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Sak 1   

 

Godkjenning av innkallingen 
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Landsstyret 

 

 

 

  

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 15/5896 Dato: 19.4.2016 

 

 

Sak 1 - Godkjenning av innkallingen 
 

Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen har skjedd i 

samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.  

 

Tidspunkt og sted for landsstyremøtet har vært kunngjort på Legeforeningens nettsider siden 

ettersommeren 2015.  

 

Innkalling av landsstyrets representanter skjedde ved epost av 17.2.2016 med frist for 

påmelding 16.3.2016. 

 

Invitasjon til landsstyremøtet for øvrige medlemmer er publisert på www.legeforeningen.no 

samt kunngjort i Tidsskriftet. 

 

Påminnelse til landsstyrerepresentantene ble sendt på epost 17.3.2016 og 31.3.2016, samt 

ytterligere oppfølging via e-post og telefon. 

 

Vararepresentanter er fortløpende innkalt straks etter mottatt forfallsmelding. 

 

Sentralstyret behandlet innkallingen i møte den 18.4.2016 og vedtok å innstille på at 

innkallingen godkjennes. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

  

Innkallingen til landsstyremøtet 24.-26. mai 2016 godkjennes. 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre  

 

 

Geir Riise 

generalsekretær          Anne Torill Nordli 

 

http://www.legeforeningen.no/


 

 

 

 

 

 

Sak 2 

 

Valg av dirigenter 
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Landsstyret 

 

 

 

  

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 15/5896 Dato: 24.2.2016 

 

 

Sak 2 - Valg av dirigenter 
 

Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter. 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte den 13.10.2015 og vedtok å innstille overfor landsstyret 

på at Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved 

landsstyremøtet i 2016.  

 

Begge er forespurt og har sagt seg villige. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved 

landsstyremøtet i 2016. 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre  

 

 

 

Geir Riise 

generalsekretær          Anne Torill Nordli 

 

 

 

 

 

 



D  

 

 

 

 

 

 

 

Sak 3   

Godkjenning av forretningsorden 
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Landsstyret 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 15/5896 Dato: 18.4.2016 

 

 

Sak 3 - Godkjenning av forretningsorden 
 

I samsvar med lovenes § 3-1-2, 7. ledd har sentralstyret lagt til grunn at det ved hvert 

landsstyremøte skal vedtas en egen forretningsorden. Forslaget for 2016 er uendret i forhold 

til den forretningsorden som ble vedtatt og anvendt i 2015.  

 

Sentralstyret behandlet saken i møte den 15.3.2016. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Forslag til forretningsorden for landsstyremøtet 2016 godkjennes. 

 

 

Forslag til forretningsorden vedlegges.  

 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre  

 

 

 

Geir Riise 

generalsekretær          Anne Torill Nordli 



 

 

Vedlegg 
 

Forretningsorden for landsstyremøtet 2016 

 

1. Åpne møter  
Landsstyrets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer og media. I særskilte saker kan 

landsstyret bestemme at landsstyremøtet lukkes for media (lovene § 3-1-2, 4. ledd).  

 

2. Åpning  
Presidenten åpner møtet, vanligvis med en oversikt over Legeforeningens virksomhet (lovene 

§ 3-1-2, 6. ledd).  

 

3. Konstituering, godkjenning av innkalling  
Generalsekretæren foretar navneopprop av landsstyrets representanter ved møtestart. 

Eventuelle endringer i representasjonen i forhold til oppropslisten, må meddeles møteledelsen 

og/eller behandles etter reglene om permisjon i § 4.  

Presidenten avklarer så om det er bemerkninger til innkallingen og inviterer landsstyret til å 

godkjenne denne.  

 

4. Permisjon  
Påmeldte landsstyrerepresentanter har møteplikt for hele landsstyremøtet.  

Sekretariatet kan innvilge søknader om fravær fra landsstyremøtet i forkant av møtet, 

forutsatt at det dreier seg om helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Det 

samme gjelder nødvendige møter med arbeidsgiver, myndigheter eller andre viktige 

samarbeidsaktører, dersom slike møter ikke kan utsettes.  

Ved fravær som kan forutses, må fravær under møtet eller ved tidligere møteavslutning søkes 

avhjulpet ved melding av tidsbegrenset forfall og innkalling av vararepresentanter i god tid 

før landsstyremøtet.  

Søknad om permisjon under landsstyremøtet kan bare unntaksvis innvilges og må ha sitt 

grunnlag i årsaker som ikke kunne forutses.  

Søknad om permisjon fra landsstyremøtet leveres skriftlig til dirigentene og behandles av 

landsstyret dirigentene og generalsekretær, eller den generalsekretær bemyndiger. 

Landsstyret skal informeres om beslutning, men ikke om årsaken til søknaden. 

Permisjonssøknader som ikke faller inn under unntaket i 2. - 4. ledd, bør avslås.  

 

5. Dirigenter  
Presidenten leder valg av dirigenter til å lede møtet (lovene § 3-1-2, 6. ledd, jf 7. ledd nr. 1 og 

§ 3-1-2, 1. ledd). Dirigentene overtar møteledelsen.  

 

6. Forretningsorden  
Landsstyret fastsetter egen forretningsorden for hvert landsstyremøte (lovene § 3-1-2, 7. ledd) 

etter innstilling fra sentralstyret. 

 

7. Tale-, forslags- og stemmerett og stemmeplikt  
Landsstyrets representanter har tale-, forslags- og stemmerett. Alle møtende 

landsstyrerepresentanter har stemmeplikt ved voteringer.  

Øvrige møtedeltakere (foreningsmedlemmer) som ikke er representanter i landsstyret har 

tale- og forslagsrett til de konkrete sakene. Det voteres kun over slike forslag dersom 

forslaget støttes av minst ett av landsstyrets representanter.  

Sentralstyret har ikke stemmerett i saker som angår sentralstyrets disposisjoner bakover i tid, 

herunder årsmelding og regnskap (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr 6, 2. setning).  



 

 

8. Tellekomité  
Landsstyret velger tellekomité etter innstilling fra sentralstyret for nødvendig opptelling av 

avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om opptellingsmåte.  

Tellekomiteen trer bare i funksjon dersom elektroniske avstemninger og valg ikke lar seg 

gjennomføre.  

 

9. Sakliste  
Dirigenten avklarer om det er saker utover de saker sentralstyret har foreslått, som landsstyret 

ønsker å sette på sakslisten, og ber om godkjenning av denne. Landsstyret vedtar så 

saksrekkefølge etter forslag fra dirigentene. 

 

10. Redaksjonskomité  
Landsstyret velger redaksjonskomité etter innstilling fra valgkomitéen (lovene § 3-1-2, 7. 

ledd, nr. 2). Komiteen består av leder og 2 medlemmer.  

Redaksjonskomiteen redigerer og legger frem forslag til vedtak for landsstyret. 

Redaksjonskomitéen skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til vedtak som kan bli 

vedtatt i landsstyret. I dette arbeidet skal det iakttas fremsatte forslag, samt innspill fra 

talerstolen.  

Landsstyret vedtar hvilke saker redaksjonskomiteen skal arbeide med; jf for øvrig 

Legeforeningens lover § 3-1-2, 7. ledd, nr 3:  

”Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av landsstyrets 

medlemmer ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomité valgt i møtet, 

og/eller orientering og anbefaling til vedtak av sentralstyret.”  

Redaksjonskomiteen skal i nødvendig utstrekning konferere med forslagstiller.  

Dersom redaksjonskomitéen foreslår vedtak som avviker fra sentralstyrets innstilling til 

vedtak i saken, skal sentralstyret ha anledning til å vurdere om de ønsker å opprettholde 

innstillingen til vedtak.  

Redaksjonskomiteen skal ha bistand fra sekretariatet.  

 

11. Taletid  
Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og av antall innlegg den 

enkelte kan fremføre til samme sak.  

 

12. Replikk  
Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for 

replikk under replikkordskiftet. Det kan innføres begrensning av adgangen til 

replikkordskifte.  

 

13. Forslag  
Forslag skal fremsettes fra talerstolen.  

Forslagsstillere skal ha prioritert plass på talelisten, slik at alle forslag blir fremmet tidligst 

mulig i debatten  

Forslag til vedtak skal leveres skriftlig på forslagsark til sekretariatet før forslaget fremlegges 

fra talerstolen, eller elektronisk dersom dette lar seg gjennomføre. Forslag til vedtak skal 

være undertegnet av forslagsstilleren og påført dennes registreringsnummer.  

Utsettelsesforslag skal tas til votering med en gang de er fremsatt.  

Forslag som ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten behandles ikke.  

 

14. Strek  
Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til saken.  



 

 

Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes. Forslag kan trekkes etter at strek 

er satt, med mindre et annet medlem av landsstyret krever votering over forslaget.  

Når strek er satt, refereres talelisten.  

Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter at strek er satt, kan strek 

oppheves.  

 

15. Votering  
Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre en av landsstyrets 

representanter ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomiteen, og/eller 

orientering og anbefaling til vedtak av sentralstyret (lovene § 3-1-2, 7. ledd, nr 3).  

Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de tilkjennegir at saken er tatt opp 

til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken.  

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede (lovene 

§ 3-1-2, 1. ledd, siste punktum).  

Representant i landsstyret må ikke ved løfte til avdeling eller ved pålegg fra noen av disse 

være bundet i sin stillingtagen til de saker som skal behandles (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr 5.).  

Votering skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk 

gjennomførbart. Voteringer er åpne med mindre et av landsstyrets medlemmer ber om 

hemmelig votering.  

Dersom det både er fremmet resolusjonsforslag og vedtak i samme sak, skal det først voteres 

over alle vedtaksforslag før resolusjonen tas opp til votering.  

 

16. Flertall  
Vedtak fattes med simpelt flertall (flere stemmer enn et annet forslag, men ikke nødvendigvis 

50 % av stemmene) med unntak av:  

a) i saker angående lovendringsforslag hvor det kreves kvalifisert flertall med 2/3 av 

stemmene blant de stemmeberettigede (lovene § 5-1, 2. ledd)  

b) til valg av president og visepresident hvor det kreves absolutt flertall (mer enn 50 % av 

stemmene) blant de stemmeberettigede (lovene § 3-2-1, 2. ledd).  

c) i saker angående eksklusjon (lovene § 2-6 fjerde ledd) hvor det kreves kvalifisert flertall 

med ¾ av stemmene blant de stemmeberettigete. 

 

17. Valg  
Valg skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart. 

Valg skjer ved hemmelig avstemning.  

Nærmere regler for fremgangsmåten ved valg fremgår av lovene § 3-1-2, 7. ledd, nr 7:  
”Ved valg på sentralstyret og andre organer som landsstyret velger, skal det oppføres like mange navn 

som antallet plasser som skal besettes. Det skal bare oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen 

eller av en landsstyrerepresentant under landsstyremøte, og som ikke er trukket av forslagsstilleren før 

nomineringen er avsluttet.  

 

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen. 
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Sak 4   

Valg av tellekomité 
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Landsstyret 

 

 

 

  

 
Deres ref.:  Vår ref.: 15/5896 Dato: 19.4.2016 

 

 

Sak 4 - Valg av tellekomite 
 

Med bakgrunn i behovet for bistand til dirigentene for å avklare avstemningsresultat ved 

landsstyremøtene, og forslaget til forretningsorden pkt. 8, har sentralstyret i møte den  

15.3.2016 vedtatt å innstille ovenfor landsstyret på valg av medlemmer til tellekomité 

bestående av åtte ansatte i sekretariatet. Det ble videre foreslått at generalsekretæren gis 

fullmakt til å supplere listen ved behov. 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Sentralstyrets innstiller overfor landsstyret på at følgende velges som tellekomité: 

 

Torbjørn Mellesmo, ØKAD (leder) 

Axel Andersen Restrup, ØKAD 

Tarald Henriksen, ØKAD 

Nina Evjen, FAG 

Kari Schrøder Hansen, FAG 

Lise Johannessen, SPOL 

Lene Brandt Knutsen, JA 

Hanne Gillebo-Blom, JA 

 

 

Generalsekretæren gis fullmakt til å supplere listen ved behov. 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre  

 

 

 

Geir Riise 

generalsekretær          Anne Torill Nordli 

 



D  

 

 

 

 

 

 

 

Sak 5   

Godkjenning av saklisten 
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Landsstyret 

 

 

 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.:15/5896 Dato: 29.4.2016 

  

 

 

Sak 5 – Godkjenning av sakliste 
 

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den foreslåtte 

forretningsorden fastsette saklisten for møtet. 

 

Sentralstyret behandlet forslaget til sakliste i møte den 18.4.2016 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Slik sakliste godkjennes:  

 
  

Sakliste for Landsstyremøtet 24.-26. mai 2016 
 

  

Konstituering av møtet      

Sak 1  Godkjenning av innkallingen      

Sak 2  Valg av dirigenter       

Sak 3  Godkjenning av forretningsorden    

  

Sak 4  Valg av tellekomité       

Sak 5  Godkjenning av saklisten 

Sak 6  Valg av redaksjonskomité     

  

Helsepolitikk 

Sak 7 Helsepolitisk debatt: 15 måneder til Stortingsvalgkampen – 

hvor går de politiske og ideologiske skillelinjene i 

helsepolitikken? 
 

Utfordrer:  

Marit Hermansen, president 

 

Innledere:  

Bent Høie (H), helseminister 
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Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i Stortingets helse- og 

omsorgskomité 

Torgeir Micaelsen (Ap), andre nestleder i Stortingets helse- og 

omsorgskomité og helsepolitisk talsmann Arbeiderpartiet 
 

 Legeforeningens organisasjon 

Sak 8 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet 

for perioden 1.1.2015 – 31.12.2015  

Sak 9   Aktuelle tema 

9.1 14 år med foretaksmodell – erfaringer og mulige 

alternativer 

9.2 Variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten 

9.3 Styrket medisinskfaglig ledelse i kommunene 

Sak 10  Juridisk bistand til leger  

Sak 11 Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier - Forslag om 

endringer av lovenes § 4-2 mfl.   

Sak 12   Legeforeningens lover § 3-8 regionutvalg 

 

Utdanningssaker 

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistutdanning - Rapport  

Sak 14   Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering - Rapport 

Sak 15 Forslag om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin

     

Regnskap og budsjett 

Sak 16  Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2015  

Sak 17  Regnskaper for 2015 til landsstyrets orientering  

Sak 18 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- 

og pensjonsordningen for leger 2015  

Sak 19  Budsjett for Den norske legeforening 2017  

 

 

 
 

     

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

 

Geir Riise       Anne Torill Nordli 

generalsekretær 



D  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6   

Valg av redaksjonskomité 
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Landsstyret 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.:15/5896 Dato: 28.4.2016 

  

 

 

Sak 6 – Valg av redaksjonskomité 
 

I samsvar med forslaget til forretningsorden, pkt 10, skal landsstyret velge redaksjonskomité 

bestående av leder og to medlemmer, som velges av landsstyret etter forslag fra valgkomiteen. 

 

Valgkomiteen er i arbeid med å fremme innstilling på leder og to medlemmer av 

redaksjonskomiteen. 

 

Dersom valgkomiteens innstilling foreligger før landsstyremøtet, vil denne bli ettersendt på e-

post til påmeldte deltakere. 

   

Generalsekretæren har besluttet at redaksjonskomiteen skal ha bistand av: 

 

Aadel Heilemann, seksjonssjef Avdeling for jus og arbeidsliv 

Hanne Riise-Hanssen, rådgiver/advokat, Avdeling for jus og arbeidsliv 

Mattis Dahl Åmotsbakken, rådgiver Samfunnspolitisk avdeling 

Anders Vollen, rådgiver Samfunnspolitisk avdeling 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges: 

 

X, leder 

Y 

Z 

 
 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

Geir Riise        Anne Torill Nordli 

generalsekretær 

 



D  

 

 

 

 

 

 

 

Sak 7 

  

Helsepolitisk debatt:  

15 måneder til Stortingsvalgkampen – hvor går de 

politiske og ideologiske skillelinjene i helsepolitikken? 
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 Til landsstyret 

  

  

 

Deres ref.:  Vår ref.: 15/5896 Dato: 19.4.2016 

  

 

 

Sak 7 15 måneder til Stortingsvalgkampen – hvor går de politiske og ideologiske 

skillelinjene i helsepolitikken? 

 
Helseminister Bent Høie uttrykte tidlig at det skulle merkes at landet har fått ny regjering. Etter 

at Helse- og omsorgsdepartementet i halvannet år har levert stortingsmeldinger på rekke og 

trad, er 2017 kalt gjennomføringens år. Men hvor går egentlig de politiske veivalgene i 

helsepolitikken? Mange synes at helsepolitikken forenkles til et spørsmål om hensiktsmessig 

og effektiv administrasjon, og at den politiske debatten er utydelig.  

 

Med dette som bakteppe blir tema for, og innretning på, den helsepolitiske debatten i år:  
 

15 måneder til Stortingsvalgkampen – hvor går de politiske og ideologiske skillelinjene i 

helsepolitikken? 

Utfordrer:  

 Marit Hermansen, president 

Innledere:  

 Bent Høie (H), helseminister 

 Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité 

 Torgeir Micaelsen (Ap), andre nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité 

og helsepolitisk talsmann Arbeiderpartiet 
 

Spørsmål og dialog 

 

Vanligvis er den helsepolitiske debatten på første dag på landsstyremøtet. For å kunne få en 

debatt der både helseministeren og første og annen nestleder i Stortingets helse- og omsorgs-

komité kunne delta, er debatten i år flyttet til torsdag 26. mai fra kl. 09.00 – 11.00  

 
 
Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

      
  

Geir Riise      Jorunn Fryjordet 

generalsekretær     avdelingsdirektør    



D  

 

 

 

 

 

 

 

Sak 8 

 

Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings 

virksomhet for perioden 1.1.2015 – 31.12.2015 
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Landsstyret 

  

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: Ref.: 15/5896 Dato: 29.4.2016 

  

 

Sak 8 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 

1.1. 2015– 31.12. 2015 
 

 

Det er utarbeidet årsmelding med vedlegg for Legeforeningens virksomhet i perioden 1.1. 2015 

til 31.12. 2015.  

