % 4:  

    

På spørsmål om innholdets relevans i forhold til lederstilling svarte 50 % 6, 41,7 % 5 og 8,3% 

4. Samtlige deltakere svarte ja på spørsmålet om hvorvidt man hadde hatt praktisk nytte av det 

man hadde lært gjennom kursserien 

 

Dette ble blant annet uttrykt som følger: 

• Kurset har bidratt med mye fakta i forhold til hvilke regler som gir muligheter og 

 begrensninger i forhold til hva leder kan gjøre. Dette har vært til stor hjelp både i 

 vanskelige personalsaker og omorganisering på enheten jeg jobber. 

• Dette var et meget viktig kurs. Jeg opplevde underveis at det var stimulerende i det 

 daglige og føler meg nå bedre rustet til de utfordringene jeg møter. Har allerede 

 anbefalt det på det varmeste 

• Generelt meget nyttig faglig innhold med gjennomgående gode forelesere. Meget bra 

 med avdelingsledere som forelesere. Gode eksempler på hvordan man kan kombinere 

 klinikk med ledelsesoppgaver. HMS veldig nyttig. 

 

Ved eventuell videreføring av kursserien – er det fra deltakere ønskelig med styrket fokus på 

følgende tema: 

• Helserett 

• Forholdet ledelse – administrative støttefunksjoner 

• Mer i dybden på arbeidsmiljøloven. 

• Personvernseanse med kvalitetsregistre etc. 

• Kvalitetssikringssystemer og praktisk bruk av disse i hverdagen, slik at de ansatte får 

 motivasjon til videre satsning, og at det ikke blir som en stadig irettesettelse. Hvordan 

 klare å holde det faglige aspektet høyest i økonomisammenheng? 

• Mer om konflikthåndtering og krisesamtaler 
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• Mer om refleksjon av egen lederfunksjon 

• Hvordan organisere arbeidsdagene og skape gode arbeidsforhold for seg selv når man 

 skal være både kliniker og leder? 

 

Tema som bør utgå ved en eventuell videreføring av kursserien: 

• Det er bare mottatt en kommentar som går på at forhandlingsteknikk og 

 forhandlingsøkonomi bør utgå. 

 

Møtearena/nettverksarena for deltakere på dette kurset. 

Mange av kursdeltagerne var opptatt av at det ses på muligheter for en 

møtearena/nettverksarena for det første kullet. Dette kan f.eks. knyttes opp til annen 

møtevirksomhet i Legeforening, f.eks. dialogkonferansen. Noen av kursdeltakerne ønsket å 

komme med innspill til når og hvordan gruppen kan samles. 

 

Sentralstyrets behandling 

Saken ble behandlet på sentralstyrets møte 29.4 der følgende vedtak ble fattet:  

 Vedtak 

 Sentralstyret ønsker å videreføre den modulbaserte lederopplæringen for 

 førstelinjeledere i sykehus gjennom en tredelt finansiering: en tredjedel over  

 hovedforeningens budsjett, en tredjedel egenandel, og en tredjedel dekket av den 

 yrkesforening kursdeltagerne er medlem av. Saken legges frem for landsstyret og 

 budsjettforslag for 2015. 

 

Innstilling til vedtak: 

 Landsstyret slutter seg til sentralstyrets forslag til modulbasert lederopplæring. 

 Finansieringen forutsetter at berørte yrkesforeninger finner dekning i eget budsjett i 

 2015. 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

 

 

Geir Riise 

Generalsekretær       Jorunn Fryjordet 

         Avdelingsdirektør 

 

 

         Saksbehandler 

         Gorm Hoel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legeforeningens mål er at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig. Ledelse har stor 

betydning for resultatene som oppnås, for arbeidsmiljø og for kvalitet i pasientbehandling. Vi 

mener at det viktigste ledergrepet i sykehus nå, er å satse på de lederne som er nærmest 

pasienten. Disse lederne er avgjørende for å kunne gi helsetjenester av høy kvalitet, trygghet og 

tillit. Sykehus er komplekse organisasjoner der kunnskapsbasert kompetanse er den kritiske 

ressursen for god pasientbehandling. Riktig bruk og utvikling av kompetansemedarbeidere 

krever ledelse av høy kvalitet. Sykehusavdelinger som ledes av leger har bedre arbeidsmiljø, 

høyere pasientsikkerhet og bedre orden på økonomien.   

 

Legeforeningen mener: 
 

 Kjernevirksomheten i sykehus er behandling, forskning og undervisning. Ledere må ha 

handlingsrom som gjør det mulig å levere på alle disse områdene. 

 Ledere må kjenne sine ansatte for å kunne utvikle fagmiljøene best mulig. Alle ansatte 

har behov for en tilgjengelig leder. For Legeforeningen er stedlig ledelse et ufravikelig 

prinsipp. 

 Ledelse er mer enn administrasjon. Ledere må ha tid og rom til å utøve ledelse og tilgang 

på merkantilt personell for administrativ kompetanse og støtte. 

 Sykehusledelse krever fagkunnskap og forståelse av kjernevirksomheten. Legeforeningen 

arbeider derfor for at flere leger skal bli ledere.  

 

Sykehusreformen fra 2002 førte til nye ledelsesprinsipper i sykehus. Krav om effektivitet, 

produksjon og detaljert styring ble vektlagt høyere enn fagutvikling, forbedring av kvalitet og 

kompetanseutvikling. Fremdeles blir ledere først og fremst målt på budsjettbalanse, mens 

arbeidsmiljø og kvalitet ikke vektlegges tilsvarende. Reformen har også ført til økende 

byråkratisering og flere styringsnivåer enn tidligere
1
. Dette har resultert i utydelige 

ansvarslinjer og usikkerhet rundt hvem som er reelle beslutningstakere. Avstanden fra 

beslutningstakere til drift og kjernevirksomhet er i mange tilfeller blitt for lang. Dette fører til at 

viktig informasjon om daglig drift og kvalitet på behandlingen ofte ikke når opp til topplederne 

og styrene. Tilsvarende fører dagens styringsstruktur til at målformuleringer og strategier ikke 

forankres helt ut i organisasjonene. Legeforeningen mener at vellykket sykehusdrift krever tett 

og god involvering av fagmiljøene. Suksessen til de nordiske velferdsmodellene ligger i dialog 

og samarbeid. Dette må også særprege styring og ledelse i sykehus. 

 

Nærmere 3 000 ledere i helseforetak har nylig deltatt i en spørreundersøkelse om egen 

arbeidssituasjon
2
. Undersøkelsen viser at toppledere og pasientnære ledere har forskjellige 

oppfatninger av utfordringer og resultater. De lederne som er tettest på daglig drift, beskriver en 

vanskelig økonomisk situasjon og et for snevert handlingsrom til å drive ledelse. De bruker for 

mye tid på administrative oppgaver og har behov for å kunne avsette mer tid til utvikling av 

kjernevirksomheten – pasientbehandling, forskning og undervisning. Dette viser etter 

Legeforeningens syn at det er behov for en vesentlig retningsendring i sykehus der lederne 

nærmest pasientene får mer myndighet og makt til å gjennomføre beslutninger. 

 

Strategier og mål for sykehusene må derfor bygges opp fra grunnplanet og med utspring i 

Policynotat nr. 3/2013 

 

 Sats på pasientnære ledere i sykehus 
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kjernevirksomheten. Førstelinjelederne er den gruppen enhetsledere som er tettest på 

pasientbehandlingen og som derfor forvalter hoveddelen av de samlede ressursene i sykehus. 

De vet best hva som fungerer og ikke fungerer og hva som bør forbedres. Disse ledernes 

kunnskap er avgjørende for å kunne gi helsetjenester av høy kvalitet, trygghet og tillit.  

 

Ansatte har behov for å kjenne og ha tilgang til sin nærmeste leder. Med sammenslåingene av 

sykehus til helseforetak, fikk mange ledere ansvar for avdelinger med forskjellig geografisk 

tilhørighet. Fjerning av stedlig ledelse har vært et feilgrep. Verken daglig drift eller arbeid med 

ønsket endring kan fungere uten en leder som er fysisk til stede på arbeidsplassen. Stedlig 

ledelse er for Legeforeningen et ufravikelig prinsipp og en forutsetning for godt arbeidsmiljø. 

 

Sykehusledere med medisinsk utdanning skårer høyest på indikatorene for god ledelse. De 

oppnår bedre kvalitet, høyere pasientsikkerhet, mer fornøyde ansatte og bedre økonomiske 

resultater. Uavhengige internasjonale forskningsrapporter viser betydningen av at 

sykehusledere har fagkunnskap om det de skal lede. Ledere med fagkunnskap har bedre 

forståelse av kjernevirksomheten og de faglige utfordringene
3
 
4
.  De kan derfor sette gode mål 

for virksomheten. Disse lederne kommuniserer bedre med ansatte og har høy legitimitet som 

ledere.  