 

Sentralstyrets oppfølging av vedtak/oversendelsesvedtak i protokollen fra landsstyremøtet 2015 

er vedlagt årsmeldingen. 

 

Sentralstyret behandlet årsmeldingen i møte 18. april 2016 og vedtok å innstille overfor 

landsstyret at årsmeldingen godkjennes.  

 

Årsmeldingen følger som særskilt trykt vedlegg. 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Sentralstyrets årsmelding for perioden 1.1. 2015 til 31.12. 2015 godkjennes. 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre e.f. 

 

 

       
 

Geir Riise      Jorunn Fryjordet 

generalsekretær     avdelingsdirektør 

 

 

Saksbehandler: 

       Lise B. Johannessen 
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Sak 9.1. 14 år med foretaksmodell – erfaringer og mulige alternativer 
 

Legeforeningens sentralstyre vedtok i september 2015 «Bedre styring, organisering og ledelse i 

spesialisthelsetjenesten» som satsingsområde. Arbeidet er i oppstartsfasen og temaet er 

høyaktuelt. Innledere til debatt er: 

 Jon Magnussen, helseøkonom og professor ved NTNU 

 Jon Helle, leder av Of og leder av arbeidsgruppen for satsingsområdet 

 Christer Mjåset, leder av Ylf og medlem i arbeidsgruppen for satsingsområdet 

 

Bakgrunn for saken  

Organiseringen i helseforetak og regionale helseforetak har satt sitt preg på 

spesialisthelsetjenesten i snart 15 år. Det er ingen andre reformer i helsetjenesten som har blitt 

gjennomført i samme omfang og tempo som sykehusreformen i 2001-2002. 100 000 ansatte 

fikk nye arbeidsgivere, og milliardverdier ble flyttet mellom fylkeskommuner og stat. 

Reformen var både en eierskapsreform (statlig eierskap istedenfor fylkeskommunalt eierskap) 

og en foretaksreform (tilknytning mellom sykehus og stat basert på en foretaksmodell 

istedenfor forvaltning). Omorganiseringen skjedde i høyt tempo. Det gikk bare vel 13 måneder 

fra Arbeiderpartiet gjorde vedtak om at staten skulle overta sykehusene på sitt landsmøte i 

november 2000, via stortingsbehandling 6. juni 2001, og til reformen trådte i kraft 1.1.2002. 

 

Det er derfor ikke overraskende at reformen er blitt gjenstand for omfattende oppmerksomhet 

blant politikere, byråkrater, ansatte i helsevesenet, media og forskere. Synspunktene på 

reformene er mange. Noen fremhever at inspirasjon fra New Public Management har ført til at 

ressurser og politisk skjønn er flyttet fra politisk ledelse og over til ekspertstaber i forvaltning, 

etatsledelse, selvstendige selskaper og uavhengige tilsyn. Andre fremhever at sykehus-

reformen like mye kan beskrives som en sentraliseringsreform som åpnet for sterkere politisk 

styring. I motsetning til intensjonene om mer makt og myndighet ut til sykehusene, har dagens 

modell gitt en topptung, overstyrt organisering for økonomisk innstramming. 

 

Måten reformen ble innført på har hatt stor betydning for resultatet. Reformen ble ikke pilotert, 

men skulle etterfølges av en rekke tiltak som skulle understøtte den. Men hverken den lovede 

finansieringsreform eller en større innholdsreform kom på plass. Legeforeningen har derfor 

over tid sett behov for endringer i dagens styringsmodell. Det har også vært bevegelse på 

Stortinget de siste årene om behovet for endringer. 6 av 7 partier på Stortinget har uttalt at de 

regionale helseforetakene bør avvikles. Kun Ap ønsker å videreføre dagens regionale 

helseforetak, men justert ved å dele Helse Sør-Øst. Det er imidlertid uklart hva som skal 

komme i stedet, og ingen partier har per i dag en løsning med utsikt til politisk flertall.  
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Offentlig utvalg utreder alternative modeller 

I regjeringsplattformen uttrykte Solberg-regjeringen at den skulle avvikle de regionale 

helseforetakene, etter at ny helse- og sykehusplan er vedtatt i Stortinget.  Sykehusplanen ble 

vedtatt av Stortinget i mars 2016. Men tidsperspektivet for en eventuell ny foretaksreform er 

uviss. Planen behandlet heller ikke statens eierforhold til sykehusene, eller behovet for endring 

i helseforetakenes finansieringsordning. Det ser ut til at regjeringen kjøper seg tid. I oktober 

2015 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg til å utrede alternative modeller for hvordan det 

statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget ledes av Stener 

Kvinnsland og skal legge fram sin tilrådning (NOU) innen 1. desember 2016. Erfaringene fra 

foretaksreformens ekspressinnføring, og blant annet OUS-fusjonen i 2008, tyder på at det har 

vært klokt å åpne for en offentlig utredning om ny fremtidig sykehusstruktur.   

 

Utvalget er bedt om å vurdere fire muligheter for å organisere spesialisthelsetjenesten, innenfor 

en foretaksmodell: 

 Avvikle de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag direkte 

underlagt departementet 

 Opprette et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene 

 Opprette et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene 

 Eventuelle andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten. 

 

Satsingsområde i Legeforeningen 

Legeforeningens sentralstyre vedtok i september 2015 «Bedre styring, organisering og ledelse i 

spesialisthelsetjenesten» som satsingsområde. Med bakgrunn i 2001-reformens negative sider 

og partienes standpunkter på Stortinget er temaet høyaktuelt. Legeforeningen har derfor initiert 

et eksternt utredningsarbeid om alternativer til dagens helseforetaksmodell. Arbeidet har vært 

ledet av helseøkonom Jon Magnussen ved NTNU og inkluderer flere forskere ved NTNU, 

UiO, og Københavns universitet. Gitt Kvinnsland-utvalgets mer begrensede mandat om 

endringer innenfor dagens foretaksstruktur, har Magnussen m.fl. fått et åpent mandat av 

Legeforeningen. Hensikten er å bidra til en utvidet debatt om spesialisthelsetjenestens 

fremtidige organisering. Rapporten vil bli lansert og presentert på landsstyremøtet. Den 

inkluderer også en større undersøkelse med et utvalg av Legeforeningens medlemmer i 

sykehusene.   

 

Legeforeningen ga i mars 2016 et foreløpig innspill til Kvinnsland-utvalget etter en bred 

høring i organisasjonen. Fra internhøringen fremgikk det at noen få organisasjonsledd ønsker 

seg tilbake til fylkeskommunalt eierskap. De fleste drøfter imidlertid alternativer til 

foretaksmodellen. Noen ser for seg at sykehusene forblir foretak, mens RHF-ene omgjøres til 

regionale kontorer under Helse- og omsorgsdepartementets eieravdeling. Andre ønsker ikke at 

sykehusene skal være foretak. Legeforeningen har derfor i sitt foreløpige innspill ikke 

konkludert på valg av fremtidig modell. Vi har imidlertid bedt utvalget vurdere en deling av 

Helse Sør-Øst, og at ny modell må bidra til en reduksjon i antall styringslag og styrenivåer. 

Åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet må også vektlegges bedre i fremtiden. 

Høringsinnspillet er et viktig bakgrunnsnotat for landsstyrets innspill og diskusjon. Innspillet 

er lenket til nedenfor og kan leses i sin helhet.  

 

Debatten vil innledes av tre presentasjoner. Jon Magnussen presenterer utredningsgruppens 

rapport, og undersøkelsen med 1000 av våre medlemmer i sykehus om erfaringer med 

foretaksmodellen. Deretter innleder Jon Helle, visepresident og leder av OF, og Christer 

Mjåset, sentralstyremedlem og leder av YLF. De vil orientere om sentralstyrets pågående 
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arbeid med politikkutvikling på området, og deres refleksjoner om dagens modell.   

 

Med dette som bakgrunn inviteres landsstyret til å gi innspill til det viktige arbeidet foran oss, 

for å bidra til en bedre fremtidig styring, organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten. 

 

Legeforeningens innspill til Kvinnsland-utvalget kan leses i sin helhet her: 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2016/Legeforeningens-

innspill-til-Kvinnsland-utvalget/ 

 

Høringsuttalelsene fra foreningsleddene i forkant finnes samlet her: 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing--Invitasjon-til-a-gi-

skriftlige-innspill-til-Kvinnsland-utvalgets-arbeid/ 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

      
 

Geir Riise      Jorunn Fryjordet 

generalsekretær     avdelingsdirektør 

 

 

       Saksbehandler: Anders Vollen 
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Til Kvinnsland-utvalget 

  

 

Deres ref.:  Vår ref.: 15/6023 Dato:  

  15.03.2016 

 

Legeforeningens innspill til Kvinnsland-utvalget      
Legeforeningen takker for anledningen til å gi våre innspill til Kvinnsland-utvalget, mens utvalget 

fortsatt er i arbeid. God styring, organisering og ledelse av sykehusene er avgjørende for et godt 

helsevesen. Høringsbrevet fra Kvinnsland-utvalget har vært sendt på bred høring i vår organisasjon. 

20 høringsbesvarelser er innkommet fra Legeforeningens foreningsledd. Dette innspillet er utarbeidet 

på bakgrunn av disse høringsbesvarelsene og er vedtatt av sentralstyret i møte 15. mars 2016.  

 

Legeforeningens viktigste kommentarer til Kvinnsland-utvalget 

 Legeforeningen mener utvalgets arbeid er svært viktig. Vi ser behov for endringer i dagens 

styringsmodell. 

 Legeforeningen mener en ny modell må bidra til at 

o en eller annen form for regional forankring og samordning (enten regionale kontorer 

under eieravdeling i HOD eller foretak)  

o Helse Sør-Øst deles og at sykehus-Norge organiseres i 6 eller flere regioner,  

o antall styringslag reduseres (fjerne ett nivå),  

o dagens to styrenivåer reduseres til ett,  

o mer beslutningsmyndighet delegeres til sykehusene og at stedlig ledelse innføres, 

o finansieringsordningene for bygg blir mer hensiktsmessige enn den nåværende,  

o åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet vektlegges. 

 Med dette som utgangspunkt ber Legeforeningen Kvinnsland-utvalget vurdere to prinsipielt 

ulike modeller som plasserer makt og myndighet ulikt:  

 Modell A – Fjerne RHF-ene. Sykehus av en viss størrelse (dagens HF-er) blir det 

vesentligste nivået. I stedet innføres 6 eller flere regionale kontorer som del av 

statsforvaltningen (HODs eieravdeling).  

 Modell B - Fjerne HF-ene. Justere antallet regionale foretak (6 RHF-er eller flere) med 

sykehus som utførende enheter. Utførende enheter er valgt som begrep for å 

anskueliggjøre at de ikke skal være foretak, men at de heller ikke kan kalles 

forvaltningsorganer da de er underlagt regionale foretak.   

 Legeforeningen har ikke tatt stilling til valg av modell, men ønsker å be Kvinnsland-utvalget 

utrede og vurdere mulige konsekvenser av de to modellene. 

 

1. Styrker og svakheter ved dagens organisering 

Kvinnsland-utvalget ønsket særlig innspill på styrker og svakheter ved dagens organisering. Statlig 

overtakelse av sykehusene hadde flere formål, som Legeforeningen var positive til. Blant disse var: 

 Bedre håndtering av investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr 

 Organisere sykehusene som kunnskapsbaserte tjenesteleverandører  

 Reell desentralisering og delegering av styring og ledelse 

 

Legeforeningen mener at disse sentrale ambisjonene ikke er innfridd. I tillegg vil vi også reise 

spørsmål om ikke måten reformen ble innført på også har hatt stor innvirkning på resultatet. Vi vil i 

det følgende først redegjøre for dette manglende samsvaret mellom formål/ambisjoner og resultater.  
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1.1. Svakheter 

 

Ekspressfart i innføring – uheldige konsekvenser  

For å videreutvikle den offentlige og solidariske helsetjenesten ble det i 2001 og 2002 innført to store 

og viktige helsereformer; fastlegeordningen i primærhelsetjenesten og statlig overtagelse av 

sykehusene i en helseforetaksmodell i spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen var initialt for begge 

reformene, men mener måten de ble innført på har hatt stor betydning for resultatet.  
 

Vi mener fastlegeordningen er en vellykket helsereform. Den ble grundig pilotert på forhånd, 

evaluert og justert før iverksetting og innført i nær dialog med partene i arbeidslivet. Sykehus-

reformen var en strukturreform som ble innført i ekspressfart. Den ble ikke pilotert og derfor heller 

ikke justert eller evaluert på forhånd. Det ble isteden lovet at den skulle følges opp av en rekke andre 

tiltak som skulle understøtte reformen. Men hverken den lovede finansieringsreform eller en 

innholdsreform kom på plass. Selv om det både er positive og negative erfaringer etter 14 år med 

helseforetaksreformen, overskygger de negative erfaringene langt på vei de positive.   

 

Bedre håndtering av investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr – ikke innfridd 

En av de viktigste begrunnelsene som ble gitt i Ot. Prp nr 66 (2000-2001) Lov om helseforetak var å 

få til en bedre håndtering av investeringer i bygninger og medisinsk-teknisk utstyr. Fylkeskommunalt 

ansvar hadde ført til uklare ansvarsforhold, forskjellig ressursbruk, gråsoner og spillsituasjoner. I 

proposisjonen heter det: 

"Bygninger og medisinsk utstyr er viktige forutsetninger for at sykehus skal kunne løse sine 

oppgaver. God bruk av tilgjengelig teknologi spiller en tiltakende viktig rolle for resultater, 

effektivitet og rekruttering av arbeidskraft. Systemet for håndtering av kapital i sykehus er i 

dag ikke godt. Ved at kontant prinsippet praktiseres, får man ikke fram kostnadene ved 

bruken av kapital, og det gir et dårlig grunnlag for alternativvurderinger mellom mer og 

mindre kapitalkrevende innsats og mellom kapital- og personellinnsats. Investeringene 

besluttes som integrerte deler av de årlige statlige og fylkeskommunale budsjettprosesser, 

noe som gir den enkelte sykehusledelse dårlig kontroll med kapital som innsatsfaktor". 
 

Statlig overtagelse av sykehusene skulle således legge grunnlaget for en bedre sykehusstruktur blant 

annet gjennom en økt investering i nye sykehusbygg. I rapporten «Sykehusreformen – noen 

eierperspektiver» fra 2001 fremholdt departementet at: «Eierskaps- og foretaksreformen gir 

grunnlaget for en sterkere overordnet styring av den samlede sykehusutbygging i landet»1.   
 

En undersøkelse om Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge2  fra McKinsey (2010) viste at 

de første årene etter sykehusreformen lå Norge relativt høyt når det gjelder investeringer i 

sykehusbygg. Hovedtyngden av dette var imidlertid investeringer i nybygg som var planlagt før 

reformen; St. Olav i Trondheim og AHUS i Akershus. Investeringsnivået i perioden 2009-2011, etter 

at de store sykehusprosjektene ble ferdigstilt, lå faktisk på det laveste nivået siden 2003. 
 

Riksrevisjonen iverksatte i 2010-2011 en undersøkelse3 for å vurdere hvordan helseforetakene 

ivaretok sykehusbyggene etter sykehusreformen. Undersøkelsen avdekket bl.a.: 

 Omlag halvparten av den totale bygningsmassen er i dårlig tilstand  

 Tre av fire helseregioner vurderer at en betydelig del av bygningsmassen har fått 

dårligere teknisk tilstand i perioden 2003-2010 

 Ifølge de eiendomsansvarlig i helseforetakene skyldes forverringen av byggenes 

tilstand nedprioritering av forebyggende vedlikehold 

 

McKinsey utarbeidet i 2013 en oppfølgende rapport om investeringer i spesialisthelsetjenesten, med 

særlig fokus på bygningsmasse og medisinsk-teknisk utstyr4. Investeringsrapporten viser at standarden 
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på et gjennomsnittlig sykehusbygg i Norge er teknisk dårligere i 2012 enn fem år tidligere. 

Utfordringen med sykehusbygg ble ytterligere synliggjort i en kartlegging fra Rådgivende ingeniørers 

landsforening, State of the Nation5 (2015). Rapporten viser at sykehusene trenger 70-80 milliarder 

kroner for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Rapporten slår fast at investeringsnivået er mye lavere enn 

sykehusenes behov. Halvparten av spesialisthelsetjenestens bygningsmasse har behov for omfattende 

vedlikehold: 

 50 % fremstår som god eller akseptabel 

 40 % fremstår som utilfredsstillende og har behov for korrigerende tiltak 

 10 % fremstår som svært dårlig og har store tekniske oppgraderingsbehov 
 

Sykehusenes økonomiske rammer har vært for stramme og åpningsbalansen kom for sent og ble satt 

for lavt. Dette har medført at investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr har blitt en 

salderingspost og at etterslepet øker.  Dette har negative konsekvenser for pasientsikkerheten, 

effektiviteten og arbeidsmiljøet ved sykehusene. Legeforeningen mener det er alarmerende at om lag 

halvparten av bygningsmassen er i dårlig teknisk stand og at forholdene ikke er blitt bedre etter 

sykehusreformen. Vi tok derfor i 2014 til orde for en investeringspakke for sykehusbygg og 

medisinsk teknisk utstyr6. Etterslepet er for stort til at sykehusene klarer å ta investeringene gjennom 

overskudd på drift, uten at det går ut over pasienttilbudet. Sykehusene skulle sikres økonomi som 

skulle gjøre det mulig å ivareta utstyr og kapital. Slik har det ikke blitt. Legeforeningen stiller 

derfor nå spørsmål ved ett av de mest sentrale premissene bak reformen. 

 Utvalget bør vurdere om dagens foretaksmodell og dagens praktisering av finansierings-

modellen, i for stor grad trenerer nødvendige investeringer. Det bør skisseres hvordan 

fremtidige modeller bedre kan ivareta behovene for nødvendige investeringer i bygg. 