 

Sykehusene skal ha gode ledere. Ledelse innebærer ansvar for drift, utvikling av personalet for 

å kunne ivareta pasienter og pårørende. Kompleksiteten i lederoppgavene krever nok tid og 

gode arbeidsvilkår for ledere er avgjørende. Merkantilt personell og eventuelt andre 

støttepersoner må stilles til rådighet. Ledere trenger også behovsrettet støtte innen personal 

(HR) og økonomi. I tillegg til fagkunnskap, trenger ledere også kunnskap om lovpålagte 

oppgaver, juridiske reguleringer av arbeidslivet og avtalene mellom partene om lønns- og 

arbeidsvilkår. Grunnleggende kompetanse innen generelle ledelsesprinsipper, økonomi og 

administrasjon er også viktige verktøy for å beherske lederoppgavene.  

 

Legeforeningen tror på opplæring og utvikling. Vi ønsker å bidra til at ledere lykkes i arbeidet 

og vi jobber for at flere leger skal bli ledere. Ledelsesutdanning må derfor prioriteres under 

grunnutdanningen og spesialiseringen av leger.   

 

 

Samfunnspolitisk avdeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
1
 Kjekshus L.E. og Bernstrøm V.H. Helseforetakenes interne organisering og ledelse. INTORG 2009 

2
 FAFO. Helsereformen ti år etter. Styring og ledelse i sykehus. 

3
 McKinsey 2010: Management in healthcare: why good practice really matters 

4
 IZA 2011:Physician-Leaders and Hospital Performance: Is There an Association? 
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KUNNSKAPSLEDELSE
Modulbasert kurs for ledere i sykehus
 
PROGRAM MODUL 1



Hovedvekt: Ansvarlig ledelse

Dag 1  7. oktober 2013

 
09.30   Registrering

10.00  Velkomsthilsen ved president Hege Gjessing

10.30  PRIMADONNAER PÅ ARBEJDSPLADSEN
  v/cand.merc., ph.d. Helle Hedegaard Hein,
  Copenhagen Business school
 
12.30  Lunsj

13.30  HOVEDAVTALER SOM LEDERVERKTØY/   
  SAMARBEIDSARENA

 Virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser    
mellom partene basert på tillit, medbestemmelse og gjensidig   
forståelse for partenes ulike roller 
 v/ass.direktør/advokat Lars Duvaland,  
Den norske legeforening 

14.30  ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT OG KUNNSKAPSLEDELSE
  v/forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring,  
  Den norske legeforening 

15.15  Kaffepause

15.30  FORHANDLINGER OG DRØFTINGER
  Forhandlingsteknikk og forhandlingsledelse
  Praktiske øvelser og evaluering  
  Deltakerne inviteres til å bidra med case 
  v/forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring,
  Den norske legeforening

17.30  Tid til disposisjon - utveksling av erfaringer

19.00  Samling før middag

19.30  Middag

 

MODUL I



Dag 2 8. oktober 2013

08.30  LEDELSE AV FLERE YRKESGRUPPER -    
  RELASJONSLOGISTIKK 
  v/sykepleier, tidl. adm.direktør v/Aker sykehus 
  og Karolinska sjukhuset, Maj-Len Sundin
 
10.00  Pause

10.15  OVERENSKOMSTBESTEMMELSER 
  FOR LEGEGRUPPEN   
  Lederutfordringer knyttet til lønn, arbeidstid, tjenesteplaner,  
  faglig utvikling mv.
  v/klinikksjef Hege Lundring,  
  Akershus universitetssykehus

12.00  Lunsj

13.00  FORHANDLINGSØKONOMI
Tallenes betydning i forhandlingssituasjonen 
Bevilgningsstruktur
Begrepene overheng, lønnsmasse, glidning 
prosent/kronetillegg, virkningstidspunkt og etterbetaling 
 v/forhandlingsøkonom Trond Teisberg, Akademikerne

14.30  Kaffepause

14.45  ØKONOMI OG AKTIVITETSSTYRING I 
HELSEINSTITUSJONER 
Handlefrihet i egne budsjetter; herunder bruk av DRG på 
avdelingsnivå, økonomiske virkemidler/budsjettprosesser, 
involvering av tillitsvalgte 
Case 
v/avdelingsoverlege Arne Laudal Refsum,  
Diakonhjemmet sykehus

16.45  Oppsummering og presentasjon av Modul II

17.00 Kursslutt

MODUL I
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KUNNSKAPSLEDELSE
Modulbasert kurs for ledere i sykehus
 
PROGRAM MODUL 2



MODUL II

Hovedvekt: Kvalitetsledelse

Dag 1 25. november 2013

10.00 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS – 
GJØRE DE RIKTIGE TINGENE OG GJØRE TINGENE RIKTIG

 Hvordan skaffer man seg som leder oversikt over resultatene i egen 
avdeling, og hvordan leder vi kvalitetsforbedringsprosessene videre?  
Case 
v/seksjonsoverlege Sissel Hjelle og seksjonsoverlege Erik Dyb Liaaen,  
Helse Møre og Romsdal

12.00  Lunsj

13.00 ÅPENHETSKULTUR 
 Hvordan kan jeg som leder legge grunnlaget for og videreutvikle  

denne med utgangspunkt i avvikssystemer/praksis?  
Lederstøtte/kollegastøtte

 v/direktør Jan Fredrik Andresen, Helsetilsynet

14.00  EN JUNGEL AV MELDESYSTEMER - 
SENTRALE LEDELSESUTFORDRINGER 
En grunnleggende innføring i begrepene 
Hva skjer med meldingene? 
v/spesialrådgiver Gorm Grammeltvedt, Den norske legeforening 

15.15 Kaffepause

15.30  HVORDAN FOREBYGGE OG HÅNDTERE       
  KONFLIKTSITUASJONER PÅ ARBEIDSPLASSEN?  
  Hvordan få et arbeidsmiljø preget av dialog og samarbeid? Hva kan vi   
	 	 som	ledere	gjøre	hvis	det	oppstår	konfliktsituasjoner	på	arbeidsplassen?
  v/Director Human Capitial Services Bjørn Helge Gundersen, 
  Deloitte Norway 
 
  Hva kan Legeforeningen bidra med? Hvordan bruke formelle og uformelle   
  arenaer og verktøy for å få god dialog og positiv utvikling? 
  v/ leder i Norsk overlegeforening Jon Helle 
  og leder i Yngre legers forening Johan Torgersen

17.30  Tid til disposisjon – utveksling av erfaringer mv.

19.00  Samling før middag

19.30  Middag



MODUL II

Dag 2 26. november 2013

08.30 LEDELSESUTFORDRINGER NÅR DET OPPSTÅR  
EN TILSYNSSAK 

 Hvordan unngå forhåndsdømming? 
 v/spesialrådgiver Gorm Grammeltvedt, Den norske legeforening

09.30 AKTUELLE TEMA I DEN DAGLIGE DRIFT AV AVDELINGEN/
ENHETEN BLANT ANNET FRA FØLGENDE LOVER: 
 Arbeidsmiljøloven 
Spesialisthelsetjenesteloven/Helsepersonelloven 
 Pasientrettighetslovgivningen/Folketrygdloven (sykelønn mv.) 
 Ferieloven/Likestillingsloven 
 v/advokat Marion Hirst,  
 leder av helserettsstudiet ved Høgskolen i Lillehammer

12.00  Lunsj

13.00 LOJALITETSPLIKT OG YTRINGSFRIHET   
 v/advokat Synne B. Staalen, Den norske legeforening

14.30  Kaffepause

14.45 FØRSTELINJELEDERE OG MEDIA
 Medierådgivning 
 Praktiske øvelser 
 Presseetikk
 v/kommunikasjonssjef Knut E. Braaten,
Den norske legeforening 

16.45           Oppsummering og presentasjon av modul III 

17.00 Kursslutt
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KUNNSKAPSLEDELSE
Modulbasert kurs for ledere i sykehus
 
PROGRAM MODUL 3



MODUL III

Hovedvekt:  Omstillinger/medledelse/     
   teamledelse/verdiledelse

Dag 1 5. februar 2014

10.00   OMSTILLINGER-KONSEKVENSER-INVOLVERING
  Funksjonsfordeling/endringsledelse/forbedringsledelse?
  v/avdelingsoverlege Bjørn Atle Bjørnbeth, 
  Oslo universitetssykehus  

12.00  Lunsj 

13.00  MEDLEDELSE - MIKROSYSTEMER - 
SØYLE VERSUS TEAM

 Integrasjon af forskning og innovasjon i en effektiv drift - hvad 
betyder det for samarbejde, kultur, selvledelse og ledelse? 
 v/selvstendig konsulent Søren Barlebo Rasmussen, 
 Barlebo Konsulentvirksomhed

14.30  Kaffe

14.45 MEDLEDELSE MV. FORTSETTER

15.30 SAMARBEID MED ANDRE YRKESGRUPPER/
KOMPETANSEPERSONER 
 Arbeidsflyt - ansvarsplassering og dialog
Oppgavefordeling - muligheter og utfordringer

  v/avdelingssjef Tom Guldhav, Helse Førde

17.30  Tid til disposisjon – utveksling av erfaringer mv.

19.00  Samling før middag

19.30   Middag



MODUL III

Dag 2 6. februar 2014

08.30 LEDELSE OG ETIKK 
Pasientnær etikk, økonomisk etikk, ledelsesetikk 
Hvordan utvikle et felles verdigrunnlag forankret i 
profesjonene? 
Innlegg - diskusjoner 
v/professor Reidun Førde, Universitetet i Oslo

12.00 Lunsj

13.00 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - HMS
Aktuelle avtalebestemmelser, praktiske erfaringer 
 v/generalsekretær Geir Riise, Den norske legeforening 

15.00 Kaffe

15.15 PERSONALPOLITIKK – FLEKSIBILITET 
HVA BETYR DEN MODERNE LEGEROLLEN FOR DRIFTEN 
AV AVDELINGEN?
Særlige utfordringer for yrkesaktive småbarnforeldre mv. 

 Seniorpolitikk: Hvordan ta vare på og utvikle den ressursen 
eldre arbeidstakere representerer i enheten?

 Case  
 v/avdelingsoverlege Siri Tau Ursin, Helse Stavanger 

16.45 Oppsummering og presentasjon av modul IV hvor det i tillegg 
til studiebesøk vil bli fokusert på videreutvikling som leder

17.00 Kursslutt
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MODUL IV

Dag 1:  Mandag 24. mars 2014
11:00  Avreise med buss fra Legenes Hus

13:00  Lunsj på Quality Spa & Resort Strømstad

17:00  Innsjekking på Comfort Hotel, Klostergaten 28, Jönköping.

17:30  Varför kvalitet och hur får man ett helhetsperspektiv?
 v/utviklingsdirektør Göran Henriks 

20.00  Middag på restaurant ”Comfortyou” i hotellet

Dag 2:  Tirsdag 25. mars
07:00  Frokost på hotellet

08.15  Busstransport fra hotellet til Originalet, Qulturum

08:30   Kaffe och mingel

08:50    Välkommen och kort introduktion till vilka fenomen/begrepp     
 landstinget i Jönköpings län (JLL) använder för kunskapsstyrning
  v/avdelningschef Anette Peterson og  
 utvecklingsledare Raymond Lenrick

09:00     Teoretisk underbyggnad för hur vi minskar gapet mellan det vi vet    
 och det vi gör i JLL
 v/professor Boel Andersson-Gäre

09:45    Detaljer om kunskapsstyrning i JLL, inklusive medicinska aspekter
 v/hälso och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig 
 Diskusjon. 

11:30   Erfaringer fra kvalitetsarbeid på klinikknivå i Norge
  Korte innlegg fra kursdeltakere

12:15  Lunsj på Qulturum 

13:00   Klok styrning av läkemedelsförskrivning 
 v/ordförande i läkemedelskommittèn Sören Hansen 

 
13:30    Erfarenheter från Medicin kliniken, Ryhov

 v/verksamhetschef Agneta Ståhl



MODUL IV

13:45     FAKTA: vårt verktyg för styrning: Samspel sluten- och primärvård 
 v/faktaansvarlig/distriktsläkare Staffan Ekedahl 

14:15    Erfarenheter från Barnkliniken, Ryhov
 v/verksamhetschef Annika Lind

14:30    Kaffe og diskusjoner

15:00    Kopplingar till Jönköping Academy
 v/överläkare Martin Rejler  
 Våra mätsystem för kunskapsstyrning
 Utvecklingsledare Peter Kammerlind

15:30    Sammanfattning och vilka gemensamma lärdomar tar vi med oss
 v/avdelingssjef Arne Laudal  Refsum, avdelningschef Anette Peterson og   
 utvecklingsledare Raymond Lenrick 

16:00    Avslutning med efterföljande rundvandring på Ryhov sjukhus.

17:00  Busstransport til hotellet

18:00  Juridisk bistand fra Legeforeningen til ledere
  v/sjefadvokat Frode Solberg, Den norske legeforening 
  
20.00  Middag på Restaurant ”En italienare og en grek”.

Dag 3:  Onsdag 26. mars
 
07:00  Frokost på hotellet

08:30  Min videreutvikling  som leder
   
  Ledelse i praksis

 v/avdelingssjef Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus

  Diskusjoner. Kaffepause midtveis i sekvensen

11:00  Lunch på hotellet

12:00  Avreise med bussen til Oslo

14.30  Kaffepause på Quality Spa & Resort Strømstad

17.00	 	 Ankomst	Oslo.	Bussen	fortsetter	til	Gardermoen	for	de	som	skal	ha	fly	videre
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Kunnskapsledelse. Evaluering av hele kursserien samlet

1. Hva synes du om det faglige innholdet av kursserien? 

Svarene er fordelt på en skala fra 1 til 6 der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra.
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5 37,5%
6 58,3%
N 24
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2. Var innholdet relevant i forhold til dine utfordringer i lederstillingen?

Svarene er fordelt på en skala fra 1 til 6 der 1 er lite relevant og 6 er svært relevant.
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5 41,7%
6 50,0%
N 24
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3. Har du så langt hatt praktisk nytte av det du har lært på kurset?
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Navn
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2 Nei

Navn Prosent
Ja 100,0%
Nei 0,0%
N 24

 
 

4. Eventuelle kommentarer:

Jeg har deltatt i alle moduller unntatt modull IV

noen deler av kurset var for overfladisk, noe kunne vært kuttet ut

Kurset har bidratt med mye fakta i forhold til regler som gir muligheter og begrensninger i forhold til hva leder kan gjøre. Dette har vært til stor 
hjelp i både vanskelige personalsaker og omorganisering på enheten jeg jobber.

Det har styrket meg i forhold til de litt mer ubehagelige lederoppgaver, samt i min oppfatning av god ledelse.
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5. Er det noen tema du har savnet i kursmodulene?
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Navn Prosent
Ja 30,4%
Nei 34,8%
Vet ikke 34,8%
N 23

 
 

6. Hvilke tema?

Klinisk ledelse / Pasientnær ledelse / Medisinsk ledelse: Fokus på at ledelse skjer best av de som har kontakt med den praktiske hverdagen og 
de daglige kliniske utfordringene.
mer i dypet på AML og kanskje også på delen om kvalitet osv. Der kunne det vært en personvernseanse med kvalitetsregistre etc, det er nokså 
skremmende og byråkratisk hvis man ikke har gjort det noen ganger.

Mer om refleksjon av egen lederfunksjon

Kom på et: hvordan organisere arbeidsdagene og skape gode arbeidsforhold for seg selv når man skal både være kliniker og leder.

Budsjett

Håndtering av vanskelige personalsaker synes jeg kunne vært behandlet noe mere.

Konflikthåndtering
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7. Er det noen tema du mener bør utgå ved en eventuell videreføring av kursserien?
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Navn Prosent
Ja 8,7%
Nei 65,2%
Vet ikke 26,1%
N 23

 
 

8. Hvilke tema?

noe av det vi hadde i Sverige, forhandlingsteknikk etc (del 1 eller to)  og omvisningen i Sverige der synes jeg var uinteressant.

Forhandlingsøkonomi
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9. Er det noen av temaene det bør settes av mer tid til ved en eventuell videreføring av kursserien?
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1 Ja
2 Nei
3 Vet ikke

Navn Prosent
Ja 21,7%
Nei 39,1%
Vet ikke 39,1%
N 23

 
 

10. Hvilke tema?

Klinisk ledelse, hvordan man i praksis lar faget være førende for ledelse innen de gitte økonomiske rammene. 
Nå har økonomi hovedfokus i den daglige ledelsen av sykehus og vi bør sørge for at fokus i større grad rettes mot den faglige driften.

se tidlgiere svar

Konflikthåndtering, krisesamtaler

Kvalitetssikringssystemer og praktisk bruk av disse i hverdagen slik at de ansatte får motivasjon til videre satsing og ikke det blir som en stadig 
irettesettelse. Hvordan klare å holde det faglige aspekter høyest i økonomisammenheng ?