 

Organisering av sykehusene som kunnskapsbaserte tjenesteleverandører – ikke innfridd 

Sykehusenes hovedoppgave er pasientbehandling.  Sykehusene er avanserte kunnskapsbedrifter som 

stadig må tilpasse seg den med rivende medisinsk-faglige utviklingen. God kvalitet i pasient-

behandlingen forutsetter at styring, organisering og ledelse av sykehusene understøtter dette. 
 

På Arbeidspartiets landsmøte 9.11. 2000 sa bl.a. helseminister Tore Tønne følgende som en 

begrunnelse for reformen:  

«..vi må ta konsekvensen av at våre sykehus er våre mest kompliserte og krevende 

organisasjoner. De er hjørnestensbedrifter i lokalsamfunnet, og noen av dem er blant de 

største organisasjoner vi har, større enn i næringslivet. De er komplekse kunnskaps-bedrifter 

og forskningsenheter, som skal levere de mest avanserte tjenester til befolkningen. Dette er 

ikke forvaltning! Staten skal ikke overta eierskapet for å bringe sykehusene fra 

fylkeskommunal til statlig forvaltning, men for å organisere dem som de kunnskapsbaserte 

tjenesteleverandører de faktisk er. Med en slik organisering av sykehusene, skapes det også 

forutsetninger for bedre organisering i sykehusene. Samt for reell desentralisering. Det er 

eierskap og eieransvar som skal samles, og forenes med finansieringsansvaret. Dette er klart 

avgrensede eierfunksjoner som ikke krever oppbygging av noe nytt statlig byråkrati. Alt som 

gjelder styring og ledelse, skal selvsagt delegeres og desentraliseres til det enkelte 

sykehusforetak. Basert på særskilt lovgivning må de være regionalt forankret, med regionale 

styrer».  
 

Legeforeningen delte, og deler fortsatt Tore Tønnes visjon om at «Alt som gjelder styring og ledelse, 

skal selvsagt delegeres og desentraliseres til det enkelte sykehusforetak» og at sykehusene skal 

organiseres med utgangspunkt i god fagutvikling og pasientbehandling. Tilbakemeldingene fra våre 

fagmiljøer etter 14 år med foretaksorganisering er imidlertid at det er det motsatte som er skjedd.  

 

Kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø 

En helsetjeneste skapes i møtet mellom pasient og helsepersonellet, og det er her kvaliteten på 
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helsetjenesten realiseres. Samtidig har Legeforeningen i mange år vært opptatt av at god forankring 

av kvalitet og pasientsikkerhet i styringslinja og ledelse på alle nivåer er nødvendig for at sykehusene 

skal kunne tilby gode og sikre helsetjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet må etterspørres og 

tilrettelegges for. Sykehusene må organiseres som lærende organisasjoner der uheldige hendelser og 

avvik – men også det som går bra – brukes til læring og forbedring. Dagens Næringsliv 

dokumenterte 23. januar 2016 at det er en ukultur i norske sykehus. Ansatte forteller om en tøffere 

hverdag der det er risikabelt å varsle om feil og svakheter. Tematikken ble fulgt opp i Debatten i 

NRK 25. februar 2016. Legeforeningen mener debatten om fryktkultur er et symptom på et 

dysfunksjonelt styrings- og ledelsessystem.  

 

Kompetanseutvikling og forskning 

Moderne sykehus er avanserte kunnskapsvirksomheter. Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren 

for økt verdiskaping i helsesektoren. Den medisinske utviklingen krever kontinuerlig oppdatering av 

helsepersonellets kompetanse, hvis ikke vil gapet mellom kompetanse og krav stadig øke.. En 

undersøkelse McKinsey utførte for Legeforeningen og Sykepleierforbundet i 20117 viste at 

helseforetakene ikke hadde noen helhetlig oversikt over hvilke ressurser som blir brukt til 

investeringer i kompetanseutvikling og at kompetansehevende tiltak ikke planlegges og budsjetteres.  

Funnet overrasker ikke. Legeforeningen har lenge etterlyst en slik oversikt. Våre medlemmer har i 

flere år uttrykt bekymring over at fokuset på budsjettbalanse i spesialisthelsetjenesten går på 

bekostning av kvalitet og arbeidsmiljø. 14 år med dagens foretaksmodell har ført til ulik 

virkelighetsforståelse, høyere konfliktnivå, kostnadsøkninger til byråkrati- og kontrollfunksjoner og 

dårligere arbeidsmiljø. 
 

Forskning er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver. Det er positivt at 

forskningsinnsatsen er styrket etter foretaksreformen. Norges deltakelse i EUs rammeprogram innen 

helse er imidlertid svakere enn ønsket. Fremtidig organisering bør fokusere på muligheten for å 

hevde seg bedre også internasjonalt.  

 Utvalget bør vurdere hvordan man kan underbygge sykehusenes egenart og faglige utvikling. 

Gode helsetjenester bygges nedenfra, og det må gis klare insentiver til økt 

kompetansebygging og forskning på sykehusene.   

 

Reell desentralisering og delegering av styring og ledelse – ikke innfridd 

«De politiske ambisjonene var store og målformuleringene ambisiøse i Odelstings-proposisjonen 

som Stortinget behandlet for ti år siden» skriver Jon Hippe og Sissel Trygstad i en FAFO-rapport 

ifbm at foretaksreformen var 10 år8. Her skriver de:  

«Det sto blant annet at «Reformen skulle gi helsetjenesten et fornyende innhold», og ledere 

skulle myndiggjøres. Helseforetaksreformen var dermed to ting på en gang. Dels skulle den 

skape bedre virkemidler for politisk styring av spesialisthelsetjenesten, og dels var den et 

ønske om å skape en kulturrevolusjon gjennom å mynddiggjøre ledere og heve deres 

kompetanse, rolleforståelse og gjennomføringsevne. Virkemidlet var å skifte 

«styringsfilosofi» fra forvaltningsorganisering til foretaksorgansiering».    
 

Målet var således at sykehusreformen skulle være en ledelsesreform, der økt delegering av 

beslutningsmyndighet og styring etter klare mål skulle være sentrale virkemidler. Våre medlemmers 

erfaring tilsier at korte linjer fra der helsetjenestene utøves til der bestemmelsene tas gir kvalitet og 

resultat. Tilbakemeldingene fra våre fagmiljøer er at reformen ikke har medført noen reell 

desentralisering og delegering av styring og ledelse. I stedet har pasientnære lederes autonomi og 

beslutningsmyndighet blitt betydelig innskrenket.  

 

Overstyrt og underledet 

Tilbakemeldingene fra Legeforeningens foreningsledd er bl.a. at målsettingen om myndiggjøring er 

blitt undergravet og at det ikke har vært tilstrekkelig klarhet i rollene mellom nivåene. I stedet 
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oppleves en «top-down» styring fra RHF og helseforetak, flere og nye lederlag, og en betydelig 

«byråkratisering» av sykehushverdagen. Det gir lang avstand mellom der beslutninger fattes og 

tjenester ytes, og faget utvikles og utøves. Dette underbygges også i en undersøkelse FAFO 

utarbeidet for Spekter i 2012 i anledning at Sykehusreformen var 10 år9. Drøye 3000 ledere i 

sykehusene svarte på spørsmål om hvordan de ser på utviklingen generelt og helseforetaksreformen 

spesielt.  Bare én av fire ledere karakteriserer sykehusreformen som vellykket. Det var videre et klart 

funn at tiltroen til helseforetaksmodellen var svakere jo lengre ned i lederhierarkiet man kom. 

Toppledere var mer fornøyd enn ledere på lavere nivåer, og lederne i Helse Sør-Øst var minst 

fornøyde med reformen. Frustrasjonen som følger i kjølvannet av en så ulik oppfattelse av 

virkeligheten gjør at mange helsearbeidere tyr til mediehenvendelser når man ikke når opp innad i 

systemet. Dette er lite hensiktsmessig og uttrykk for en styringsmodell som ikke fungerer som den 

skal. Den gjensidige tilliten mellom ansvarlig ledelse og helsepersonellet må gjenopprettes. 
 

Visjonen om reell desentralisering og myndiggjøring står også i skarp kontrast til at en rekke sykehus 

og sykehusavdelinger i dag ikke har stedlig ledelse. Legeforeningen har påpekt en rekke negative 

konsekvenser av å fjerne stedlig ledelse når funksjoner slås sammen, men fortsatt er delt på flere 

geografiske enheter. Verken daglig drift eller arbeid for ønsket endring, vil fungere uten en leder som 

er fysisk til stede på arbeidsplassen. Stedlig ledelse er viktig for å nå målsettinger om 

pasientsikkerhet, effektiv ressursutnyttelse, godt arbeidsmiljø, og god samhandling med kommune 

og lokalsamfunn. Legeforeningen arbeider derfor for å få på plass stedlig ledelse, samt å satse på de 

pasientnære lederne. God kommunikasjon mellom ulike enheter og gode pasientforløp på tvers av 

avdelinger krever førstelinjeledere som er til stede og aktivt medvirkende. 

 

Et fragmentert system 

Flere av Legeforeningens foreningsledd har også fremhevet at nåværende modell har ført til et 

fravær av en koordinert og samstemt nasjonal holdning til faglige spørsmål. Dette er kanskje best 

illustrert ved den betydelige forskjell de ulike sykehusene har til hva de ber fastlegene om å gjøre. 

Som eksempel kan nevnes hva man forventer av fastlegen ved kontroller av sykdom. Noen sykehus 

utreder dette og kommer frem til at nesten alle kontroller og all oppfølging av en sykdom kan gjøres 

av fastleger på en forsvarlig måte mens andre sykehus etter samme grundige utredning finner at det 

eneste trygge er kontroll av pasientene i egen poliklinikk. Vi opplever altså at man på faglig nivå 

ikke er samordnet og at det er varierende hva pasienter og fastleger møter av tilbud og oppfølging fra 

sykehus til sykehus. Det er et problem at det opprettes til dels store staber i alle HF samtidig som 

man har liknende stabsfunksjoner på RHF nivå. Disse er ofte ikke koordinerte selv om de til dels 

arbeider med de samme faglige spørsmål som direktoratet og folkehelseinstituttet. Vi tror det er et 

betydelig potensiale for samordning av alle disse ressursene. 
 

Legeforeningen mener videre at det har utviklet seg en styringskultur i de regionale helseforetakene, 

der de over tid har tatt en mer politisk rolle. Det har vært lite åpenhet om problemene ved 

sykehusene, og for lite dialog med fagmiljøene om de gode løsningene. Utvalget bør i sine 

tilrådninger om fremtidig modell bidra til å redusere opplevd distanse mellom fag og ledelse.  

 Utvalget bør derfor foreslå tiltak som bidrar til at mer beslutningsmyndighet flyttes ned til 

sykehusene, og at stedlig ledelse innføres som et prinsipp på alle nivåer.  

 

 

1.2.   Styrker 

Diskusjoner om sykehusreformen har avtegnet to styrker ved modellen, som vi vil belyse særskilt:  

 Regional samordning og forankring 

 Økonomisk kontroll 

 

Regional samordning og forankring – en betinget suksess? 

Legeforeningen støttet statlig overtagelse av sykehusene bl.a. fordi vi mente at fylkeskommunene 
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ikke lenger var et egnet forvaltningsnivå for å sikre befolkningen en fullverdig 

spesialisthelsetjeneste10. Argumentene var flere. Fylkeskommunene var for små, de fremsto ikke som 

en naturlig samordnende forvaltningsenhet for spesialisthelsetjenesten og i noen tilfeller skapte 

fylkesgrensene kunstige barrierer og hindret befolkningens tilgjengelighet til nærmeste sykehus. 

Etter år med diskusjon om sykehusreformen er en sentral tilbakemelding i Legeforeningen at det har 

vært, og er behov for regional samordning og forankring av spesialisthelsetjenesten. Norge er et 

langstrakt land, og regionalisering sikrer tilstrekkelig nærhet samt samordning og forankring. Flere 

av våre foreningsledd mener at å legge ned de regionale helseforetakene er å "avlive feil hest". De 

mener at de regionale helseforetakene har vært en større suksess enn de lokale helseforetakene.  

 

Samtidig har det også vært reist kritikk til måten RHF-ene har utviklet seg og skjøttet sitt 

samfunnsansvar. Som nevnt i avsnittet «Overstyrt og underledet» oppleves en top-down overstyring 

fra RHF-ene, samtidig som viktig informasjon ikke kommer opp til Helse- og omsorgsdepartementet 

og Stortinget men stopper i RHF-et. RHF-ene har utviklet seg til et uhensiktsmessig isolerende skikt. 

Det ser også ut til at synet på RHF-ene avhenger av hvor i landet man bor/de erfaringer man har hatt 

lokalt. Mange av våre foreningsledd mener at RHF-ene utgjør et overflødig styringsnivå, som bidrar 

til unødvendig byråkratisering og for lange lederlinjer. De ønsker både økt nasjonal samordning og 

regional forankring, og tenker at dette kan ivaretas gjennom et nasjonalt koordinerende ledd over 

sykehusene med en regionalisert struktur, for eksempel i form av en eieravdeling i 

Helsedepartementet med regionale kontorer. 

 Utvalget bør legge vekt på at erfaringene med RHF-ene er svært ulik i ulike deler av landet. 

Behovet for kunnskap og nærhet tilsier en regional forankring og samordning, samtidig som 

det er ønskelig med et slanket regionalt nivå.   

 

Økonomien under kontroll? 

Det fremheves ofte at sykehusreformens viktigste suksess er at det nå er kontroll på sykehus-

økonomien. Legeforeningen mener at kontroll med sykehusøkonomien er viktig, men at det er et 

glansbilde som tegnes.  

 

Økonomifokus fremfor kvalitet, pasientsikkerhet og satsing på kompetanse 

Vi har påpekt at den sterke vektlegging av økonomiske målkrav har ført til en målforskyving i 

helsetjenesten, der måltallene synes å ha blitt et mål i seg selv. Legeforeningen har etterlyst en mer 

balansert styring av sykehusene, der kvalitet og pasientsikkerhet vektlegges på lik linje med økonomi 

og produksjon11. Vi mener hovedfokuset i styringen av sykehus ikke har vært å videreutvikle 

sykehusene som kunnskapsbaserte tjenesteleverandører, men et for ensidig økonomifokus. Det har 

også hatt kostnader som beskrevet ovenfor under svakheter. 
 

Legeforeningen viser for øvrig til kronikken "Sykehusene har ikke nok penger" i Aftenposten høsten 

2015. Nils Kvernmo, adm. dir. ved St. Olav Hospital advarte mot at ressursmangel kan true 

pasientsikkerhet og arbeidsmiljø12. Etter vårt syn tegnes det fra lederhold for ofte et glansbilde av 

den økonomiske situasjonen ved sykehusene.  Derfor var Kvernmos virkelighetsbeskrivelse riktig og 

nødvendig. Eksempelet illustrerer også at sykehusledere må føre en diskusjon med eier om 

økonomifokus og manglende samsvar mellom pålagte oppgaver og ressurser.  Legeforeningens har 

også reist spørsmål om den regionale inntektsmodellen må justeres. Behovsvurderingene i dagens 

modell er basert på data fra 2004-2005 og sykdoms- og forbruksmønsteret har endret seg siden den 

gang.  

 Utvalget bør vurdere om dagens regionale inntektsmodell må evalueres og justeres.  
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2. Legeforeningens vurdering av de foreslåtte modellene    

Kvinnsland-utvalget har fått i oppgave å vurdere følgende alternativer: 

1. avvikling av de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag direkte 

underlagt departementet 

2. opprettelse av et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene 

3. opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene 

4. eventuelle andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten   

 

Kvinnsland-utvalget har samtidig bedt om høringsstansenes syn på hvilken modell som er å 

foretrekke. 
 

Legeforeningen sentralstyre har «Bedre styring, organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten» 

som satsingsområde. Problemstillingen skal drøftes på Legeforeningens landsstyremøte i mai.  

 Vi gjør oppmerksom på at Legeforeningens vurdering av de ulike modellene derfor har en 

tentativ karakter.  
 

Valg av modell henger nært sammen med hva man ønsker å oppnå. Legeforeningen har i flere år 

drøftet hvilke alternativer til dagens organisering vi ser for oss. Av de foreslåtte modellene er det 

alternativ 1 og 4 som best korresponderer med Legeforeningens syn. Vi ønsker ikke et sykehus-

direktorat (alternativ 2) da man ikke opplever direktoratifiseringen av driftsoppgaver som en effektiv 

styringsform, men tror dette vil kunne gjøre styringen av sykehusene mer byråkratisk og mindre 

effektiv enn i dag. Ingen av våre foreningsledd har tatt til orde for et nasjonalt helseforetak 

(alternativ 3) til erstatning for RHF-ene. Vi mener antall styringsnivåer i sykehussektoren må 

reduseres, og ser alternativ 1 som en mulighet til å gå fra tre til to styringsnivåer. Samtidig ser vi 

fortsatt behov for regional samordning (regionalisering). Staten eier og har ansvaret, men 6 eller flere 

regionale kontorer bidrar til gjennomføringen.  
 

I vårt innspill til Nasjonal sykehusplan tok Legeforeningen til orde for: 

 et tydeligere og slanket RHF-nivå 

 de overordnede prinsipielle spørsmål flyttes tilbake og vedtas av Stortinget  

 en videreføring av de regionale helseforetakene som regional samordner og forankrer, men i 

form av et forvaltningsnivå uten eget styre. Dette innebærer statlig, regional etatsstyring. 

 at en deling av Helse Sør-Øst utredes 

 og at sykehusene sikres økt myndighet og handlingsrom13.  
 

Vi mener videre at det må være mindre overstyring og større mulighet for å lede, at det må være 

færre lederlag, og økt satsing på de pasientnære lederne. Vi legger følgende vurderinger til grunn for 

de alternative modellene vi har kommet frem til: 

 

Fortsatt statlig eierskap  

Legeforeningen mener det er viktig å opprettholde fortsatt statlig eierskap til sykehusene.  