Flere temaer om Improvement science
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11. Bør man ved senere kurs også ha inspirasjonstema av typen "Primadonnaer på arbeidsplassen"?
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Navn Prosent
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Nei 0,0%
Vet ikke 0,0%
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12. Hvordan opplevde du studieturen til Jönköping (Modul 4) basert på det faglige innholdet?

Svarene er fordelt på en skala fra 1 til 6 der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra.
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Navn
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Navn Prosent
1 4,5%
2 9,1%
3 13,6%
4 13,6%
5 36,4%
6 22,7%
N 22

 
 

13. Er studieturer noe man bør fortsette med ved en eventuell viderføring av kursserien?
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Vet ikke 30,4%
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14. Hvordan opplevde du at tiden var fordelt mellom det faglige og det sosiale på studieturen?
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15. Synes du det bør utvikles en møtearena/nettverksarena for deltakerne på dette kurset?
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16. Har du andre kommentarer til kurset?

Ad studietur til Jønkøping; den tok for lang tid. Antagelig bedre å fly inn tre foregangspersoner fra Jønkøping til Oslo, samme utbytte og 8 
timer mindre busstur= bedre tid til avsluttende gruppearbeid el på Soria Moria.

Veldig bra kurs! Håper flere får anledning til å delta.

Askeladdens hus var et fint sted å ha kurset. De mest inspirerende historiene var om avdelinger hvor man hadde endret den kliniske driften til 
det bedre og samtidig sprt utgifter.

Jeg deltok dessverre  ikke på studieturen til Sverige pga. sykt barn

Det gikk kanskje uforholdsmessig mye tid på selve reisen på studieturen

Kunne studieturen til Jönköping innledet kursserien ??

Ville det være aktuelt med mindre oppgaver å reflektere over hjemme mellom samlingene ?

Veldig bra til å være første gang, vil sikkert være dynamisk i endring over tid, håper det blir fulgt opp. All ære til Signe Gerd!

Dette var et meget viktig kurs. Jeg opplevde underveis at det var stimulerende i det daglige og jeg føler meg nå bedre rustet til de 
utfordringene.
Styrken til kurset er at det tar for seg det mest sentrale innenfor en rekke svært viktige temaer en som leder bør kunne noe om. Jeg mener 
turen til Gjenkjøping var bra, men dersom kurset skal efektiviseres/ få mer inn på tiden til rådighet kunne det viktigste vært presentert av 
innleid foreleser derfra på et par forelesninger. Det ville frigjort 1-1,5 dager til fordypning i andre temaer. Totalt sett meget nyttig kurs. Jeg har 
allerede anbefalt det på det varmeste

Ble vel mye uproduktiv reisetid i bussen.

Det har vært et nyttig og hyggelig kurs med flott møteledelse-spesielt honnør til Signe Gerd og Arne!

Håper dere fortsetter med dette! Veldig bra og viktig å gi kurs om kvalitetsledelse for 1. linjeledere. Det fyller vakumet som har oppstått etter 
at målstyringen og byråkratiseringen har tatt mer og mer over ledelsen på sykehusene.
Svært nyttig kurs. 
Bra å knytte kontakter med andre ledere og DNLF, ønsker gjerne møtearena framover.
Veldig fint å være på Askeladdens hus da det gir samvær og rom for diskusjoner som også er viktig.
Turen til Jønkjøping var inspirerende, men litt for tett pprogram. Kunne lagt opp til litt mer sammenlagt fri.

Jeg skulle bare ønske at jeg hadde fått dette kurset mange år tidligere!

Kursserien ga en meget bra platform for meg som har vært leder en stund i forveien. Innholdet satt mange opplevelser i perspektiv og ga 
mersmak også å dyrke ledelsesteori og kunnskap utenom det medisinfaglige. Største ulempen med kursserien er at den er slutt. Kunne ønsket 
å ha den videre som ledsagende støttefunksjon. Jeg håper derfor at vi får etablert den tidl. omtalte nettverksfunskjonen. Kurset holdt 
gjennomgående et høyt nivå og hadde bra forlesere. Jeg satte stor pris på det sosiale programmet der jeg lagte kontakter tvers over 
faggrenser. Legeforeningen som foranstalter la meget godt tilrette med organisasjon rundt modulene og under gjennomføring av hver enkelt. 
Vi ble godt mottat og stelt med under opphold på Soria Moria og Askeladdens hus. 
Studiereisen var en flott opplevelse på alle måter.
Jeg gleder meg på vegne av de fremtidige kursdeltakere.

Meget vel gjennomført kurs og viktige tema tatt opp.



 

 

 

 

Landsstyret  

 

 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: Dato: 29.4.2014 

  

 

Sak 10 – Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2016  
 

Sentralstyret behandlet i møte den 26.9.2013 forslag fra sekretariatet om iverksettelse av 

prosessen for å finne frem til en medarrangør i 2016. Vedtaket var følgende: 

 

Sekretariatet iverksetter forberedelse av en sak til landsstyremøtet i 2014 hvor 

organisasjonsleddene inviteres til å fremme forslag til lokal medarrangør for 

landsstyremøtet i 2016. Legeforeningens avdelinger tilskrives med anmodning om å 

fremme forslag om lokal arrangør og stedsvalg. Sentralstyret foreslår at møtet søkes 

avviklet i tidsrommet tirsdag 24.5 - torsdag 26.5.2016. 

 

 

Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det hvert annet år søkes medarrangør fra 

avdelingene. Arrangementet er flyttet ut til avdelingene samme år som det er 

stortingsvalg/kommunevalg. Erfaringsmessig har det vist seg at det er vanskelig å få sentrale 

partipolitikere til å stille til helsepolitisk debatt under landsstyremøtet det året det er valg. 

Sentralstyret foreslo derfor å endre praksis slik at landsstyremøtet arrangeres i Oslo med 

sentralstyret som arrangør når det er valgår (2015,2017 osv), og at avdelingene står som 

medarrangør år det ikke er valg (2016,2018). 

 

Avdelingene ble tilskrevet 28.11. 2013 med frist 20.3. 2014 for å fremme forslag eller 

invitasjoner. Ved høringsfristens utløp forelå svar fra syv foreningsledd:  

Hedmark legeforening, Hordaland legeforening, Nord-Trøndelag legeforening, Oslo 

legeforening, Sør-Trøndelag legeforening, Vest-Agder legeforening og Leger i 

samfunnsmedisinsk arbeid. Høringssvarene er tilgjengelige på legeforeniningen.no - 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Fastsettelse-av-

medarrangor-for-landsstyremote-i-2016/ 

 

Det foreligger to konkrete forslag til medarrangør dersom dagens praksis endres; Hedmark 

legeforening og Hordaland legeforening. Hedmark legeforening ønsker å legge arrangementet 

til Hamar. Hedmark legeforening har vært medarrangør av landsstyremøtet en gang tidligere, i 

1993. Hordaland legeforening foreslår å legge møtet til Bergen. Hordaland har vært 

medarrangør fire ganger tidligere, siste gang i 2005.  Både hotellromkapasitet og 

møteromstandard i begge arrangørbyer tilfredsstiller de krav som er nødvendig for å kunne 

arrangere et vellykket landsstyremøte i begge arrangørbyer. 

 

Seks av de syv høringssvarene mener at dagens ordning bør opprettholdes, dvs at møtet 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Fastsettelse-av-medarrangor-for-landsstyremote-i-2016/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Fastsettelse-av-medarrangor-for-landsstyremote-i-2016/
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arrangeres i Oslo det året det ikke er valg. Argumentene for dette er at møtene som arrangeres i 

distriktene vil fremstå som «mellommøter» og at møtene alltid vil holdes i Oslo de årene det er 

valg av nytt sentralstyre. Ved å legge møtene ulike steder i landet skapes mer interesse og 

involvering. Legeforeningen er en vesentlig helsepolitisk aktør slik at det bør la seg gjøre å få 

sentrale politikere til å komme, alternativt invitere lokale/regionale helsepolitiske aktører. 

 

Ett av høringssvarene påpeker viktighet av gode kommunikasjonsmuligheter i hele 

landsstyremøteperioden pga møter i forkant og medlemmer/gjester som kun skal delta på 

behandling av enkeltsaker. 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 7.4.2014. Det ble fattet slikt vedtak: 
Det fremmes innstilling overfor landsstyret at landsstyremøte 2016 arrangeres i Oslo. Sentralstyret 

foreslår at møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 24.5 til torsdag 26.5. 2016.  

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Landsstyremøte 2016 arrangeres i Oslo. Sentralstyret foreslår at møtet avholdes i 

tidsrommet tirsdag 24.5 til torsdag 26.5. 2016.  

 

 

 

 

 

Etter fullmakt fra sentralstyret 

 

 

 

Geir Riise 

Generalsekretær        Anne Torill Nordli 
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Innkomne høringssvar innen fristen 20.3. 2014 

 

Hedmark legeforening 
Det er ønsket forslag til medarrangør for landsstyremøte 2016.  Forutsatt at det ikke vedtas å 

opprettholde dagens rekkefølge av arrangører, ønsker Hedmark legeforening å fremme forslag om at 

landsstyret 2016 avholdes i Hamar. Landsstyremøtet har ikke vært avholdt i Hedmark siden 1992. 

Hedmark og Innlandet har mye å by på, lite kjent for de fleste. Vi ønsker å vise hva Hamarregionen 

har å by på av kultur og natur. 

Hamar ligger sentralt i landet, en time med tog fra Gardermoen, plassert på strekningen Skien-

Lillehammer og Oslo – Trondheim.  Det er 1,5 time med bil fra Oslo.  

Vi har reservert hotell med gode møtefasiliteter og lang erfaring med konferanser og større 

arrangement.  

Det sosiale programmet kan by på en rekke alternativer med variert innhold som f. eks   

tur med Skibladner, konsert i Hamardomen, nytt konsert hus, Prøysenhuset, besøk på storgård, 

Vikingskipet, Åkersvika med rikt fugle- og fiskeliv.  

 

Hordaland legeforening 
Hordaland legeforening mener i utgangspunktet at det er uheldig at alle landsstyremøter i valgår skal 

holdes i Oslo. Vi tror at Legeforeningen er en såpass sterk og vesentlig helsepolitisk aktør, at det bør 

være mulig å trekke politikerne ut av hovedstaden for noen små formiddagstimer. Legeforeningens 

valg foregår også i oddetallsår, og bivirkningen av dette skiftet, kan være at møtene utenfor Oslo blir 

redusert til «mellommøter». 

Når dette er sagt, ønsker Hordaland Legeforening å påta seg å være medarrangør for landsstyremøtet 

i 2016, om det skal holdes utenfor Oslo.  

Bergen er på sitt absolutt flotteste i mai, og festspill, nattjazz og relativt lite nedbør gjør at de aller 

fleste vil trives (som fisken i vannet). 

Vi ønsker å holde møtet midt i Bergen sentrum, både for å vise frem vår vakre by, og for å ha best 

mulige kommunikasjonsmuligheter. Der er svært moderne og gode hotell- og møtefasiliteter, og alle 

landsstyremøtets deltakere vil kunne innkvarteres på samme hotell som møtet holdes. Dersom det mot 

formodning kommer noen regndråper i løpet av møtet, er det altså ingen som trenger å bli våte… 

Vi håper landsstyret ønsker å treffe oss i Bergen 2016 

 

Nord-Trøndelag legeforening 
Nord-Trøndelag legeforening har ingen forslag til medarrangør. Vi har forståelse for at det kan være 

vanskelig å få sentrale politikere til å stille til helsepolitisk debatt under landsstyremøtet i valgår. I 

praksis vil det si alle oddetallsår. Ordningen med at valg til legeforeningens organer gjøres de år hvor 

avdelingene står som medarrangør bør fortsette. Vi foreslår at landsstyremøtene organiseres slik: 

- Partallsår arrangeres landsstyremøtene i Oslo. Hovedtema er nasjonal helsepolitikk hvor 

sentrale politikere inviteres. 

- Oddetallsår arrangeres landsstyremøtene i distriktene. Hovedtema er valg i foreningen, 

organisasjonsbygging og –utvikling, og evt. regionale og lokale helsepolitiske utfordringer. 

 

Sør-Trøndelag legeforening 
Sør-Trøndelag legeforening mener det er meget viktig å fortsette dagens ordning der  

landsstyremøtene i stor grad legges utenfor Oslo i år med oddetall. Dette sammenfaller med år  

det arrangeres stortingsvalg/sametingsvalg eller kommunevalg/fylkestingsvalg. Det argumenteres fra 

sentralstyret med at det er vanskelig å få sentrale politikere til å delta i helsepolitisk debatt i de årene 

det er valg. Det sier seg selv at det er lettere å få sentrale politikere med taxi til Soria Moria enn med 

fly til distrikts-Norge, men det er ikke et vesentlig argument. Landsstyremøtene arrangeres i slutten av 

mai eller tidlig i juni. Da er det fortsatt to måneder før partienes valgkamp starter. Sentralstyrets 

forslag gjør at også valg til nytt sentralstyre alltid vil foregå i Oslo. Det gjør at landsstyremøtene i 

distriktene vil framstå som «mellommøter» der mye av det viktigste politiske og organisatoriske 
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innholdet er borte. 

Sør-Trøndelag legeforening foreslår at landsstyremøtet i 2016 avholdes i Oslo, med sentralstyret som 

arrangør, og forventer at dagens praksis der landsstyremøtene arrangeres utenfor Oslo i år med 

oddetall videreføres. 

 

Oslo legeforening 
Oslo legeforening har ikke synspunkter på hvor møtet skal arrangeres, men ser det som en fordel at det 

er gode kommunikasjonsmuligheter i hele landsstyremøteperioden. Det avvikles møter i forkant, og 

noen medlemmer/inviterte gjester vil møte opp kun til behandling av enkeltsaker. 

 

Vest-Agder legeforening 
Styret i Vest-Agder legeforening ønsker å beholde dagens ordning der landstyremøtene i år med 

oddetall legges utenfor Oslo. Sentralstyrets forslag gjør at valg til nytt sentralstyre alltid vil foregå i 

Oslo og det anser vi som uheldig. På lik linje med hva som fremkommer i høringssvar fra Hordaland 

legeforening, Sør-Trøndelag legeforening og LSA frykter vi at landsstyremøtene i distriktene vil 

framstå som «mellommøter» der mye av det viktigste politiske og organisatoriske innholdet er borte. 

Selv om det er valgår (stortingsvalg/sametingsvalg eller kommunevalg/fylkestingsvalg) bør sentrale 

helsepolitikere ha interesse av å møte legeforeningens landstyre som jo er en viktig helsepolitisk aktør. 

Vest-Agder legeforening foreslår at landsstyremøtet i 2016 avholdes i Oslo. 

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 
LSA har ikke konkrete forslag til medarrangør, men ønsker å kommentere forslaget om å endre praksis 

mht. landsstyremøtetidspunktet til at de i valgår arrangeres i Oslo. Følgende endring er foreslått i 

høringsbrevet: 

 

Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det hvert annet år søkes medarrangør 

fra avdelingene. Arrangementet er flyttet ut til avdelingene samme år som det er 

stortingsvalg/kommunevalg. Erfaringsmessig har det vist seg at det er vanskelig å få sentrale 

partipolitikere til å stille til helsepolitisk debatt under landsstyremøtet det året det er valg. 

Praksis foreslås derfor endret slik at landsstyremøtet arrangeres i Oslo med sentralstyret som 

arrangør når det er valgår (2015,2017 osv), og at avdelingene står som medarrangør år det 

ikke er valg (2016,2018). 

 

Det er neppe noen tvil om at de mest spennende og attraktive landsstyremøtene for leger er møtene 

med valg. Det er LSA sin vurdering at det ikke er ønskelig at disse alltid legges til Oslo. Det bidrar i 

vesentlig grad til å involvere medlemmene i det ganske land når disse roterer rundt i landet, og bidrar 

til økt deltakelse og interesse for Den norske legeforening og landsstyremøtene. Dette er etter vår 

vurdering et vesentlig demokratisk moment for i høy grad å kunne involvere medlemmer fra hele 

landet, ikke bare medlemmer fra det sentrale østlandsområdet. Politikerne har en betydelig 

reisevirksomhet før valg, og landsstyremøtene i vår forening bør alltid være attraktive for politikere 

uansett hvor disse arrangeres. 