 

Regional organisering 

Flertallet av våre foreningsledd ser behov for en eller annet form for regional organisering. Samtidig 

er vi tydelige på at dagens RHF-nivå må få mindre fullmakter; det overordnede ansvaret flyttes 

tilbake til Stortinget og mer myndighet flyttes ned til sykehusene.  

 Det prinsipielle spørsmålet er om dette regionale nivået bør være en del av en forvaltning 

eller organiseres som foretak.  
 

Videre mener Legeforeningen at det er en sterk ubalanse mellom dagens regionale helseforetak. 

Legeforeningen mener spørsmålet om en deling av Helse Sør-Øst er overmodent og bør være en del 

av den løsningen man kommer frem til. 
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 Helse Sør-Øst er for stort og må deles.  

 Ett viktig prinsipp til nå har vært at alle regioner skal ha et eget regionssykehus. 

Legeforeningen har ikke tatt stilling til om dette bør videreføres. Uansett valg av modell 

mener vi at alle regioner må ha regionsfunksjoner. 

 Legeforeningen ønsker seg ikke tilbake til den tidligere Helse Sør og Helse Øst modellen.  

 

Sykehusene   

Legeforeningen støtter fortsatt intensjonene i sykehusreformen om reell desentralisering og 

delegering av styring og ledelse. Vi mener styringssystemenes oppgave må være å støtte opp under 

sykehusene, der helsetjenestene ytes. For å utvikle sykehusene, som kunnskapsbaserte 

tjenesteleverandører – i tråd med intensjonene i reformen - må sykehusene sikres økt myndighet og 

handlingsrom. Det må være stedlig ledelse på alle sykehus og sykehusdirektørene må sikres mulighet 

til å lede.  

 Det prinsipielle spørsmålet for Legeforeningen er hvilke modeller som best fører til godt 

samarbeid og oppgavefordeling mellom sykehus.  

 For å gi et samlet godt sykehustilbud til befolkningen, og sikre fagmiljøene ved de små 

sykehusene, må alle sykehus samarbeide tettere enn i dag. Store sykehus må for eksempel 

overlate oppgaver til mindre sykehus for å utnytte felles kapasitet og kompetanse. 

 Noen av våre foreningsledd ønsker ikke tverrgående strukturer, men å oppløse dagens 

helseforetak (eks UNN – Tromsø, Harstad, Narvik og OUS). Andre ser store fordeler av 

velfungerende samarbeid og ansvarsfordeling mellom små og store sykehus (eks Haukland 

og Voss).  

 

Tilknytningsform 

Hvorvidt sykehusene skal være en del av forvaltningen eller være selvstendig foretak er til en viss 

grad et ideologisk spørsmål. For mange er den offentlige helsetjenesten en av de viktigste 

bærebjelkene i velferdssamfunnet. Mange mener derfor, rent ideologisk, at sykehusene må være en 

integrert del av offentlig forvaltning, som forvaltningsorganer. Valg av tilknytningsform (forvaltning 

eller foretak) handler imidlertid også om rammebetingelser, ansvar og fullmakter. Tilknytningsform 

legger grunnlaget for hvordan en virksomhet kan styres fra overordnet nivå. Den legger også føringer 

på virksomhetens handlefrihet til andre virksomheter.  
 

Samtidig spiller tilknytningsform sammen med de øvrige virkemidlene som settes inn i helse-

politikken. Det er et dilemma at den helsepolitiske virkemiddelbruken består av elementer som dels 

trekker i ulik retning. Det er ikke gitt at de problemene og utfordringene det norske sykehusvesenet 

står overfor kan tilskrives dagens tilknytningsform. En rekke andre forhold påvirker situasjonen. 

Blant annet mangel på samsvar mellom oppgaver og ressurser, store etterslep i vedlikehold og 

investeringer, og et forventingsgap fordi det fra politisk hold ikke klargjøres godt nok hvilke ytelser 

som kan forventes fra det offentlige helsevesenet. 
 

Forvaltningsorganer: Det meste av statens virksomhet (direktorat, sentraladministrasjon) er 

organisert innenfor rammen av staten som juridisk person, dvs som forvaltningsorganer.  

Eierstyringen av forvaltningsorganer skjer gjennom etatsstyring og instruksjon, og eier kan i 

prinsippet utøve styring over alle sider av virksomheten. Sykehus er kapitalintensive virksomheter.  

En svakhet ved forvaltningsorganer er at investeringer avskrives i investeringsåret, dvs at 

beholdningene av større utstyr, maskiner og bygg ikke vises i regnskapet. På samme måte 

fremkommer heller ikke slitasje/verditap av regnskapet.  
 

Foretaksorganisering: Det sentrale trekket ved foretak er at de er egne selvstendige rettssubjekter 

med egne styringsorganer og ansvar for egen økonomi. Sykehuseier styrer gjennom foretaksmøte, 

ikke gjennom instruksjon. At foretakene må forholde seg til regnskapsloven innebærer at 

investeringer i større utstyr, maskiner og bygg vises som eiendeler (aktiva) i regnskapet. Videre at 
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kostnaden ved bruk av eiendelene (slitasje/verditap) vises som avskrivninger i regnskapet.  

 

Premisser for valg av modell 

Med dette som bakteppe har Legeforeningen sett på noen viktige premisser for valg av ny modell. Vi 

mener en ny modell må bidra til at: 

 en eller annen form for regional forankring og samordning (enten regionale kontorer under 

eieravdeling i HOD eller foretak)  

 Helse Sør-Øst deles og at sykehus-Norge organiseres i 6 eller flere regioner,  

 antall styringslag reduseres (fjerne ett nivå),  

 dagens to styrenivåer reduseres til ett,  

 mer beslutningsmyndighet delegeres til sykehusene og at stedlig ledelse innføres, 

 finansieringsordningene for bygg blir mer hensiktsmessige enn den nåværende,  

 åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet vektlegges. 
 

Med dette som utgangspunkt vil Legeforeningen be Kvinnslands-utvalget utrede to prinsipielt ulike 

modeller som plasserer makt og myndighet ulikt:  

 

 Modell A - Fjerne RHF-ene. Sykehus av en viss størrelse (dagens HF-er) blir det vesentligste 

nivået. I stedet innføres 6 eller flere regionale kontorer som del av statsforvaltningen (HODs 

eieravdeling).  
 

 Modell B - Fjerne HF-ene. Justere antallet regionale foretak (6 RHF-er eller flere) med sykehus 

som utførende enheter. Utførende enheter er valgt som begrep for å anskueliggjøre at de ikke 

skal være foretak, men at de heller ikke kan kalles forvaltningsorganer da de er underlagt 

regionale foretak. 
 

 Modell C innebærer også at HF-nivået fjernes, men her vil staten ved eieravdelingen bli det 

vesentligste nivået gjennom å ha direkte instruksjonsmyndighet overfor nivåene under. Siden 

denne modellen ligger utenfor utvalgets mandat, har vi ikke gått videre med beskrivelse av denne 

modellen. 

 

 Dagens modell Modell A Modell B Modell C 

Staten 

Regionalt 

nivå 

4 RHF Forvaltning (6 eller flere 

regionale kontorer under 

eieravdelingen i HOD) 

Foretak (6 eller 

flere) 

Forvaltning 

(6 eller flere regionale 

kontorer under 

eieravdelingen i HOD) 

Helse-

foretak 

20 HF* Foretak (20 +)   

Offentlige 

Sykehus 

48 sykehus*  Utførerorgan med 

stedlig leder (48) 

Forvaltning 

(48) 

 Her er det akuttsykehusene oppført i Nasjonal sykehusplan s. 110-113 som er med, samt de 3 

private sykehus med offentlig avtale (Haraldsplass, Lovisenberg, Diakonhjemmet). Bildet må 

bla suppleres med spesialisthelsetjenestetilbudet i rus- og psykiatri, som er ulikt organisert i 

de ulike regionene. 

 

Begge modellene innebærer en justering av dagens modell. Den prinsipielle forskjellen er hvilket 

nivå som skal sitte i førersetet, som skal være det juridiske subjekt. Intensjonene i sykehusreformen 

fra start av var å gi økt makt til sykehusene, en myndiggjøring av det utførende nivå. Modell A 

korresponderer best med denne intensjonen. Samtidig ønsker mange av våre foreningsledd et sterkt 

regionalt nivå. Det taler for modell B. Legeforeningen har mao ikke tatt stilling til valg av modell, 

men ønsker å be Kvinnsland-utvalget utrede og vurdere mulige konsekvenser av de to modellene.  
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Modell A - Fjerne RHF-ene. Sykehus av en viss størrelse (dagens HF-er) blir det vesentligste 

nivået. I stedet innføres 6 eller flere regionale kontorer som del av statsforvaltningen (HODs 

eieravdeling).  

I dag har vi 20 offentlige helseforetak i landet, samt 3 private med avtale. Selv om vi ser for oss at 

noen av dagens helseforetak bør splittes opp, er det likevel ikke flere enn at de kan være egne 

selvstendige juristiske subjekter, og få sine bevilgninger direkte fra Stortinget. Sykehusene som 

ligger i disse helseforetakene vil være utførerorganer med egen stedlig ledelse. Det regionale nivået 

endres i denne modellen fra å være et juridisk subjekt og styringsnivå til et regionalt forvaltnings-

nivå for samordning og koordinering.  I praksis en departemental eieravdeling med 6 eller flere 

regionale kontorer. Helse Sør Øst forutsettes delt. Det er denne modellen som korresponderer best 

med mandatets alternativ 1, og som i størst grad er i tråd med intensjonene ved reformen. I tillegg 

forutsetter vi at noen av dagens HF-konstruksjoner splittes opp (som f.eks. OUS).  
 

Fordeler:  

 Modellen gir økt makt og myndighet til sykehusene (HF-ene). Som egne rettssubjekter har de 

mulighet til å se drifts- og kapitalkostnader i sammenheng, og slik legge til rette for 

nødvendige endringer og investeringer. 

 Modellen kan gi et godt grunnlag for samarbeid mellom sykehusene i HF-et. 

 Det statlige eieransvaret tydeliggjøres, samtidig som den regionale forankringen 

opprettholdes gjennom regionale kontorer under HODs eieravdeling. Helse Sør-Øst deles. 

 Noen av de HF-ene som i dag ikke fungerer optimalt (OUS og kanskje også UNN) kan deles 

opp. 
 

Ulemper: 

 Myndighetsrommet for regional samordning kan bli for smalt, jfr. problemene med å få til 

god regional samordning før sykehusreformen 
 

Justert variant av modell A: Ulempene i Modell A er knyttet til det regionale nivået. En variant av 

modellen er at dagens RHF-modell videreføres i justert forstand, med en deling av Helse Sør-Øst og 

mer fullmakter til sykehusene. Svakheten ved denne justerte varianten er imidlertid at 

myndighetsrommet til sykehusene kan bli for smalt, siden RHF-ene fortsatt vil være egne juridiske 

rettssubjekter. 

 

Modell B - Fjerne HF-ene. Justere antallet regionale foretak (6 RHF-er eller flere) med 

sykehus som utførende enheter.  

Flere av Legeforeningens foreningsledd mener at det er HF-ene og ikke RHF-ene som er problemet. 

En aktuell modell er derfor et justert regionalt foretaksnivå, med en deling av Helse Sør-Øst. Videre 

innebærer modellen en nedlegging av dagens 20 helseforetak, og at de 48 offentlige underliggende 

sykehusene ikke lenger skal være foretak, men utførerorganer med stedlig ledelse. (Siden de ligger 

under ett foretaksnivå kan de ikke være forvaltningsorganer).  
 

Fordeler:  

 Det regionale myndighetsrommet gis større plass. Helse Sør-Øst deles. 

 Sykehusenes rolle som en del av den offentlige helsetjenesten tydeliggjøres, ved at de ikke 

lenger er selvstendige foretak. 

 Tverrgående sykehuskonstruksjoner (HF-er) fjernes. Dette kan gi grunnlag for bedre 

samarbeid mellom sykehus.  
 

Ulemper: 

 Sykehusene blir ikke egne rettssubjekter, og får ikke juridisk ansvar for budsjett og regnskap. 

 Myndighetsrommet for sykehusene kan bli enda smalere enn i dag, siden de blir 
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utførerorganer underlagt RHF-et. Dersom man formaliserer samarbeidet gjennom 

driftsavtaler kan sykehusene få noe mer ansvar og myndighet. 

 RHF-ene kan få enda større makt enn i dag, fordi utførerorganer ikke er egne juridiske 

rettssubjekter. 

 Fare for sterk sentralisering. 
 

Justert variant av modell B: Ulempene i Modell B er knyttet til at sykehusene ikke blir egne 

rettssubjekter, og at makt og myndighet delegeres og desentraliseres i tilstrekkelig grad. En variant 

av modell B er derfor at både RHF-ene og sykehusene blir egne juridiske subjekter. Svakheten ved 

en slik justert variant er imidlertid at en del av sykehusene er for små til å stå alene. Forslaget kan 

sementere en uhensiktsmessig sykehusstruktur.  

 

Modell C – ikke vurdert her som følge av at det ikke er en del av utvalgets mandat. 

 

Nærmere om styrefunksjonen 

I dag er det styrer på både RHF-nivå og HF-nivå. Mange av Legeforeningens foreningsledd 

fremhever at dette er uhensiktsmessig, og innebærer for mange ledernivåer mellom de ansatte og 

politisk ledelse. Flere peker på behovet for å fjerne styrefunksjonen på ett av nivåene.  

 

Godt styrearbeid forutsetter inngående kjennskap til spesialisthelsetjenestens særegne virksomhet. 

Mange avgjørelser i styrearbeidet kan treffes på sviktende grunnlag. Ofte har ikke styrene 

tilstrekkelig kompetanse til å kvalitetssikre informasjonen i forkant av vedtak. Et eksempel er 

feildisponeringer og feilbeslutninger i hovedstadsområdet, med nedleggelsen av Aker sykehus. 

Løsningen med å overføre pasientbehandling til Ahus og øvrige lokalisasjoner i OUS har skapt store 

driftsproblemer ved begge sykehusene som fikk tilført aktivitet. 

 Utvalget bør vurdere å avvikle ordningen med styrer på to nivåer  

 Utvalget bør også vurdere å avvikle dagens praksis med styrerepresentanter som sitter med 

lederfunksjoner i andre helseforetak. Videre bør styrene sikre god representasjon fra 

lokalpolitisk nivå, og fra primærhelsetjenesten. 

 

Kvinnsland-utvalgets alternativ 4 – under vurdering 

Foretaksorganisering av sykehusene har vært gjenstand for kritikk fra ulike aktører.   

Gjennom mange år som embetsmann i forskjellige departement (også arbeidet med styrings-systemer 

for helsetjenesten i daværende Sosialdepartementet) har Tormod Hermansen hatt en hovedinteresse; 

«nemlig hvordan den offentlige sektor kunne gjøres mer effektiv slik at den kan bevare sin 

oppslutning i folket»14. Han ledet bl.a. NOU 1989:5 En bedre organisert stat. Vinteren 2013 ble 

Hermansen utfordret og spurt om det faktisk ble en bedre organisert stat. I boken En bedre styrt stat? 

som er en oppfølging av det foredraget han holdt, skriver Hermansen bl.a.: 

«Generelt er det min vurdering at foretaksorganisering av statlige virksomheter i Norge, 

herunder valg av eierskapsmodeller, har vært håndtert på en pragmatisk og fornuftig måte, 

også der det ikke har vært velfungerende markeder. Jeg setter likevel et spørsmål ved den 

måten en har valgt å foretaksorganisere sykehussektoren på. Denne organiseringen fremstår 

som en hybrid med elementer både av selvstendige foretak med aktivitetsbasert inntjening og 

av politisk forankret bevilgnings- og forvaltningsstyring. Formelle og faktiske ansvarsforhold 

samt de reelle styringslinjene fremstår som uklare og lite transparente. Det er min vurdering 

at det hadde vært bedre å velge en organisasjonsform som hadde tydeliggjort det politiske 

ansvaret for styring og resultater.».   

 

Legeforeningen deler Hermansens syn om at den offentlige helsetjenesten skal og må ha et ikke-

kommersielt verdigrunnlag. Helsevesenet selger ikke varer og tjenester på et fritt marked, der kunden 

er suveren og har makt til å si ja eller nei til selgers tilbud. Tvert i mot er det slik at den som er 
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virkelig syk, ikke har noen reell valgfrihet. Leger og annet helsepersonell møter mennesker i nød, 

som ikke frivillig har valgt å bli syke, og som i praksis er fullstendig avhengig av dem som arbeider i 

helsetjenesten. Den offentlige helsetjenestens verdigrunnlag er solidariske fellesskapsløsninger. 

Dette er det motsatte av «butikk» og kjøp og salg av tjenester. Verdigrunnlaget for tjenesten; at 

velferdssamfunnet i fellesskap hjelper de syke og svake, må være førende for hvordan vi organiserer 

tjenesten og hvilke ord vi bruker for å betegne den.  

 

Da helseforetaksreformen ble innført var den en del av en sentral tidsånd for fornying av offentlig 

sektor. Gjennom fristilling og konkurranseutsetting skulle ulike offentlige tjenester effektiviseres og 

kvaliteten styrkes. Målsettingen var i og for seg god, men det er i etterkant lett å se at det er en 

vesensforskjell på å gi helsetjenester og å selge tjenester i Statoil og Telenor.  

 

Legeforeningen har igangsatt utredning av alternative organisasjonsformer for bedre styring og 

organisering av spesialisthelsetjenesten. Vi har engasjert eksterne eksperter ved UiO, NTNU og 

Københavns Universitet til å beskrive og vurdere alternativer til dagens organisering av 

spesialisthelsetjenesten. En foreløpig rapport forventes ferdigstilt mai 2016, og problemstillingen vil 

drøfte på foreningens landsstyremøte. 

 

Legeforeningen stiller derfor spørsmålet om helseforetaksmodellen bør underlegges en større reform. 

Helsetjenester er kjernevirksomhet i velferdsstaten, og vi vurderer å endre vår initiale støtte til hele 

helseforetaksmodellen.  

 

Avsluttende merknader 

Legeforeningen håper det vil være muligheter for oppfølgende dialog med Kvinnsland-utvalgets etter 

vårt landsstyremøte. Vi tror det kan bidra positivt til utvalgets arbeid og videre vurderinger innenfor 

mandatet fra helseminister Bent Høie. Hvis ønskelig, oversender vi gjerne en konkretisering av dette 

innspillsnotatet, etter landsstyrets drøftinger og eventuelle vedtak.  

 

 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

 

       
 

 

Geir Riise       Jorunn Fryjordet 

Generalsekretær      Avdelingsdirektør 

  

  

        Saksbehandler: 

        Anders Vollen 
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Sak 9.2 Variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten 
I året sykehustale sa helse- og omsorgsministeren at «Variasjon i norsk helsetjeneste er så 

omfattende at det må kalles systemsvikt», og at «Å redusere uberettiget variasjon blir en helt 

sentral utfordring for helsetjenesten fremover». Bakgrunnen for disse utsagnene var 

resultatene fra helseatlasene for dagkirurgi og barnehelse som ble publisert i 2015. Begge 

helseatlasene dokumenterte betydelig variasjon i forbruket av helsetjenester mellom 

befolkningsområder, og pekte på at ulik praksis mellom fagfolk er en av hovedårsakene til 

denne variasjonen. 

 

Nesten alle leger i Norge er medlemmer av Legeforeningen, og foreningen er derfor en viktig 

aktør i arbeidet med å redusere uønsket variasjon, over- og underforbruk. Legeforeningen 

etablerte derfor en arbeidsgruppe i april 2015 med mandat å utrede hvordan Legeforeningen 

kan bidra med egnede tiltak på disse områdene. Arbeidsgruppen
1
 har levert rapportutkastet 

«For mye, for lite eller akkurat passe?». 

 

Rapporten er ikke ferdig, og er for tiden på høring i Legeforeningens organisasjonsledd med 

høringsfrist 6. juni. Den endelige rapporten vil ta opp i seg innspillene fra høringsrunden og 

diskusjonen i landsstyret. 

 

Variasjon i helsetjenesten 

Kapittel 4 i rapporten tar for seg variasjon i helsetjenesten. Variasjon kan være ønsket og uønsket. 

Det er ønskelig med variasjon i forbruket av helsetjenester dersom det er ulik forekomst av 

sykdom mellom områder, og det er ønskelig med variasjon som oppstår av pasienters ulike 

ønsker. Den største andelen av uønsket variasjon finner man innen tilbudssensitive helsetjenester 

og preferansesensitive tjenester. 

 

Variasjon i tilbudssensitive helsetjenester 

Den amerikanske forskeren og legen John Wennberg har vist at avgjørelser om å benytte 

helsetjenester i mange tilfeller styres av andre faktorer enn medisinsk fagkunnskap. Et eksempel 

på en slik faktor er tilbudet av ulike helseressurser. Dette kan for eksempel være tilbudet av 

spesialister, sykehussenger og medisinsk-teknisk utstyr.  

 

At tilbudet av en helsetjeneste påvirker bruken av denne tjenesten er dokumentert i flere land og 

over flere tiår. I Barnehelseatlaset skriver for eksempel forfatterne at det er indikasjoner på at 

senge- og poliklinikk-kapasiteten og antall spesialister påvirker bruken av disse helseressursene. 

                                                 
1
 Kari Sollien (Allmennlegeforeningen og leder av arbeidsgruppen), Petter Brelin (Norsk forening for 

allmennmedisin), Christian Hagen (Norsk psykiatrisk forening), Jon Olav Drogset (Norsk ortopedisk forening), 

Jan Ole Frantzen (Norsk radiologisk forening), Siri Helene Hauge (Norsk samfunnsmedisinsk forening), Hege 

Ihle-Hansen (Norsk geriatrisk forening) og Sverre Dølvik (Praktiserende spesialisters landsforening). 
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Variasjon innen preferansesensitive tjenester 

Preferansesensitive helsetjenester er helsetjenester hvor pasienten har valget mellom flere 

behandlinger som har ulike fordeler og ulemper, og hvor indikasjonen og helsegevinsten av de 

forskjellige tiltakene kan være uklar eller omstridt i fagmiljøet. 

 

Valget mellom ulike behandlingsformer oppleves av mange pasienter som vanskelig, og de 

delegerer gjerne behandlingsvalget til legen basert på antakelsen om at legen vet hva som er best. 

Behandlende lege har ofte en antagelse om hva pasienten ønsker og dette, sammen med legens 

egne preferanser, kan bli styrende for behandlingsvalget – ikke pasientens ønsker.  

 

Dagkirurgi er et eksempel på en preferansesensitiv helsetjeneste. Helseatlastet for dagkirurgi 

dokumenterte at for 9 av 12 inngrep har områdene med høyest forbruk over dobbelt så høy 

rate som områdene med lavest forbruk. 

 

Drivere for over- og underforbruk 

I kapittel 5 av rapporten beskriver arbeidsgruppen en rekke drivere for overforbruk innen 

helsetjenesten. Bringedal og Osland mener at helsetjenesten har gått fra antikkens legeetiske 

idealer om å unngå å gjøre skade, til en holdning om å realisere gode intensjoner selv når det ser 

svak dokumentasjon om virkningene. Tilbakeholdenhet og varsomhet har blitt erstattet av 

overmot. Hofmann hevder at vi lever i en tid med en utbredt – men ofte feilaktig - oppfatning om 

at «det nye er bedre enn det gamle, at det avanserte er bedre enn det enkle, og at mer er bedre enn 

mindre», og at forestillingen kan gjøre oss til teknologiske giganter, men etiske lilleputter.  

 

I kapittel 6 av rapporten viser man til drivere for underforbruk i helsetjenesten. Noen medisinske 

fagområder og sykdommer har lavere status enn andre. Dette gjelder for eksempel geriatri, en del 

psykiatriske lidelser og medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS). Det er ikke 

utenkelig at lav prestisje får negativ betydning for forskning, rekruttering av spesialister og 

tildeling av ressurser til disse fagfeltene. På denne måten vil hele grupper av pasienter kunne få 

for dårlig tilbud. 

 

Forslag til diskusjonsspørsmål på landsstyremøtet 

 I kapittel 7 av rapporten fremmer arbeidsgruppen flere tiltak for å hindre uønsket 

variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten.  Er de foreslåtte tiltakene egnet og 

dekkende til å motvirke uønsket variasjon, over- og underforbruk, eller er noen temaer 

utelatt? 

 Hvordan sikrer vi at fagmiljøene har tilstrekkelig kunnskap om den variasjonen som 

finnes innen eget fagfelt? 

 Mange leger opplever at pasienter kan ha overdrevne forventninger til hva helsetjenesten 

kan bidra med og hvilke problemer den kan løse. Hvordan kan Legeforeningen og 

fagmiljøene arbeide for å dreie slike forventninger i en mer realistisk retning? 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

   

Geir Riise  Bjarne Riis Strøm 

generalsekretær  fagdirektør 

   

  Ole-Anders Stensen 

  saksbehandler 



 

 

 

 

 

 

 

For mye, for lite eller akkurat passe? 
Om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten. 

 

 

Utkast til intern høring i Legeforeningen med frist 6. juni og til 

landsstyremøtet i Legeforeningen mai 2016.  
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Mandat, sammensetning og arbeidsform 

1.1 Mandat 

I april 2015 vedtok Legeforeningens sentralstyre å nedsette en arbeidsgruppe som skulle 

komme med innspill til sentralstyret om over- og underdiagnostikk, over- og underbehandling 

og variasjon i helsetjenesten. 

I saken viste man til at overbehandling ikke gagner pasienten og kan medføre redusert helse, 

og at kan ta opp ressurser som kan medføre nedprioritering av andre områder. 

Arbeidsgruppen ble gitt følgende mandat: 

Arbeidsgruppen ble gitt følgende mandat: 

 Lage et forslag til innspillsdokument til diskusjoner rundt temaene over-

/underdiagnostikk, over-/underbehandling og variasjon i helsetjenesten. 

 Identifisere mulige drivere og årsaker til overbehandling og variasjon i helsetjenesten 

 Lage et forslag til hvordan Legeforeningen kan bidra til evt. endringer innen 

legegrupper både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. 

 Lage forslag til hvordan legeforeningen kan bidra til å påvirke relevante eksterne 

aktører i prosesser som er drivere til overbehandling eller variasjon. Eksempel på 

eksterne aktører kan være Helsetilsynet, Helse- og omsorgsdepartementet, 

Helsedirektoratet, politikere, media eller befolkningsgrupper. 

1.2 Sammensetning 

Sentralstyret vedtok at arbeidsgruppen skulle ha én representant fra sentralstyret i tillegg til 

representanter fra følgende fag: 

 Allmennmedisin 

 Radiologi 

 Ortopedi 

 Samfunnsmedisin 

 Psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri/rusmedisin 

 Indremedisin/geriatri 

Legeforeningen sendte ut brev til relevante foreningsledd og ba dem komme med forslag til 

personer. I sentralstyremøtene i mai og juni 2015 ble følgende personer oppnevnt: 

 Kari Sollien, Allmennlegeforeningen og sentralstyret, leder av arbeidsgruppen 

 Petter Brelin, Norsk forening for allmennmedisin 

 Christian Hagen, Norsk psykiatrisk forening 

 Jon Olav Drogset, Norsk ortopedisk forening 

 Jan Ole Frantzen, Norsk radiologisk forening 

 Siri Helene Hauge, Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 Hege Ihle-Hansen, Norsk geriatrisk forening 
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 Sverre Dølvik, Praktiserende spesialisters landsforening 

1.3 Arbeidsform 

Arbeidsgruppen har hatt fem møter. I forkant av møtene har gruppedeltakerne hatt 

skriveoppgaver. 29. oktober arrangerte arbeidsgruppen en workshop med 36 deltakere fra mer 

enn 20 fagmedisinske foreninger. 
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2 Bakgrunn 

Et kritisk blikk på overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten er ikke et nytt fenomen, 

men interessen for temaet internasjonalt har vært tiltakende etter at tidsskriftet British Medical 

Journal i april 2002 stilte spørsmålet  «Too much medicine?» og i lederen i samme utgave 

svarte «Almost certainly». Med økende intensitet de siste årene har flere fagpersoner 

internasjonalt pekt på at overdiagnostikk og overbehandling utgjør en av de største 

utfordringene moderne vestlig medisin står overfor (Brownlee, 2007; Frances, 2013; 

Moynihan & Cassels, 2006; H Gilbert Welch, Schwartz, & Woloshin, 2011). Uønsket 

variasjon i helsetjenesten er utbredt i store deler av den vestlige verden, blant annet på noen 

av verdens høyeste rangerte universitetssykehus (Wennberg, 2010).   

Diskusjonen har også kommet til Norge, men har til tider vært polarisert. Kunnskap om 

overdiagnostikk og overbehandling på gruppenivå settes opp mot historier om enkeltpasienter 

som har fått for lite eller for sen hjelp av helsevesenet. Dette har gjort det vanskelig å få 

konstruktive debatter om temaet. 

Ved flere anledninger er det påvist at det er til dels stor geografisk variasjon innen diagnostikk 

og behandling av ulike sykdommer. Norge fikk i 2015 sine to første helseatlas som har som 

mål å sammenligne forbruket av helsetjenester i ulike geografiske områder. Kartleggingen av 

dagkirurgiske helsetjenester og helsetjenester for barn dokumenterte at det finnes betydelige 

variasjoner innen disse helsetjenestene. Når barn fra Vestfold legges dobbelt så ofte inn på 

sykehus som barn fra Vestre Viken (Moen et al., 2015), når det utføres over fire ganger flere 

meniskoperasjoner i Møre og Romsdal enn i Stavanger (Balteskard et al., 2015), og når det tas 

fire ganger flere computertomografier i Oslo enn i Finnmark (Lysdahl & Borretzen, 2007) – 

uten at forskjellene kan forklares ut fra sykelighet, demografi eller pasientens ønsker – er det 

grunn til å undersøke nærmere om variasjonen kan være uønsket. 

I forbindelse med en høring til Prioriteringsutvalget i 2014 ba Legeforeningen sine 

fagmedisinske foreninger om å beskrive tre områder innen deres fagfelt hvor det forekom 

henholdsvis overdiagnostikk/-behandling og underdiagnostikk/-behandling. Nesten samtlige 

foreninger som svarte ga tilbakemelding om at alle fenomenene var til stede i deres fag. Dette 

viser at overdiagnostikk og overbehandling er erkjente fenomener i de fleste spesialitetene.  

2.1 En viktig del av kvalitetsarbeidet 

Diskusjonen om over- og underbehandling og variasjon blir ofte satt i sammenheng med 

kvalitetssikring. Legeforeningen har i lengre tid arbeidet med spørsmål knyttet til kvalitet og 

pasientsikkerhet. Temaene er en rød tråd i foreningens virksomhet fra rapporter, til 

utvalgsarbeid, konferanser og gjennombruddsprosjekter. I statusrapporten «Med kvalitet som 

ledestjerne» skriver Legeforeningen at «Internasjonale studier har vist at 30–40 % av 

pasienter i sykehus utsettes for behandling som ikke har dokumentert effekt. Vi har ikke 

liknende undersøkelser for Norge, men situasjonen er sannsynligvis nokså lik her. Det er 

heller ikke alltid samsvar mellom det vi vet er de beste behandlingsmetodene og den 

behandlingen pasienten faktisk får» (Legeforeningen, 2011, p. 42), og i forordet til rapporten 
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av et gjennombruddsprosjekt skriver Legeforeningen at «Det er forbausende ofte at man 

finner et gap mellom det helsepersonell vet og det de gjør.» (Hammer & Torp, 2006, p. 3). 

Målet må være at pasientene skal få riktig behandling i forhold til deres behov. Dette 

innebærer at diskusjonen om over- /underbehandling og over-/underdiagnostikk må tas for 

hver enkelt lidelse. Likeså er det ikke et mål å unngå all variasjon. Det er den uønskede 

variasjonen man vil til livs.  

2.2 Legenes ansvar 

«One of the more powerful and inescapable conclusions that has emerged from our research is 

that physicians behaviour is behind much of the variations», skriver pioneren John Wennberg 

etter fire tiår med forskning på variasjon i helsevesenet i USA (2010, p. 7). I Norges første 

helseatlas gir forfatterne en forklaring på variasjonen som er til forveksling lik Wennbergs 

utsagn: «En av hovedårsakene til at forbruket av helsetjenester varierer mellom 

befolkningsområder kan tilskrives variasjoner i praksis mellom fagfolk» (Balteskard et al., 

2015, p. 7). 

Variasjon i helsetjenesten utfordrer antakelsen om at medisinsk vitenskap og pasienters 

ønsker er styrende for hvilken behandling de får, og om at tilbudet av helsetjenestene skjer 

etter en tilpasning av befolkningens behov eller en konsensus om diagnostikk og behandling 

blant utøverne av faget. I praksis fører dette til at man tilbyr helsetjenester til pasienter som 

ikke trenger dem eller som ikke ville valgt dem. 

Norsk ortopedisk forening og Norsk barnelegeforening har tatt initiativ til å kartlegge 

variasjonen i eget fagfelt, og Norsk forening for allmennmedisin har et en egen 

referansegruppe mot overdiagnostikk. Lederen av Barnelegeforeningen, Ingebjørg Fagerli, 

skriver i forordet til helseatlaset som dokumenter variasjon i behandling av barn at foreningen 

«… vil bruke dataene til å prøve å finne ut hva som ligger bak forskjellene og hvordan 

tilbudet i de ulike boområder kan bli mer harmonisert» (Moen et al., 2015). 

Å sette søkelyset på variasjon og å bruke denne informasjonen til å styrke kvaliteten på 

helsetjenestene er i tråd med Legeforeningens målsetting om å arbeide for «… høy faglig og 

yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer» (Legeforeningen, 2006), og den enkelte 

leges plikt til å hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den (Legeforeningen, 

1961). 

2.3 Er mere helsetjenester alltid bedre? 

Forskning fra USA peker på at områder med et høyt volum helsetjenester (f.eks. mange leger 

og sykehussenger i forhold til innbyggertall) ikke har bedre behandlingsresultat enn områder 

med lavere volum. En grunn til dette er at et høyt volum helsetjenester fører til unødvendige 

innleggelser, samtidig som pasientene må ta risikoene for infeksjoner og bivirkningene av 

behandlingen. En annen grunn er at sjansen for at det begås feil er større desto flere leger som 

behandler en og samme pasient (Fisher & Welch, 1999). 

I Norge er det gjort lite forskning knyttet til sammenhengen mellom variasjonen i volumet av 

helsetjenester og resultatet av behandlingen og pasienttilfredshet. Forfatterne av 

Barnehelseatlaset (Moen et al., 2015) viser til en studie som dokumenterte at et mindre volum 



8 

 

helsetjenester førte til en bedring av helseindikatorer, større pasienttilfredshet og betydelig 

mindre ressursbruk. Høylandet sykehus i Eksjø i Sverige hadde store kapasitetsproblemer i 

oppfølingen av pasienter med kronisk betennelse i tynn- eller tykktarm. I et forsøk på å bøte 

på denne situasjonen sluttet sykehuset å gi pasientene forhåndsavtalte årskontroller hos 

spesialist. Isteden kunne pasientene ringe en spesialsykepleier på dagtid. Om man trodde 

sykdommen forverret seg, vurderte legen pasienten senest dagen etter. Dette lot seg gjøre på 

grunn av at man ikke lenger hadde rutinekontrollene. Denne omleggingen førte til en 

betydelig nedgang i ressursbruk, samtidig som den bidro til en bedre helsetjenesteRejler 

(2012).  