LSA vil anbefale at dagens ordning opprettholdes.  
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Arrangører av ordinære landsstyremøter siden 1886 

 
Arrangører siden 1959 
Aust-Agder legeforening  1973,1998  

Akershus legeforening   1985 

Buskerud legeforening   2007 

Finnmark/Troms legeforening  1991, 2013  

Hedmark legeforening   1993 

Hordaland legeforening   1969, 1975, 1997, 2005   

Møre og Romsdal legeforening  1977, 1994, 2003 

Nordland legeforening   1965,1991, 2009 

Nord-Trøndelag legeforening 

Oppland legeforening   1959, 2000  

Oslo legeforening   1961, 1999 

Rogaland legeforening   1979, 1996 

Sogn og Fjordane legeforening  1977, 2004 

Sør-Trøndelag legeforening  1963, 1995 (2015) 

Telemark legeforening   1987   

Troms legeforening   1971, 1991, 2002 

Vest-Agder legeforening  1973,1998 

Vestfold legeforening   1967, 2001  

Østfold legeforening   1981     

Overordnede sykehuslægers forening 1983 

Yngre legers forening   1989 

Sentralstyret 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984,1986, 

1988, 1990, 1992, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 (2014) 

  

   

 

 

Kronologisk rekkefølge  

 
1886 5.- 6.7      Kristiania Universitetets festsal 

1887 8.- 10.9.      Kristiania 

1888 

1889 27.-29.8.     Bergen 

1890 

1891 4.- 6.8.      Trondhjem 

1892 

1893 4.- 7.9.      Kristiania 

1894 

1895 26.-28.8.     Bergen 

1896 

1897 2.- 5.8.      Trondhjem 

1898 

1899 24.-26.8.     Kristiania 

1900 

1901 12.-14.8.     Stavanger 

1902 

1903 27.-29.8.     Hankø 

1904 

1905 17.-19.7.     Trondhjem 

1906 
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1907 9.-11.9.      Kristiania 

1908 

1909 9.-11.8.      Bergen 

1910 

1911 21.-25.8.     Larvik 

1912 

1913 25.-27.8.     Sandefjord 

1914   

1915 9.-11.9.      Kristiania 

1916 

1917 

1918 5.-7.9.      Kristiania 

1919 

1920 9.-11.8.      Trondheim 

1921 

1922 7.-9.8.      Bergen 

1923 

1924 28.-30.8.     Hamar 

1925 

1926 26.-28.8.     Oslo 

1927 

1928 29.-31.8.     Oslo 

1929 

1930 15.-17.7.     Trondheim 

1931 

1932 30.6.-2.7.     Bergen 

1933 

1934 27.-29.8.     Larvik 

1935 

1936 27.-29.8.     Oslo 

1937 

1938 27.-29.6.     Stavanger 

 

1945 6.-8.9.45     Oslo 

1946 

1947 12.-14.6.47     Bergen 

1948 

1949 9.-10.6.49     Trondheim 

1950 

1951 27.-28.51     Oslo 

1952 

1953 20.-21.8.53     Stavanger 

1954 

1955 16.-17.6.55     Oslo      

1956   

1957 19.-20.9.57     Bergen 

1958 

1959   Oppland legeforening  Lillehammer 

1960 

1961   Oslo legeforening   Oslo 

1962 

1963   Sør-Trøndelag legeforening Trondheim 

1964 

1965   Nordland legeforening  Bodø 

1966 

1967   Vestfold legeforening  Sandefjord 

1968 
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1969   Hordaland legeforening  Voss 

1970 

1971   Troms legeforening  Tromsø 

1972 

1973   Vest-Agder legeforening  Kristiansand 

1974 

1975   Hordaland legeforening  Bergen 

1976 

1977   Sogn og Fjordane legeforening Loen 

1978 

1979   Rogaland legeforening  Stavanger 

1980    

1981   Østfold legeforening  Sarpsborg, Saga hotell 

1982    

1983   Sogn og Fjordane legeforening Loen, Alexandra hotell 

1984 

1985   Akershus legeforening  Sandvika, Sheraton Oslofjord  

1986    

1987   Telemark legeforening  Bolkesjø, Bolkesjø hotell 

1988 

1989   Yngre legers forening  Røros, Røros turisthotell 

1990       Oslo 

1991   Finnmark/Troms legeforening Alta, SAS 

1992       Oslo 

1992   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 

1993   Hedmark legeforening  Hamar, Scandic hotell 

1994   Møre og Romsdal legeforening Ålesund, Parken hotell 

1995   Sør-Trøndelag legeforening Trondheim, Brittania hotell 

1995   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 

1996   Rogaland legeforening  Haugesund, Rica Maritim 

1997   Hordaland legeforening  Bergen, Hotell Norge  

1997   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 

1998   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 

1998   Aust-Agder/Vest-Agder lf  Kristiansand, Quality Kristiansand Hotel 

1999   Oslo legeforening   Oslo, Royal Christiania Hotel 

2000   Oppland legeforening  Lillehammer, Lillehammer turisthotell 

2000   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 

2001   Vestfold legeforening  Sandefjord, Park hotell   

2001   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 

2002   Troms legeforening  Tromsø, Rica Ishavshotell 

2003   Sentralstyret (ekstraordinært) Lillestrøm, Arena  

2003   Møre og Romsdal legeforening Molde, Rica Seilet hotell 

2004 25.-27.5.04 Sogn og Fjordane legeforening Loen, Alexandra hotell 

2005 25.-28.5.05 Hordaland legeforening  Bergen, Scandic Hotell 

2006 10.-12.5.06 Sentralstyret   Oslo, Soria Moria 

2007 22.-25.5.07 Buskerud legeforening  Kongsberg, Quality Hotel Grand 

2008 20.-22.5.08 Sentralstyret   Oslo, Soria Moria 

2009 03.-05.6.09 Nordland legeforening  Bodø, SAS    

2010 26.-28.5.10 Sentralstyret   Oslo, Soria Moria 

2011 23.-28.5.11 Sentralstyret m.fl. (125 års jub.)  Oslo, Plaza    

2012 22.-24.5.12 Sentralstyret   Oslo, Soria Moria 

2013 04.-06.6.13 Finnmark legeforening   Alta, Rica Alta Hotel 

2014 20.-22.5.14  Sentralstyret   Oslo, Soria Moria 

2015 27.-29.5.15 Sør Trøndelag legeforening Trondheim, Rica Nidelven Hotel 

2016 24.-26.5.16  ?   Besluttes på landsstyremøte 2014 
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Sak 11       Forslag om endringer i Etiske regler for leger  
 

Etiske regler for leger vedtas av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk kan 

fremme forslag om endringer til landsstyret, jf. Reglement for Rådet for legeetikk § 11.  

 

Rådet for legeetikk hadde i møte 4. desember 2013 foretatt en gjennomgang av Etiske regler 

for leger. Rådet hadde vurdert et behov for enkelte omformuleringer og endring av begrep i 

reglene. Videre mente Rådet at det er et behov for en presisering av at legen har et ansvar for 

å tydeliggjøre sin rolle. Rollesammenblanding og uklarhet om legens rolle har vært et tema i 

flere saker som har vært til behandling i Rådet og det er ønskelig at dette inntas som en egen 

bestemmelse.  Rådet vedtok å foreslå enkelte språklige endringer i bestemmelsene, samt å 

innta en presisering i kap. I, § 2. Bestemmelsen får med endringen et nytt annet ledd. 

 

Forslaget vil medføre følgende endringer i Etiske regler for leger: 

(endringer er markert med fet skrift)  

 

I kap I Alminnelige bestemmelser foreslår Rådet å endre siste setning i § 1 annet ledd  

fra «i forhold til» til «i forholdet til» slik at bestemmelsen lyder:  

 

En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe 

syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den. 

 

Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på 

sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn. 

 

I § 2 foreslås et nytt annet ledd slik at bestemmelsen lyder:  

 

Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal  

behandles med barmhjertighet, omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør  

baseres på gjensidig tillit og skal, der det er mulig, bygge på informert samtykke. 

 

Legen har ulike roller overfor pasienter, som behandler, sakkyndig og forvalter av  

velferdsgoder. Rollen har betydning for hvordan legen opptrer og for behandling av  



 

 

pasientinformasjon. Det må skilles tydelig på rollene som behandler og sakkyndig.  

Legen har ansvar for å gi informasjon slik at pasienten forstår legens rolle og formålet 

med pasientkontakten.  

 

I § 5 foreslås å endre «aktiv dødshjelp» til «eutanasi», samt å sette inn  

(behandlingsbegrensning) som en presisering, slik at bestemmelsen lyder: 

  

Legen må ved livets avslutning vise respekt for pasientens selvbestemmelsesrett.  

Eutanasi, dvs. tiltak som har til hensikt å fremskynde en pasients død, må ikke  

anvendes. En lege må ikke hjelpe pasienten til selvmord. Å avslutte eller ikke sette i  

gang hensiktsløs behandling (behandlingsbegrensning) er ikke å regne som eutanasi. 