2.4 Intensjoner med rapporten 

I dette dokumentet vil vi ta for oss noen av de generelle problemstillingene rundt over-

/underbehandling, over-/underdiagnostikk og variasjon i helsetjenesten. Vi vil komme med 

noen forslag til hvordan Legeforeningen kan bidra konstruktivt i arbeidet. Rapporten tar ikke 

for seg diagnostikk og behandling av enkeltdiagnoser, men bruker dette kun som eksempler.  
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3 Komplekse begreper 

Flere av begrepene i denne rapporten er komplekse. Noen av dem favner bredt, andre smalt og 

andre både bredt og smalt. Begrepet overdiagnostikk er et eksempel på det siste. Det blir både 

brukt som et paraplybegrep for å beskrive fenomener som feildiagnostikk, falsk positiv og 

overbehandling(Carter et al., 2015). Samtidig brukes det i en smal versjon for enkelte 

diagnoser.  

Brystkreft er et eksempel på en diagnose hvor man ikke er kommet til enighet om hvordan 

man skal definere overdiagnostikk. Marmot et al. (2013) peker for eksempel på fire 

forskjellige definisjoner. Uenigheten om definisjonen av overdiagnostikk innen brystkreft 

viser en generell egenskap ved flere av begrepene i rapporten, og det er at de er omstridte. 

Ulike aktører har ulike interesser i hvordan et og samme begrep skal forstås og brukes. 

Videre er flere av begrepene relaterte gjennom at meningen av et begrep henger sammen med 

forståelsen av et annet. Et eksempel er at overdiagnostikk og overbehandling henger sammen 

med hvordan man forstår sykdomsbegrepet. 

3.1 Bruk av begreper i rapporten 

I det følgende redegjør vi for flere relevante begreper og forsøker å vise kompleksiteten i 

dem. Fordi begrepene til dels overlapper, og forståelsen av dem kan være glidende, 

forbeholder vi heretter begrepet overforbruk når det ikke er hensiktsmessig å skille mellom 

overdiagnostikk, overbehandling eller overutredning. På samme måte bruker vi begrepet 

underforbruk når vi ikke ønsker å skille mellom underdiagnostikk og underbehandling. 

3.2 Sykdomsbegrepet 

Store norske leksikon definerer sykdom som «… fellesbetegnelse på tilstander som 

kjennetegnes ved forstyrrelser i kroppens normale funksjoner.», men allerede i neste setning 

legger man til at «Begrepet er vanskelig å definere…» (Roald, 2009). Sykdom kan defineres 

som fravær av helse, men helse er heller ikke et enkelt begrep å definere. Verdens 

helseorganisasjon har forsøkt, men det er grunn til å stille seg tvilende til om alle som ikke 

oppfyller denne definisjonen er syke: «Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, 

psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser» (WHO, 2006). 

Til tross for at de to definisjonene i forrige avsnitt ikke avklarer hva sykdom er, kan de hjelpe 

oss til å forstå sykdomsbegrepets kompleksitet og hvorfor det ikke eksisterer en omforent 

definisjon av begrepet. For hvem skal få bestemme og hvordan skal man avgjøre hva som er 

kroppens «normale funksjoner» eller hva som er en normal reaksjon, og hva som er en 

«tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære»?  

Hva som blir ansett som sykdom henger sammen med ideene om hva som er et godt liv, 

kunnskap, tradisjoner og andre forhold. Dette gjør at forståelsen av begrepet varierer over tid 

og mellom kulturer. Fra 1946 og frem til 1990 anså Verdens helseorganisasjon homofili som 

en sykdom. Benskjørhet foretok den motsatte reisen. Tidligere ble det sett på som en naturlig 

del av aldringsprosessen, men i 1994 fastslo Verdens helseorganisasjon at det var en sykdom. 
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Foruten om noen få unntak, er det heller ikke slik at man enten har eller ikke har en sykdom. 

De fleste sykdommene har man mer eller mindre av. På hvilket stadium en tilstand går fra å 

være vanlig til å bli regnet som en sykdom er derfor ikke gitt, men endres med ujevne 

mellomrom. Definisjonen av kronisk hyperglykemi har eksempelvis endret seg flere ganger 

ved at man har vedtatt lavere grenseverdier. Andre har foreslått å heve terskelen for hva man 

kaller kreft og argumentert for at man ikke bør bruke det om celleforandringer som blir 

oppdaget ved en screeningtest. 

3.3 Overforbruk
1
 

Overforbruk omfatter mer enn overbehandling og overdiagnostikk. Et barn med astma som 

ser legen sin oftere enn nødvendig, er ikke overbehandlet, men praksisen er et eksempel på 

overforbruk som barnet ikke tar skade av, selv om ressursene kunne blitt brukt på andre barn 

med reelle behov.  

Overforbruk kan også omfatte unødvendig bruk av helsetjenester på et høyt nivå hvor for 

eksempel barn med forkjølelse behandles av barneleger. Overforbruk kan også inkludere 

tilfeller hvor naturlige fenomener sykeliggjøres, for eksempel ved at skoleelever blir gående 

hos helsesøster for tilstander som ikke trenger helsehjelp. 

I denne rapporten bruker vi overforbruk som en sekkebetegnelse på overdiagnostikk, 

overbehandling og overutredning. Et viktig fellestrekk ved disse begrepene er at pasienten 

ikke har noen netto nytte eller verste fall tar skade av konsekvensene de medfører. 

Overbehandling 

Overbehandling kan defineres som behandling som ikke gir nytte eller fører til mer skade enn 

nytte. Eksempelvis å benytte bredspektret antibiotika til pasienter uten symptomer, men med 

påviste bakterier i urinen, eller å gi antidepressiver når ikke-medikamentell behandling er mer 

eller like effektiv.  

Overdiagnostikk 

En vanlig definisjon av overdiagnostikk er diagnostisering av en person uten symptomer med 

en sykdom som aldri vil gi symptomer eller føre til død. Et eksempel er å bli diagnostisert for 

brystkreft når tilstanden ikke utvikler seg. 

Imidlertid er det flere problemer knyttet til denne definisjonen. Hofmann (2014) har påpekt at 

dette er en idealisert definisjon som ikke lar seg måle, og som heller ikke fører til noen 

praktiske konsekvenser ettersom man på forhånd ikke vet hvilke tilfeller som vil føre til 

sykdom eller død. Han forslår at man utvikler et mer eksplisitt begrepsapparat som tar høyde 

for at begrepet «overdiagnostikk» består av flere sammenvevde fenomener som man hver for 

seg må gripe fatt i. 

Carter er al. mener at et hovedproblem med begrepet overdiagnostikk er den manglende 

enigheten om definisjonen av begrepet, og understreker at en dypere forståelse for begrepet 

krever moralsk så vel som teknisk analyse(Carter et al., 2015). De peker blant annet på at det 

ikke er gitt hvilke nytte og kostnader (skader) som skal ha noe å si, hvordan man skal vekte 

                                                 
1
 Definisjonene og skillene mellom begrepene er inspirert av Carter et al. (2015). 
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ulike former for nytte og kostnader opp mot hverandre. Likeså må man definere hvordan nytte 

og kostnader skal måles for individer, samfunnet, eller en annen enhet (f.eks. helsetjenesten).. 

Overdiagnostikk skiller seg fra begreper som falsk positiv og feildiagnostikk. Falsk positiv 

oppstår som regel ved at en test indikerer at en pasient har en gitt tilstand, når vedkommende 

ikke har det. Ved feildiagnostikk er det gjort en feil vurdering basert på den informasjon man 

hadde, eller burde hatt, på diagnosetidspunktet. 

Overutredning 

Med overutredning menes diagnostikk eller henvisninger som rimelig sikkert ikke vil gi 

betydningsfull informasjon. Overutredning kan innebære en risiko for skade, til tross for at 

den ikke medfører overbehandling. I USA har man anslått at det årlige forbruket av 

computertomografi (CT) på barn fører til at rundt 5 000 av dem får stråleindusert kreft 

(Miglioretti et al., 2013). Dette skjer samtidig som andre stiller spørsmål om forbruket av CT 

på barn er for høyt (Dorfman, Fazel, Einstein, & et al., 2011).  

3.4 Underforbruk 

I denne rapporten bruker vi underforbruk som en sekkebetegnelse på underdiagnostikk og 

underbehandling. 

Underbehandling 

Underbehandling finner sted når pasienten har en tilstand hvor indikasjonene er klare og 

behandlingen har dokumentert effekt, og hvor  pasienten ikke får nødvendig helsehjelp. 

Underdiagnostikk 

Underdiagnostikk har man hvis pasienter ikke blir diagnostisert med en tilstand hvor 

indikasjonen er klar, og det finnes behandlingsmuligheter som vil kunne bedre eller hindre 

forverring av sykdom. Basert på en slik definisjon, vil underdiagnostikk så å si alltid føre til 

underbehandling. 

3.5 Relasjon mellom variasjon i helsetjenesten og over- og underforbruk 

Stor variasjon i helsetjenesten vil ofte innebære at områdene med høy hyppighet av en 

tjeneste gjør for mye, eller at områdene med lav hyppighet gjør for lite. Det riktige nivået vil 

ofte ligge en plass mellom områdene med høyest og lavets hyppighet, men kan også ligge 

over det høyeste målte nivået, eller under det laveste målte nivået. Det er imidlertid viktig å 

være klar over at variasjon ikke gir noen fasit på om det forekommer over- eller underforbruk. 

Liten variasjon i helsetjenester er ikke nødvendigvis et tegn på at behandlingen ligger på 

korrekt nivå. Dersom det for eksempel jevnt over er lite forbruk av helsetjenester blant 

rusmisbrukere, betyr ikke dette at alt er i orden. Gruppen kan likevel være i en situasjon hvor 

man har et reelt underforbruk av helsetjenester. Tilsvarende kan man ha for overforbruk 

dersom det for eksempel jevnt over gjøres for mange kontroller av enkelte lidelser. 

Dokumentasjon av variasjon i helsetjenester er således et viktig, men ikke tilstrekkelig, 

verktøy for å komme frem til korrekt nivå for diagnostikk og behandling.  
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4 Variasjon 

Forskning på variasjon i helsetjenesten utgjør etter hvert en lang tradisjon internasjonalt. Et av 

de aller første eksemplene er Glovers (1938) undersøkelse av fjerning av mandlene mellom 

nærliggende områder i London, hvor han på det meste fant 20 ganger forskjell i hyppighet. 

Han dokumenterte også at på grunn av risikoen for infeksjon operasjonen medførte, spesielt 

for fattige barn, døde omkring syv barn i London i måneden på 1930-tallet (Appleby et al., 

2011). 

I dag forbindes forskningen og teoriutviklingen knyttet til variasjon i helsetjenesten først og 

fremst med legen John Wennbergs arbeid fra slutten 1960-tallet i USA. Tidlig i Wennbergs 

karriere ble han ansatt som direktør for et program som skulle sikre at innbyggerne i delstaten 

Vermont fikk lik tilgang til helsetjenestene. Han hadde forventet at oppgaven ville handle om 

å identifisere områder med underforbruk, men fant etter hvert omfattende variasjon som 

tilsynelatende var uforklarlig. I to tilgrensede områder fant han at 15 prosent av barna i det 

ene området hadde operert vekk mandlene, mens tallet var 60 prosent for barna i det andre 

området. Variasjonen mellom områdene med lavest og høyest hyppighet var betydelig for en 

rekke helsetjenester: Fire ganger for å operere vekk livmoren, tre ganger for å operere vekk 

galleblæren, og sannsynligheten for å bli innlagt i sykehus var dobbelt og tredobbelt så stor 

for henholdsvis fordøyelsessykdommer og respirasjonsproblemer (Wennberg, 2010, p. 1). 

Variasjon er et begrep som inngår i en rekke forskjellige sammenhenger, men det er viktig å 

være oppmerksom på at ikke all variasjon er uønsket. 

4.1 Ønsket variasjon 

Variasjon i helsetjenestene er ofte ønsket. Det er variasjoner i en rekke sosiale og økonomiske 

forhold som gir helsemessige konsekvenser. Det er også betydelige variasjoner i risikoatferd 

som røyking, usunt kosthold o.l. mellom grupper i befolkningen. Variasjon som dette 

risikomønsteret gir i helse, skal ideelt sett avspeiles i en liknende variasjon i forbruket av 

helsetjenester. Å tilpasse seg slike former for variasjon er et tegn på god kvalitet.  

Individuell variasjon 

To pasienter med samme diagnose, kjønn og alder får forskjellig behandling fordi de har ulike 

ønsker og behov. Noen har en enkelt sykdom, mens andre har flere sykdommer hvor f.eks. 

behandling for en lidelse kan forverre en annen lidelse. Mye forskning er basert på studier 

som er gjort på voksne med kun en enkelt sykdom, og resultatene er ikke nødvendigvis 

gyldige for «multisyke» barn eller eldre. Det kan ikke lages retningslinjer for alle tenkelige 

kombinasjoner av problemstillinger, og behandlingen må tilpasses den enkelte pasient. Også 

forhold rundt pasienten, f.eks. pårørendes evne til å bidra, vil ha betydning for hvilken 

behandling som velges. På individnivå er det derfor nødvendig med en «skreddersøm» av 

tjenestene og en slik variasjon en ønskelig.   

Ulik forekomst av sykdom 

Variasjon på gruppenivå kan også være et uttrykk for riktig bruk av ressurser der dette er 

basert på ulik forekomst av sykdom. Behandling av infeksjoner utløst av flåttbårne agens 



13 

 

skjer for eksempel hyppigere i sørlige deler av Norge da skogflått nærmest er fraværende i 

Nord-Norge. Et annet eksempel er at det kan være behov for mer psykologtjenester i 

kommuner som har tatt imot et stort antall traumatiserte flyktninger.  

Variasjon som insitament for videre studier 

Innen noen områder mangler god dokumentasjon på hva som er den beste praksis. Et 

eksempel kan være andelen av keisersnitt. Keisersnitt kan være nødvendig for å unngå 

fødselsskader og i noen tilfeller være livreddende ved kompliserte fødsler. På den annen side 

gir keisersnitt økt risiko for fremtidige helseplager for mor og muligens også for barnet. 

Hvilket nivå er da riktig? WHO har beregnet at ca. 15 prosent kan være et riktig nivå basert på 

tall fra land hvor dødelighet i forbindelse med fødsler er lavt (Moster, 2015). I Norge, og i 

mange andre vestlige land, er andelen keisersnitt høyere, og den stiger stadig. Det er 

usikkerhet om anbefalte andel på 15 prosent representerer et riktig nivå. Innad i Norge ser vi 

at andelen keisersnitt i Helse-Vest ligger lavere, og i helse Sør-Øst høyere, enn anbefalingen 

fra WHO. Skal man tilstrebe og øke andelen keisersnitt i Helse-Vest, eller skal man redusere 

andelen i Helse Sør-Øst? Så lenge man ikke vet hva som er riktig nivå, kan man gjøre mer 

skade enn gagn ved å redusere variasjonen.  

I eksempelet over er det ikke kun medisinskfaglige momenter som avgjør hva som er riktig 

nivå, men man må også ta i betraktning kulturelle perspektiv og befolkningens preferanser. En 

variasjon i tjenestene gjør det mulig å sammenligne områder som ikke kun følger 

medisinskfaglige prinsipper.  

Innen andre områder kan en påvist variasjon fungere som et insitament for videre studier. 

Hvis man ikke finner en variasjon, kan dette bli tolket som en bekreftelse på at man følger 

beste praksis. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle og nye studier kan være indisert. 

4.2 Uønsket variasjon 

Uønsket variasjon – eller variasjon som ikke kan forklares ut fra ulikhet i sykelighet eller 

pasientens ønsker – er en utfordring for pasienter, pårørende, helsepersonell, samfunn og 

myndigheter. Det er flere problemer med uønsket variasjon. For det første innebærer det at 

noen pasienter får helsehjelp de ikke har behov, samtidig som de må ta risikoen for skader og 

bivirkninger behandlingen medfører. I tillegg medfører uønsket variasjon feil bruk av 

ressurser; pasienter med liten eller ingen nytte av helsehjelp får dette på bekostning av 

pasienter med behov for helsehjelp. 

Alle helsetjenester varierer ikke like mye. Noen helsetjenester har nesten ingen variasjon, 

mens andre har stor variasjon. På grunnlag av denne observasjonen har forskningen på 

variasjon ført frem til tre kategorier helsetjenester som kan bidra til å forklare hvorfor 

variasjonen varierer mellom ulike helsetjenester. 

Nødvendig helsetjenester 

Nødvendige helsetjenester  har dokumentert effekt og det er lite eller ingen uenighet om 

indikasjoner - etterspørselen er definert og begrenset av medisinsk vitenskap. Behandlingen i 

denne kategorien er ansett som bedre enn andre alternativer, og man er enige om at nytten 

overgår bivirkningene eller uintenderte konsekvenser behandlingen måtte medføre. Dette 
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gjelder for eksempel lårhalsbrudd og operasjon for tykktarmskreft. Det er som regel lite 

variasjon innen nødvendige helsetjenester, og underforbruk er mer utbredt enn overforbruk. 

Eksempler på underforbruk i denne kategorien er vaksinering av små barn (Wennberg, 2010). 

Preferansesensitive helsetjenester 

Preferansesensitive helsetjenester er helsetjenester hvor pasienten har valget mellom flere 

behandlinger som har ulike fordeler og ulemper, og hvor indikasjonen og helsegevinsten av 

de forskjellige tiltakene kan være uklar eller omstridt i fagmiljøet (Moen et al., 2015). 

Masseundersøkelse for brystkreft og prostatakreft, tidlig ultralyd i svangerskap og flere 

dagkirurgiske prosedyrer er eksempler på preferansesensitive helsetjenester.  I USA er det 

anslått at preferansesensitive tjenester står for omtrent ¼ av den totale variasjonen.  

Valg mellom ulike behandlingsformer oppleves av mange pasienter som vanskelig, og de 

delegerer gjerne behandlingsvalget til legen basert på antakelsen om at legen vet hva som er 

best. Behandlende lege har ofte en antagelse om hva pasienten ønsker og dette, sammen med 

legens egne preferanser, kan bli styrende for behandlingsvalget – ikke pasientens ønsker.  

En forutsetning for at pasientene kan gjøre disse valgene, er at de får korrekt informasjon som 

presenteres på en måte som er mulig for pasienten å forstå. Dette gir legene et særskilt ansvar 

for god informasjon samt å få tak i pasientens reelle ønsker. 

Det er ikke kun behandlende lege som påvirker pasientens preferanser. Annet helsepersonell, 

media, politikere, alternativmedisinere, bekjente, slektninger er andre eksempler på relevante 

aktører i denne diskusjonen. 

 

 

Figur 1: Modell for preferansesensitive tjenester med delegert beslutningstaking (Wennberg, 

2010). 

Elektiv kirurgi er et godt eksempel på preferansesensitive helsetjenester. I januar 2015 

publiserte Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering Norges første helseatlas. Det tar for 
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seg 12 offentlig finansierte dagkirurgiske inngrep som til sammen utgjør omtrent halvparten 

av volumet innen dagkirurgien. Atlaset dokumenterer at for 9 av 12 inngrep har områdene 

med høyest forbruk over dobbelt så høy rate som områdene med lavest forbruk, og forfatterne 

mener at denne variasjonen må kunne karakteriseres som uønsket (Balteskard et al., 2015, p. 

51).  

Tilbudssensitive helsetjenester 

Tilbudssensitive tjenester er helsetjenester hvor tilbudet av en ressurs påvirker etterspørselen; 

desto bedre tilgang det er til en ressurs, desto mer tilbøyelig vil pasienter og helsepersonell 

være til å ta den i bruk. Eksempler på slike ressurser er antall sykehussenger, fastleger, 

legespesialister og diagnostiske instrumenter. Det er anslått at tilbudssensitive helsetjenester 

står for omtrent 60 prosent av den totale variasjonen i helsetjenestene i USA. 

En viktig grunn til at en rekke helsetjenester er tilbudssensitive er at det mangler medisinsk 

dokumentasjon på nytten av tjenesten som legen kan støtte sine avgjørelser på. Eksempelvis 

finner man lite hjelp i den medisinske litteraturen om nytten av kontroller hos spesialist eller 

om man skal ringe en spesialist i infeksjonssykdommer for å få råd om en pasient med feber.  

I fraværet av medisinsk kunnskap støtter leger seg ofte på en antakelse om at mere 

helsetjenester er bedre. Dette fører til at man bruker opp den kapasiteten man har, og når 

forskjellige områder har ulik kapasitet, fører det til variasjon. Helsetjenester som gjentatte 

kontroller kan oppleves av pasienten som nødvendig og trygt, selv om realiteten kan være at 

tjenesten er unyttig. I slike tilfeller vil pasientens trygghet være falsk. 

Forfatterne av Barnehelseatlaset peker på tilbudssensitive tjenester som forklaring på 

variasjonen de fant: «Flere av universitetssykehusområdene har blant de høyeste 

forbruksratene for poliklinikk med mange spesialister tilgjengelig, og det er sannsynlig at det 

her foreligger et tilbudssensitivt høyt forbruk som ikke primært er faglig fundert… Det er 

indikasjoner på at en del av variasjonen som fremkommer i barnehelseatlaset representerer 

variasjon for tilbudssensitive helsetjenester, både relatert til senge- og poliklinikk-kapasitet og 

antall spesialister» (Moen et al., 2015, pp. 99-100). Den samme tendensen har man ikke 

funnet for allmennleger i Norge. 

Lysdahl and Borretzen (2007) peker på at variasjonen innen bildediagnostikk kan skyldes at 

det er en tilbudssensitiv helsetjeneste. Forfatterne dokumenterte at totalfrekvensen av 

bildediagnostikk mellom fylkene i 2002 varierte på det meste med en rate på 2,4. Figur 2 viser 

at det også var betydelig variasjon mellom fylkene med lavest og høyest forbruk for de 

forskjellige modalitetene. Antall undersøkelser per 1 000 innbyggere var i 2002 høyest i Oslo 

for alle modalitetene. 
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Figur 2: Høyeste og laveste fylkesvis antall bildediagnostiske undersøkelser per 1 000 

innbyggere i 2002 (Lysdahl & Borretzen, 2007). 

Raknes og Hundsgård har dokumentert sammenhengen mellom legevaktkonsultasjoner og 

avstand til legevakten. Økt reiseavstand til legevakt innebar en reduksjon i antall 

konsultasjoner, og at funnene synes å være uavhengig av hastegrad og kan ikke forklares ut 

fra medisinske, demografiske eller sosioøkonomiske forhold (Raknes & Hunskår, 2013). 

 

 

Figur 3: Forholdet mellom legevaktkontakter og avstand til legevakten, fordelt på hastegrad 

akutt (rød), haster (gul) og vanlig (grønn) (Raknes & Hunskår, 2013). 
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Norges langstrakte geografi gir uønsket variasjon i form av at viktig tidskritisk behandling 

ikke er tilgjengelig for alle. Intravenøs trombolyse er et døgntilbud ved alle sykehus som 

mottar pasienter med akutt hjerneslag.  

Endovaskulær trombektomi er vist å være effektiv behandling hos noen pasienter med liten 

effekt av trombolyse eller kontraindikasjoner for trombolyse dersom behandlingen startes 

innen 6-8 timer. Endovaskulær slagbehandling utføres kun ved regionale slagsentre, og 

behandlingskjeden må her sikre rask seleksjon og overflytning.  

I Helse Sør Øst utføres denne behandlingen på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, og 

det foreligger prosedyre for rask utvelgelse og overflytning for aktuelle pasienter. I Helse 

Nord er det i dag ikke døgntilbud av denne behandlingen, mye grunnet geografiske 

utfordringer og bemanning. Prosedyre for potensiell seleksjon mangler derfor.  Dette fører til 

en uønsket variasjon i tjenesten. Tilsvarende geografisk ulikhet kan man finne for PCI 

behandling ved trange blodårer i hjertet. 

4.3 Er variasjon i helsetjenesten et uttrykk for over- og underforbruk? 

Stor variasjon i helsetjenesten vil ofte innebære at områdene med høy hyppighet av en 

tjeneste gjør for mye, eller at områdene med lav hyppighet gjør for lite. Det riktige nivået vil 

ofte ligge en plass mellom områdene med høyest og lavets hyppighet, men kan også ligge 

over det høyeste målte nivået, eller under det laveste målte nivået. For å stadfeste om 

variasjon i helsetjenesten innebærer at noen blir overbehandlet eller underbehandlet, må man 

kombinere informasjon om variasjonen i forbruket av helsetjenester med informasjon om 

resultatet av pasientbehandling. Dette vil igjen kreve at man har klare definisjoner for hva 

over- og underbehandling innebærer for den enkelte tilstand. 
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5 Drivere for overforbruk av helsetjenester 

Den kulturelt dominerende forestillingen hos leger, pasienter og befolkningen om at mere 

helsetjenester som regel er til det bedre, blir pekt på som en av de viktige faktorene som 

bidrar til variasjon. Et spørsmål som melder seg i denne sammenhengen er hva som forårsaker 

denne oppfatningen. Flere har pekt på trekk ved vestlige samfunn som de mener bygger opp 

under denne tankegangen. 

 «Tidligere handlet vår forståelse og opplevelse av sykdom om smerte, tap av funksjon og 

andre symptomer, mens i dag har redsel, usikkerhet og mangel på kontroll fått en mer sentral 

rolle», skriver Aronowitz (2015), og peker på at til tross for at medisinske intervensjoner i 

lang tid har dreid seg om å forebygge konsekvensene av ulike sykdommer, er moderne 

medisin uten historisk sidestykke i sitt fokus på risiko. Heaths (2014) observasjon gir 

gjenklang til denne beskrivelsen: «Every healthcare professional is now required to consider 

an ever greater array of potential risks to the patient's health, however well that patient might 

be feeling. And every responsible and rational citizen is expected to actively seek out and 

eliminate all possible risks to their future health and to consume medical technologies in order 

to achieve this aim». Andre mener vi lever i en tid med en utbredt – men ofte feilaktig - 

oppfatning om at «det nye er bedre enn det gamle, at det avanserte er bedre enn det enkle, og 

at mer er bedre enn mindre» (B. M. Hofmann, 2015), og at forestillingen kan gjøre oss til 

teknologiske giganter, men etiske lilleputter. Bringedal og Osland (2010) hevder at 

helsetjenesten har gått fra antikkens legeetiske idealer om å unngå å gjøre skade, til en 

holdning om å realisere gode intensjoner selv når det er svak dokumentasjon om virkningene - 

tilbakeholdenhet og varsomhet har blitt erstattet av overmot. Dersom slike beskrivelser av 

kulturelle trekk ved samfunnet og helsetjenesten stemmer, er konsekvensen i verste fall 

overdiagnostikk og overbehandling. 

Ulempene og skadene av overforbruk er store. Feilbruk av ressurser, både menneskelige og 

økonomiske, med køer og redusert tilgjengelighet for de reelt syke er en åpenbar konsekvens. 

Det strider mot gjeldende og fremtidige ønsker om prioritering. Det kan være mange årsaker 

som påvirker tendensene til overforbruk, og det er viktig å erkjenne disse for å komme frem 

til tiltak som kan redusere uønsket aktivitet.  

5.1 Troen på tidlig diagnostikk og ønsket om å redusere risiko 

Grunnen til at tidlig diagnostikk blir fremhevet som et gode er at man kan oppdage sykdom 

eller risikofaktorer til sykdom på et stadium hvor det er muligheter for mer skånsom 

behandling.  

Undersøkelser og screeningprogram som fungerer etter hensikten kan gi publikum et inntrykk 

av at logikken om tidlig diagnostikk kan overføres til andre tilstander, og dermed generere et 

ønske om å la seg teste for andre tilstander «for sikkerhets skyld». For noen tilstander er tidlig 

oppdagelse i overveiende grad positivt, for andre tilstander det uklart eller tvilsomt hvorvidt 

dette er tilfellet. En ukritisk holdning til fordelene ved tidlig oppdagelse kan føre til økt 

legebesøk og økt testaktivitet i en populasjon som har lav risiko for sykdommen det testes for. 
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Resultatet kan bli mange falsk positive tester med påfølgende engstelse og medisinsk 

oppfølging av testresultatet.  

Store deler av befolkningen har en reell tro på at tidlig testing er et gode og motargumenter 

blir ofte oppfattet som at man ikke vil bruke penger på dette.  

Nedenfor er noen eksempler som viser at testing uten indikasjon kan ha negative 

konsekvenser: 

 Falsk trygghet. Testen er kun et øyeblikksbilde og aggressiv sykdom kan oppstå kort 

tid etter at testen er tatt.  

 Viktig diagnostikk kan bli utsatt. Et eksempel på dette kan være at en kvinne ikke 

undersøker brystene fordi hun har vært til mammografi for få måneder siden og tror at 

alt er bra. Det kan også forekomme at en kvinne venter med å kontakte lege for en kul 

i brystet fordi hun skal til ny mammografi i løpet av få måneder.  

 Diagnostikk kan ha alvorlige bivirkninger. For eksempel vil en forhøyet PSA kunne 

medføre biopsier i den videre utredning. Noen av disse pasientene får til dels svært 

alvorlig infeksjon. Tilsvarende gjelder for skopi av tykktarm med påfølgende fjerning 

av polypper. I noen av disse polyppene kan man finne kreft, mens andre pasienter vil 

kunne dø som følge av at man får hull i tarmen under prøvetakingen 

 Engstelse på grunn av falsk positive svar og funn som ikke har klinisk betydning.  

En studie basert på Helseundersøkelsene i Trøndelag viste at personer som hadde fått 

en diagnose i form av høyt blodtrykk, diabetes eller lavt stoffskifte, opplevde at de 

hadde dårlig helse. De som hadde samme tilstanden, men som ikke visste om det, 

oppgav at de hadde like god helse som friske personer (Jorgensen, Langhammer, 

Krokstad, & Forsmo, 2015). 

 Oppfølging av falsk positive svar krever mye ressurser som burde vært brukt på syke 

pasienter. Øyenbunnbilder med uklare forandringer tatt av optiker medfører for 

eksempel mange henvisninger til øyelege. Øyelegene må bruke ressurser på å avklare 

disse funnene hvilket medfører lengre ventetid for diabetikere. 

 Tidlig diagnostikk er som regel uhensiktsmessig dersom sykdommen ikke kan 

behandles eller forebygges. Dersom en person som føler seg frisk får vite at hun har 

forandringer i hjernen som kan ses hos pasienter med demens, vil det antakeligvis kun 

føre til bekymring og sykeliggjøring i flere år før en eventuell debut av sykdommen. 

5.2 Frykt for ikke å oppdage alvorlig sykdom 

De fleste leger har en personlig, forpliktende relasjon til sin pasient hvilket innebærer et ønske 

om å gi pasienten best mulig behandling. Dette innebærer å oppdage eventuell alvorlig 

sykdom hvor det finnes gode behandlingsalternativ.  

De fleste symptomer er ikke tegn på alvorlig sykdom. På den annen side vil mange alvorlige 

sykdommer debutere med symptomer som ikke lar seg skille fra uskyldige tilstander. Det 

ideelle ville være å kunne si med sikkerhet at pasienten ikke har en alvorlig sykdom og for 

klinikere kan det derfor føles trygt å undersøke og diagnostisere litt mer for sikkerhets skyld. 

Dette skjer til tross for at man vet at mer ikke nødvendigvis er bedre. 
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5.3 Frykt for kritikk/sanksjoner for å ha gjort for lite 

Ofte brukes fasiten som mål på hva som har vært riktig diagnostikk og behandling. Det er 

grunn til å problematisere dette. 

Det omtales ofte som «feil» dersom en alvorlig sykdom ikke har blitt oppdaget ved første 

undersøkelse av et relevant symptom. Ta for eksempel en pasient som oppsøker legen for 

hodepine.  Det viser seg senere at pasienten har en svulst i hjernen som sannsynligvis var 

årsak til smertene og legen får kritikk av tilsynsmyndighetene for ikke å ha henvist pasienten 

til MR. 

Et annet eksempel kan være en pasient med feber som visere seg å ha en alvorlig 

hjernehinnebetennelse. Legen kan få kritikk for ikke å ha lagt inn pasienten ved første gangs 

undersøkelse. 

En vurdering av om legen hadde gjort rett, skal baseres på hva legen visste, eller burde ha 

visst, på det aktuelle tidspunktet. Til tross for dette blir fasiten ofte brukt som grunnlag for 

kritikk og sanksjoner og legen kan bli beskyldt for å ha gjort "feil" selv om hun har fulgt 

gjeldende praksis og retningslinjer. Dette kan bidra til defensiv medisin, hvor flere 

utredninger gjennomføres for sikkerhet skyld. Samtidig som det er lett å bli anklaget for 

unnlatelser, er det nærmest utenkelig å bli anklaget for at man har gjort for mye. 

5.4 Screening 

Screening, eller masseundersøkelser, er det tydeligste eksemplet hvor nytten av tidlig 

diagnostikk har fått størst gjennomslag. Screening er en undersøkelse av antatte friske 

personer med formål å oppdage sykdom eller risikofaktorer for sykdom. Undersøkelsene har 

ikke som mål å gi et endelig diagnostisk resultat, men skal kartlegge personene som er 

aktuelle for nærmere undersøkelser. Screening er først og fremst forbundet med kreftsykdom. 

Norge har i dag to nasjonale screeningprogram, et for brystkreft (alle kvinner 50-69 år) og et 

for livmorhalskreft (alle kvinner 25-69 år). I 2018 avsluttes et pilotprosjekt for screening for 

tykktarmkreft. 

I disse screeningprogrammene er fem års overlevelse etter at diagnosen er stilt et viktig mål 

på om programmet fungerer etter hensikten eller ikke. Et slikt mål kan være misledende. En 

grunn er at screening fører til tidligere oppdagelse som i seg selv bidrar til at man lever lenger 

etter diagnosetidspunktet. En annen grunn er at screening oppdager abnormaliteter som 

oppfyller den patologiske definisjonen av kreft, men som aldri vil utvikle seg til symptomer 

eller føre til død. Disse pasientene er overdiagnostiserte og bidrar til en høyere fem års 

overlevelse. På grunn av disse forholdene, kan ikke fem års overlevelse brukes som bevis på 

at et screeningprogram fungerer. Det er det kun redusert dødelighet av sykdommen som kan.  

Dette notatet tar ikke stilling til hvorvidt eksisterende screeningprogram fungerer etter 

hensikten, men mener at diskusjonen belyser problematikken med evaluering av effekten av 

slike program, og hvor viktig det er på forhånd å ha klargjort forventninger og metodikk for 

evaluering av effekt.  
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Et godt fungerende screeningsprogram når målgruppen for screeningen og man kan observere 

en reell nedgang i morbiditet og eventuelt mortalitet som følge av intervensjonen.  

 

 

Figur 4: Skjematisk fremstilling av ulike forløp av kreftsykdommer. forløpene merket «Very 

Slow» og «Non-Progressive» ikke ha nytte av screening selv om det påvises kreft. Sykdommen 

vil aldri utvikle seg til å gi symptomer før pasienten dør av andre årsaker. Kreft med raskt 

forløp («Fast») vil ha stor sannsynlighet for å utvikle seg mellom screeningperiodene og det 

er da viktig at pasienten oppsøker lege så snart de får symptomer og ikke venter til neste gang 

de skal til screening. (H. Gilbert Welch & Black, 2010). 

5.5 Villscreening 

Villscreening innebærer en uorganisert undersøkelse av store, udefinerte grupper i den hensikt 

å oppdage sykdom i et tidlig stadium. Villscreening kan oppstå på basis av pasientens eller 

legens ønsker. Helsekontroller av friske personer kan anses som villscreening, men dersom 

det tas prøver basert på en risikovurdering defineres dette som "case-finding". 