 

I kap III om «Avertissement og annen informasjon om legetjenester» foreslås å  

gjennomgående endre «avertissement» til «markedsføring». 

 

Kap III vil da hete «Markedsføring og annen informasjon om legetjenester»  

 

I § 1 annet ledd endres «annonser» til «markedsføring». I 4. ledd endres «den totale  

utforming av avertissement eller annen informasjon» til «Markedsføring og informasjon»  

 

Kap III, § 1 vil da lyde:  

 

Markedsføring og annen informasjon om legetjenester kan bare inneholde  

opplysninger om: 

 

 virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon,  

 praksistype, spesialitet (kfr. § 2 nedenfor) og tittel (kfr. § 3 nedenfor)  

 diagnostiske og terapeutiske metoder  

 priser.  

 

Opplysningene må reflektere medisinsk allment aksepterte og/eller vitenskapelig  

dokumenterte indikasjonsstillinger og/eller metoder. Opplysningene må ikke inneholde noe 

som er uriktig eller villedende overfor publikum. Markedsføring som kan skape angst, 

fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme. 

 

Markedsføring eller annen informasjon skal ikke omtale mulige eller forventede  

resultater av definerte tjenester, eller tjenestenes kvalitet. Det skal ikke benyttes  

formuleringer som kan gi publikum inntrykk av at man ved å unnlate å benytte de  

annonserte tjenester kan sette egen eller andres somatiske, psykiske eller sosiale helse i fare. 

 

Markedsføring og informasjon om legevirksomhet må være i overensstemmelse med de 

intensjoner som fremgår av foranstående. 

 

I § 2 endres «ved ervervsmessig annonsering av legetjenester» til «ved markedsføring  

av og informasjon om» slik at bestemmelsen lyder:  

 

Ved markedsføring av og informasjon om legetjenester skal (d)en medisinsk ansvarlig leges 

navn fremgå. Denne lege anses ansvarlig for at bestemmelsene i dette kapittel følges. 

 

I § 3 erstattes «avertere» med «markedsføre» slik at bestemmelsen lyder:  



 

 

 

En lege som ikke er godkjent spesialist kan bare markedsføre alminnelig praksis. En  

godkjent spesialist kan markedsføre sitt spesialfag alene eller sammen med  

"alminnelig praksis". Uten tillatelse av sentralstyret er det ikke tillatt å markedsføre 

spesialitet i en bestemt sykdom. 

 

I § 5 settes «markedsføring» inn i første setning, og «reklame» i siste setning erstattes  

med «markedsføring» slik at bestemmelsen lyder:  

 

En lege må ikke drive reklame eller markedsføring for medikamenter eller medisinske  

forbruksartikler. Omtale i faglig-medisinsk sammenheng i artikler, foredrag o.l., uten  

vinningsøyemed, er ikke å anse som markedsføring. 

 

  

Sentralstyret behandlet saken i møte 15.01.2014 og fattet følgende vedtak:  

 

Vedlagte høringsbrev sendes på høring i Legeforeningens avdelinger, forut for  

landsstyrebehandling av forslaget på landsstyremøtet 2014. 

 

Endringsforslagene ble sendt på intern høring til alle foreningsledd. Ved høringsfristens utløp 

var det innkommet 23 høringssvar fra:  

 

Spesialitetskomiteen i barnesykdommer,  

Spesialitetsrådet, 

Allmennlegeforeningen,  

Finnmark legeforening,  

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger,  

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid,  

Norsk arbeidsmedisinsk forening,  

Norsk forening for arbeidsmedisin,  

Norsk barnelegeforening,  

Norsk forening for allmennmedisin,  

Norsk forening for palliativ medisin,  

Norsk gynekologisk forening,  

Norsk onkologisk forening,  

Norsk overlegeforening,  

Oppland legeforening,  

Oslo legeforening,  

Praktiserende spesialisters landsforening,  

Sogn og Fjordane legeforening,  

Sør-Trøndelag legeforening,  

Telemark legeforening,  

Yngre legers forening,  

Norsk psykiatrisk forening  

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.  

 

Kopi av høringsuttalelsene følger vedlagt.  

 

Det fremkommer av høringsrunden at de foreslåtte endringer i all hovedsak støttes. De fleste 

høringsinstansene har ikke kommentert forslaget utover at de støtter det. Noen av 

høringsinstansene har uttrykt at det er nyttige og relevante presiseringer, og en betimelig 



 

 

justering. Videre at endringene virker logiske og tilpasset dagens språkbruk, samfunn og 

problemstillinger. Videre er det fremhevet at etiske regler må være klare og gi minst mulig 

grunn til misforståelse. PSL fremhevet at det «er særdeles viktig å presisere at legen har et 

ansvar for tydeliggjøring av sin rolle».  

 

Endringsforslag ble fremmet av Norsk overlegeforening, Telemark legeforening og Oppland 

legeforening.  

 

Norsk overlegeforening og Telemark legeforening kommenterte formuleringen: «Legen har 

ansvar for at pasienten forstår rollen og formålet med pasientkontakten» i § 2. OF mener at 

dette i visse tilfeller kan være svært vanskelig eller umulig. Legen har ansvar for å gi god 

informasjon slik at pasienten kan forstå legens rolle og formålet med 

pasientkontakten. Telemark legeforening påpeker at legen ikke kan ha ansvaret for at noen 

forstår noe, og foreslår at det bør stå: «Legen har ansvar for å gi god informasjon slik at 

pasienten kan forstå legens rolle og formålet med pasientkontakten».  

 

Oppland legeforening kommenterte at «velferdsgoder» er for uspesifikt til å stå alene, og at 

det ikke tydelig nok understreker legens ansvar for hensyn til de store samfunnsverdier som 

legen også forvalter (NAV, HELFO m.v.). Likeledes bør legens ansvar for selv å skille 

mellom rollene betones sterkere, og synligjøre forpliktelsen til å gjøre tydelig overfor 

pasienten hvilken hensikt konsultasjonen har, dersom det kan oppstå tvil. Videre at begrepet 

eutanasi i § 5 skal knyttes til med forsettlighet – altså en villet, overlagt handling, og at 

uttrykket «behandlingsavgrensning» ikke entydig er selvforklarende nok.  De hadde på denne 

bakgrunn konkrete forslag til endringer og presiseringer.  

 

Det er viktig at man er bevisst ordvalgene og de konkrete formuleringene. Bestemmelsene 

bør være så korte og presise som mulig, og gi minst mulig grunnlag for misforståelser.  

 

Rådet har foreslått et nytt annet ledd i Kap I, § 2:  

 

Legen har ulike roller overfor pasienter, som behandler, sakkyndig og forvalter av  

velferdsgoder. Rollen har betydning for hvordan legen opptrer og for behandling av  

pasientinformasjon. Det må skilles tydelig på rollene som behandler og sakkyndig.  

Legen har ansvar for at pasienten forstår rollen og formålet med pasientkontakten 

 

OF og Telemark legeforening påpeker det er vanskelig å gi legen ansvar for at pasienten skal 

forstå, og foreslår at siste setning i bestemmelsen omformuleres. Sentralstyret er enig i at 

formuleringen er noe misvisende og bør endres. OF og Telemark legeforening foreslår: 

«Legen har ansvar for å gi god informasjon slik at pasienten kan forstå legens rolle og 

formålet med pasientkontakten». 

 

Sentralstyret mener at «god» i «god informasjon» ikke er egnet i denne sammenheng. Videre 

at det bør stå «forstår» i stedet for «kan forstå». Dette samsvarer bedre med lovgivningen. 

Bl.a. legger informasjonsplikten i helsepersonelloven opp til at helsepersonell så langt det er 

mulig skal sikre seg at pasienten har forstått innholdet og betydningen av opplysningene. Det 

er en forutsetning at informasjonens form og innhold gis i forhold til pasientens 

forutsetninger.  

 

Utover dette har sentralstyret kommet frem til at Rådets opprinnelige forslag opprettholdes.  

 



 

 

Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 7.4.2014, hvor det ble fattet følgende 

vedtak:  

 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på endringer i Etiske regler for leger.  

 

Innstilling til vedtak:  

 

Etiske regler for leger kap I, §§ 1, 2 og 5 og kap III, §§ 1,2,3 og 5, samt tittelen, endres til: 

(Endringer er markert med fet skrift)  

 

I kap I Alminnelige bestemmelser foreslår Rådet å endre siste setning i § 1 annet ledd  

fra «i forhold til» til «i forholdet til» slik at bestemmelsen lyder:  

 

En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe 

syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den. 

 

Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på 

sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn. 

 

I § 2 foreslås et nytt annet ledd slik at bestemmelsen lyder:  

 

Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal  

behandles med barmhjertighet, omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør  

baseres på gjensidig tillit og skal, der det er mulig, bygge på informert samtykke. 

 

Legen har ulike roller overfor pasienter, som behandler, sakkyndig og forvalter av  

velferdsgoder. Rollen har betydning for hvordan legen opptrer og for behandling av  

pasientinformasjon. Det må skilles tydelig på rollene som behandler og sakkyndig.  

Legen har ansvar for å gi informasjon slik at pasienten forstår legens rolle og formålet 

med pasientkontakten.  

 

I § 5 foreslås å endre «aktiv dødshjelp» til «eutanasi», samt å sette inn  

(behandlingsbegrensning) som en presisering, slik at bestemmelsen lyder: 

  

Legen må ved livets avslutning vise respekt for pasientens selvbestemmelsesrett.  

Eutanasi, dvs. tiltak som har til hensikt å fremskynde en pasients død, må ikke  

anvendes. En lege må ikke hjelpe pasienten til selvmord. Å avslutte eller ikke sette i  

gang hensiktsløs behandling (behandlingsbegrensning) er ikke å regne som eutanasi. 

 

I kap III om «Avertissement og annen informasjon om legetjenester» foreslås å  

gjennomgående endre «avertissement» til «markedsføring». 

 

Kap III vil da hete «Markedsføring og annen informasjon om legetjenester»  

 

I § 1 annet ledd endres «annonser» til «markedsføring». I 4. ledd endres «den totale  

utforming av avertissement eller annen informasjon» til «Markedsføring og informasjon»  

 

Kap III, § 1 vil da lyde:  

 

Markedsføring og annen informasjon om legetjenester kan bare inneholde  

opplysninger om: 



 

 

 

 virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon,  

 praksistype, spesialitet (kfr. § 2 nedenfor) og tittel (kfr. § 3 nedenfor)  

 diagnostiske og terapeutiske metoder  

 priser.  

 

Opplysningene må reflektere medisinsk allment aksepterte og/eller vitenskapelig  

dokumenterte indikasjonsstillinger og/eller metoder. Opplysningene må ikke inneholde noe 

som er uriktig eller villedende overfor publikum. Markedsføring som kan skape angst, 

fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme. 

 

Markedsføring eller annen informasjon skal ikke omtale mulige eller forventede  

resultater av definerte tjenester, eller tjenestenes kvalitet. Det skal ikke benyttes  

formuleringer som kan gi publikum inntrykk av at man ved å unnlate å benytte de  

annonserte tjenester kan sette egen eller andres somatiske, psykiske eller sosiale helse i fare. 

 

Markedsføring og informasjon om legevirksomhet må være i overensstemmelse med de 

intensjoner som fremgår av foranstående. 

 

I § 2 endres «ved ervervsmessig annonsering av legetjenester» til «ved markedsføring  

av og informasjon om» slik at bestemmelsen lyder:  

 

Ved markedsføring av og informasjon om legetjenester skal (d)en medisinsk ansvarlig leges 

navn fremgå. Denne lege anses ansvarlig for at bestemmelsene i dette kapittel følges. 

 

I § 3 erstattes «avertere» med «markedsføre» slik at bestemmelsen lyder:  

 

En lege som ikke er godkjent spesialist kan bare markedsføre alminnelig praksis. En  

godkjent spesialist kan markedsføre sitt spesialfag alene eller sammen med  

"alminnelig praksis". Uten tillatelse av sentralstyret er det ikke tillatt å markedsføre 

spesialitet i en bestemt sykdom. 

 

I § 5 settes «markedsføring» inn i første setning, og «reklame» i siste setning erstattes  

med «markedsføring» slik at bestemmelsen lyder:  

 

En lege må ikke drive reklame eller markedsføring for medikamenter eller medisinske  

forbruksartikler. Omtale i faglig-medisinsk sammenheng i artikler, foredrag o.l., uten  

vinningsøyemed, er ikke å anse som markedsføring. 

 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre  

 

Geir Riise   Stine Kathrin Tønsaker 

Generalsekretær   rådgiver 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 



 

 

Forslaget vil medføre følgende endringer i Etiske regler for leger: 
(endringer er markert med fet skrift)  

 

I kap I Alminnelige bestemmelser foreslår Rådet å endre siste setning i § 1 annet ledd  

fra «i forhold til» til «i forholdet til» slik at bestemmelsen lyder:  

 

§ 1 

En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe 

syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den. 

 

Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på 

sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn. 

 

I § 2 foreslås et nytt annet ledd slik at bestemmelsen lyder:  

 

Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal  

behandles med barmhjertighet, omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør  

baseres på gjensidig tillit og skal, der det er mulig, bygge på informert samtykke. 

 

Legen har ulike roller overfor pasienter, som behandler, sakkyndig og forvalter av  

velferdsgoder. Rollen har betydning for hvordan legen opptrer og for behandling av  

pasientinformasjon. Det må skilles tydelig på rollene som behandler og sakkyndig.  

Legen har ansvar for å gi informasjon slik at pasienten forstår legens rolle og formålet med 

pasientkontakten.  

 

I § 5 foreslås å endre «aktiv dødshjelp» til «eutanasi», samt å sette inn  

(behandlingsbegrensning) som en presisering, slik at bestemmelsen lyder: 

  

Legen må ved livets avslutning vise respekt for pasientens selvbestemmelsesrett.  

Eutanasi, dvs. tiltak som har til hensikt å fremskynde en pasients død, må ikke  

anvendes. En lege må ikke hjelpe pasienten til selvmord. Å avslutte eller ikke sette i  

gang hensiktsløs behandling (behandlingsbegrensning) er ikke å regne som eutanasi. 

 

I kap III om «Avertissement og annen informasjon om legetjenester» foreslås å  

gjennomgående endre «avertissement» til «markedsføring». 

 

Kap III vil da hete «Markedsføring og annen informasjon om legetjenester»  

 

I § 1 annet ledd endres «annonser» til «markedsføring». I 4. ledd endres «den totale  

utforming av avertissement eller annen informasjon» til «Markedsføring og informasjon»  

 

Kap III, § 1 vil da lyde:  

Markedsføring og annen informasjon om legetjenester kan bare inneholde  

opplysninger om: 

 virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon,  

 praksistype, spesialitet (kfr. § 2 nedenfor) og tittel (kfr. § 3 nedenfor)  

 diagnostiske og terapeutiske metoder  

 priser.  



 

Opplysningene må reflektere medisinsk allment aksepterte og/eller vitenskapelig  

dokumenterte indikasjonsstillinger og/eller metoder. Opplysningene må ikke inneholde noe 

som er uriktig eller villedende overfor publikum. Markedsføring som kan skape angst, 

fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme. 

 

Markedsføring eller annen informasjon skal ikke omtale mulige eller forventede  

resultater av definerte tjenester, eller tjenestenes kvalitet. Det skal ikke benyttes  

formuleringer som kan gi publikum inntrykk av at man ved å unnlate å benytte de  

annonserte tjenester kan sette egen eller andres somatiske, psykiske eller sosiale helse i fare. 

 

Markedsføring og informasjon om legevirksomhet må være i overensstemmelse med de 

intensjoner som fremgår av foranstående. 

 

I § 2 endres «ved ervervsmessig annonsering av legetjenester» til «ved markedsføring  

av og informasjon om» slik at bestemmelsen lyder:  

 

Ved markedsføring av og informasjon om legetjenester skal (d)en medisinsk ansvarlig leges 

navn fremgå. Denne lege anses ansvarlig for at bestemmelsene i dette kapittel følges. 

 

I § 3 erstattes «avertere» med «markedsføre» slik at bestemmelsen lyder:  

 

En lege som ikke er godkjent spesialist kan bare markedsføre alminnelig praksis. En  

godkjent spesialist kan markedsføre sitt spesialfag alene eller sammen med  

"alminnelig praksis". Uten tillatelse av sentralstyret er det ikke tillatt å markedsføre 

spesialitet i en bestemt sykdom. 

 

I § 5 settes «markedsføring» inn i første setning, og «reklame» i siste setning erstattes  

med «markedsføring» slik at bestemmelsen lyder:  

 

En lege må ikke drive reklame eller markedsføring for medikamenter eller medisinske  

forbruksartikler. Omtale i faglig-medisinsk sammenheng i artikler, foredrag o.l., uten  

vinningsøyemed, er ikke å anse som markedsføring. 
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