Villscreening kan forekomme både i offentlig eller privat regi. Det er ofte enkle undersøkelser 

som i seg selv har liten sannsynlighet for komplikasjoner, men påfølgende utredning kan ha 

negative følger. Mange private virksomheter reklamerer for undersøkelser som i realiteten er 

villscreening. Private helsesentra, apotek og optikere reklamerer ofte for at hyppige kontroller 

er viktig for å kunne oppdage sykdom tidlig. Eksempler på villscreening kan være at det tas 

bilde av øyebunnen hos optikere, undersøkelse av føflekker på apotek eller at det tas PSA av 

menn hos legen. Dette regnes kun som villscreening dersom det tas uten at det er en 

indikasjon for å ta prøven. En øyebunnsundersøkelse hos en diabetiker, undersøkelse av en 

føflekk som har forandret seg eller PSA hos en mann med vannlatingsproblemer, er ikke 

villscreening.     

Eventuelle negative konsekvenser av villscreening blir underkommunisert. I tillegg til at det 

kan skape engstelse hos en del pasienter i påvente av en videre avklaring, binder villscreening 

betydelige ressurser hos spesialister for å avklare at friske personer er friske. Denne tiden 

burde spesialistene bruke på å behandle syke mennesker i stedet. 
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5.6 Lavterskeltilbud 

Lavterskeltilbud oppstår ofte i den hensikt å nå pasientgrupper/risikogrupper som ellers ikke 

ville ha oppsøkt helsetjenester for sykdommer som kan eller bør behandles. Likeledes 

opprettes lavterskeltilbud med tanke på forebyggende virksomhet (f.eks. skolehelsetjenesten). 

Det som karakteriserer et lavterskeltilbud er at det er en uprioritert tjeneste og således kan bli 

et tilbud for de friskeste og ikke til de sykeste. 

Noen lavterskeltilbud anses ønskelig, men det kan være en risiko for at grupper sykeliggjøres 

eller at man går over til å gjøre villscreening.  

5.7 Utvidelse av sykdomsbegrepet 

Medikalisering betyr «å gjøre medisinsk» og beskriver en prosess hvor «et problem forstås 

med medisinske begreper, vanligvis som en sykdom eller forstyrrelse, eller at man bruker 

medisinske intervensjoner for å behandle det» (Conrad, 2005). Begrepet blir ofte brukt i 

negativ forstand for å beskrive en ekspansiv prosess hvor stadig nye problemer blir 

omdefinert til medisinske problemer, en sykeliggjøring av livets omskiftelser. Illich (1976) 

brukte begrepet for å peke på at flere og flere sider av det som tradisjonelt har vært en del av 

menneskelige eksistensielle erfaringer og overgangsritualer – for eksempel fødsel, aldring, 

død og smerte – blir institusjonalisert og medikalisert.  

I 2005 inviterte British Medical Journal leserne sine til å lage en topp 20-liste over ikke-

sykdommer. Det kom inn nesten 200 forslag, og aldring, kjedsomhet, ensomhet, ulykkelighet, 

store ører, skallethet, fregner, graviditet, fødsel, jet lag, poser under øyene og cellulitter er 

noen eksempler som kom inn på listen. Med begrepet ikke-sykdom, henspilte man til 

problemer som enten er eller som man med tiden ser for seg kan bli definert som en medisinsk 

tilstand, men hvor folk kunne hatt det bedre dersom problemet ikke var definert på den måten. 

Formålet med øvelsen var å starte en debatt om begrepet sykdom, og reaksjonene lot ikke 

vente på seg. En leser mente at øvelsen innebar at man trivialiserte smerter og problemer, og 

at listen var et utslag av arroganse. En annen leser hevdet at dersom man for femti år siden 

hadde laget en liste over ikke-sykdommer ville sykdommer som i dag er anerkjente og 

alvorlige sykdommer havnet på den. 

Moynihan (2003) beskriver hvordan forskere med tette bånd til legemiddelindustrien arbeider 

med å definere og klassifisere nye lidelser og sykdommer. Han viser blant annet til eksemplet 

«seksuell dysfunksjon hos kvinner» hvor legemiddelindustrien har drevet et langsiktig arbeid 

med å definere seksuelle problemer hos kvinner som en lidelse. Forskere som var tilknyttet 

Pfizer anslo den totale prevalensen av seksuell dysfunksjon for kvinner mellom 18-59 år var 

43 prosent (Laumann, Paik, & Rosen, 1999). Bakgrunnen for dette anslaget var at kvinner 

som hadde svart ja på at de i to måneder eller mer det siste året hadde erfart minimum et av 

syv seksuelle problemer (som for eksempel mangel på sexlyst eller seksuell prestasjonsangst) 

ble kategorisert som seksuelt dysfunksjonelle. 

Desto lavere terskelen for en sykdom blir satt, desto mindre sannsynlighet er det for at 

pasienten har nytte av behandlingen. De siste tiårene har vi sett en reduksjon av 

behandlingsgrenser og mål for både risikotilstander og kroniske lidelser. Da man i 2003 

bestemte at grensen for normalt blodtrykk skulle settes til 140 mmHg, fikk en rekke nye 
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mennesker diagnosen hypertoni. Grensene er redusert for høyt kolesterolnivå, diabetes, astma, 

hjerteinfarkt, hjertesvikt, osteoporose og kronisk nyresykdom(Schwartz & Woloshin, 1998).  

For alle disse tilstandene er anbefalte intervensjonsgrenser og behandlingsmål redusert i et 

slikt omfang at mange vil ha behov for individuell medisinsk oppfølgning om man skal følge 

anbefalte retningslinjer bokstavelig. En studie viser at dersom man kombinerer retningslinjene 

for blodtrykk og kolesterol, vil ni av ti nordmenn under 50 år bli klassifisert som å tilhøre en 

risikogruppe med behov for medisinsk oppfølging og eventuelt medisinering (Getz, 

Kirkengen, Hetlevik, Romundstad, & Sigurdsson, 2004). 

Legemiddelindustrien, helseprofesjoner, pasientorganisasjoner, ny biomedisinsk kunnskap og 

krav fra pasienter blir pekt på som aktører som bidrar til medikalisering. Til tross for at 

økning i legeårsverk, medikamentforbruk, sykehusinnleggelser og konsultasjoner kan tas til 

inntekt for en økende medikalisering i samfunnet, mener Frich og Fugelli (Frich & Fugelli, 

2006) at mye av dette er fremskritt som ikke sykeliggjør folk, men som bidrar til redusert 

lidelse, bedret livskvalitet, lengre liv og bedre funksjonsevne. 

5.8 Forvaltning av rettigheter knyttet til sykdom 

Det er flere eksempler på at ulike rettigheter knyttes til sykdomsbegrep, dette kan være rett til 

å få refundert reisebilletter, rett til fravær på skolen eller rett til ulike permisjoner. Norge har 

en god sykelønnsordning som gir full kompensasjon av lønn for de fleste. Et vilkår for 

sykepenger er at sykdomskravet i folketrygdloven oppfylles. Grensen for hva som kan kalles 

sykdom (eller mistanke om sykdom) må i mange tilfeller fastsettes ved legens skjønn. Dette 

skjønnet kan komme under press ved pasientens økonomiske incentiv.  Leger setter iblant 

symptom eller sykdomsdiagnoser på folk for at de skal få sykepenger uten at det er nødvendig 

for å bedre prognosen. Dette kan få negative konsekvenser for pasienten hvis sykmeldingen 

fører til unødvendige undersøkelser, passivisering eller skaper problemer ved senere kjøp av 

forsikring. Kortvarig sykmelding kombinert med aktivitetsfokus, oppfølging og gode råd kan 

likevel, også i tvilstilfeller, være en hensiktsmessig behandling som fører til at pasienten kan 

gjenvinne funksjon og arbeidsevne raskt og effektivt. 

Om en person trenger å bli sykmeldt eller ikke bestemmes først og fremst av hvor nedsatt 

funksjons og arbeidsevnen er, og i hvilken grad arbeidsplassen kan legge til rette for dette(Ose 

et al., 2013).  

Årsaken til den nedsatte funksjons og arbeidsevnen vil ved en stor andel av sykefravær ligge i 

ytre forhold som livsbelastninger eller sosiale forhold. En studie viser at så mye som 50 

prosent kan henføres til slike årsaker(Aronsson, Johansen, Marklund, Rønning, & Solheim, 

2015). Ytre årsaker skaper ubalanse og symptomsammensetninger hvor legen bekrefter 

sykdomsvilkåret ved sykmelding.  

Det er grunn til å være oppmerksom på de negative sidene ved at reaksjoner på 

livsbelastninger som tidligere ble sett på som en del av livet nå får en merkelapp som sykdom. 

Det kan bidra i en medikaliserende retning i samfunnet.  

Samtidig skal mennesker med redusert funksjonsnivå på grunn av alvorlig sorg og andre 

tunge psykososiale belastninger ha god og omsorgsfull behandling i helsetjenesten. I mange 

tilfeller vil også en kort periode med avlastning fra jobb være hensiktsmessig. Det er behov 
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for videre drøfting av hvordan vi som leger skal ivareta disse behovene uten å drives i retning 

unødvendig diagnostikk og medikalisering av folks liv. 

5.9 Medisinens utvikling og økt spesialisering 

Medisinens utvikling fører stadig til ny kunnskap og nye muligheter. Ulike yrkesgrupper og 

ulike spesialister er betydelige bidragsytere til å foreta mer diagnostikk og behandling.  

Dette kan ha ulike årsaker og en av de viktigste faktorene er at spesialister kan ha en tendens 

til å overvurdere forekomst og betydning av eget fagfelt i en befolkning. For eksempel ble det 

i et oppslag fra TV2 i september 2015 vist til at en ny studie hadde vist at en av tre 

ungdommer oppfylte kravene for migrene (Figur 5). Er dette uttrykk for at 1/3 av alle 

ungdommer har sykdommen migrene eller kan det være at våre kriterier for denne diagnosen 

er for vide? Hvis man summerer spesialistenes anslag av hvor stor andel av befolkningen som 

lider av sykdommer innen deres felt, vil man få et høyt tall. 

 

Figur 5: Faksimile fra TV2 28. september 2015 

Ulike yrkesgrupper og spesialister har en tendens til å kun se problemstillinger fra eget 

fagfelts ståsted. Dette kan skape spenninger som kan gi seg utslag i påstander om at annet 

helsepersonell ikke kan nok om ens eget spesialfelt og at pasientens plaget ikke blir tatt på 

alvor.  

En annen viktig faktor kan være at spesialisten som har fått henvist en pasient, kan føle en 

ekstra forventning til at "noe" skal gjøres fordi spesialisten er siste ledd i henvisningskjeden. 

Så lenge en pasient fremdeles har plager/sykdom, kan det være vanskelig å si at man ikke 

anbefaler en behandling selv om den har tvilsom effekt. Både pasient, lege og pårørende kan 

ha en forventning til at "alt skal være prøvd" før man stopper videre utredning og behandling. 

5.10 Teknologisk utvikling 

I denne sammenhengen er den teknologiske utviklingen en del av den totale medisinske 

utvikling, men vi har valgt å beskrive den separat.  

Innen radiologi startet den teknologiske utviklingen ved oppdagelsen av at røntgenstrålene, 

men først etter at datateknologien kom til anvendelse på 1970-tallet skjøt utviklingen fart. CT-

maskiner og ultralyd ble stadig mer vanlige og etter hvert også MR og PET-CT.  Kraftigere 
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og raskere datamaskiner har akselerert den teknologiske utviklingen de siste årene. 

Intervensjonsradiologi erstatter i økende grad omfattende kirurgiske prosedyrer og 

robotkirurgi er på full fart inn i sykehusene. Det lages stadig nye apper og det er nå mulig å 

sitte hjemme og diagnostisere atrieflimmer ved hjelp av en mobiltelefon. 

Hjemmeundersøkelser av hjerterytmeforstyrrelser eller fotografering av øyenbunnen er 

eksempler på undersøkelser som kan ha nytte for enkelte pasienter, men sannsynligvis vil 

medføre at mye ressurser må brukes på å avklare funn uten signifikant betydning. (Se 

Villscreening)  

Hofmann på peker at diagnostisk teknologi er en selvforsterkende sløyfe (B. M. Hofmann, 

2015). Implementering av en ny test med økt presisjon fører til at flere tilfeller blir oppdaget. 

Dette bidrar til hyppigere testing som sammen med senkede sykdomsterskler fører til et 

forbedret behandlingsresultat – en stigende andel pasienter med diagnosen overlever. Denne 

prosessen blir oppfattet som en suksess som igjen bidrar til økte investeringer i ny diagnostisk 

teknologi. Samtidig som diagnostisk teknologi er en viktig del av medisinens utvikling, 

medfører også innføringen uønskede konsekvenser.  

 

Figur 6: Selvforsterkende sløyfe i utviklingen av diagnostisk teknologi (B. M. Hofmann, 

2015). 

Helsevesenets, og også befolkningens, ønske og krav om presis diagnostikk er en viktig driver 

for økt bruk av bildediagnostikk. Bildediagnostikk er et viktig diagnostisk verktøy og bruken 

av bildediagnostikk øker. Legenes motivasjon for å bestille bildediagnostikk kan være svært 

forskjellig. Noen har klart formulerte spørsmål som det ønskes svar på, for eksempel 

diameteren på hovedpulsåren. Mens andre leger ber om en generell undersøkelse av for 
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eksempel buken, for om mulig å finne en forklaring på pasientens plager. Mange pasienter går 

til regelmessige kontroller i mange år etter at de er operert for kreft. Radiologenes oppgave er 

da å oppdage eventuell seinspredning så tidlig som mulig, i håp om at behandling kan hjelpe. 

Det hviler med andre ord et betydelig diagnostisk press på den enkelte radiolog for å 

rapportere funn som gir mistanke om patologi, for eksempel spredning av kreft. Det å overse 

et funn, eller å unnlate å rapportere funn, som i ettertid viser seg å være av betydning, vil 

enhver radiolog forsøke å unngå. Radiologene må derfor hele tiden forsøke å vurdere hva som 

er normalt og hva som kan være unormalt. Samtidig må radiologen også ta stilling til hva som 

er relevant å rapportere. En radiolog kan formulere en omfattende og detaljert radiologisk 

rapport, mens en annen radiolog vil kunne skrive «normale funn», på samme pasient. 

Tendensen synes å gå mot detaljerte beskrivelser der rekvirerende lege i større grad selv må 

vurdere om bildefunnene er verdt å legge vekt på. Særlig vanskelig kan dette være om 

radiologen beskriver en rekke funn med forslag til hva dette muligens kan være, selvsagt i et 

meget tidlig stadium. Selv om både radiologen og rekvirerende lege forstår at sannsynligheten 

for at det virkelig dreier seg om alvorlige funn er meget liten, er mange ikke villige til å slå 

seg til ro med denne erkjennelsen. Veien til videre undersøkelser og nye kontroller er ofte 

kort. Hva som skal rapporteres og hva som kan ignoreres er det på ingen måte enighet om i 

fagmiljøene.  

Tilsvarende som for klinikere, vil kritikk og mulige sanksjoner fra tilsynsmyndigheter kunne 

medføre at man rapporterer heller for mange funn enn for få funn. 

5.11 Media 

Helsestoff er interessant for media, men hovedsakelig dersom det er nye behandlingsformer 

for alvorlige lidelser eller der noe har «gått feil».  

Norsk journalistikk har både blitt kritisert for å skremme befolkningen ved å fremstille 

fenomener som har minimal risiko for helsen på en måte som kan bidra til at folk bekymrer 

seg unødvendig, og for å overdrive fordelene og ulempene av medikamenter og 

behandlingsmetoder (Lilletvedt, 2009). Ansvaret for at informasjon blir korrekt, ligger 

imidlertid ikke kun hos journalistene. Forskere, forhandlere, myndigheter og helsepersonell 

har også et ansvar for at tall presenteres på en nøytral måte til media.  

Media er en viktig informasjonskanal og god helsejournalistikk har derfor stor betydning for 

opplysning innen behandling og diagnostikk. Både leger og journalister har et ansvar for å gi 

balansert informasjon. Det er her viktig å ta i betraktning hvilken arena man er på. 

Forekomsten av en tilstand i en befolkning er annerledes enn forekomsten av sykdommen i en 

sykehusavdeling. Dersom en journalist henvender seg til en sykehuslege vedrørende 

forekomst og behandling av en sykdom i primærhelsetjenesten, kan dette medføre at 

informasjonen ikke blir korrekt fordi sykehuslegen har sin virksomhet i en annen setting enn 

fastlegen.  

Når aviser og media rapporterer om forskningsresultater og helsestatistikk peker en 

amerikansk studie på at de vanligste feilene er at man ikke oppgir noen tall eller at tall blir 

oppgitt på en lite nøktern måte for å vinne leserens oppmerksomhet, og at man ikke 
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informerer leseren om viktige begrensninger i studiet (Gigerenzer, Gaissmaier, Kurz-Milcke, 

Schwartz, & Woloshin, 2007). I en gjennomgang av hva norske aviser skriver om nye 

legemidler konkluderer Høye og Hjortdal med at «… norsk avisjournalistikk ofte er ukritisk 

positiv og gir ufullstendig informasjon om fordeler, bivirkninger og kostnader ved 

medikamentene.» (Høye & Hjortdahl, 2002). Av artiklene som omtalte medikamentets 

virkning fant forfatterne at 79 prosent ikke tallfestet virkningen, at 51 prosent ga 

medikamentet en positiv vurdering og at 19 prosent av artiklene brukte overdrevne 

beskrivelser som for eksempel «vidunderpille». 

Et eksempel er omtalen av p-piller hvor flere land hadde omtale av risiko for blodpropp ved 

bruk av en ny type p-piller. Etter at antall aborter hadde hatt en jevn nedgang i England og 

Wales fra 1990 til 1995, opplevde landene en markant økning etter at man gjorde 

befolkningen oppmerksom på en økt risiko for trombose ved bruk av noen typer p-piller. 

Mens risikoen for trombose i absolutte tall var 1 av 7 000 for andre generasjons p-pille, var 

risikoen 2/7 000 for tredje generasjons p-pille. Dette ble i media rapporter som en 100 prosent 

økning for potensielt livstruende blodpropp. Oppslagene bidro til å skape angst, og flere 

kvinner sluttet å ta p-pillen. Resultatet av frykten for å ta p-pillen har blitt anslått til å ha 

medført til 13 000 ekstra aborter det påfølgende året etter nyhetsoppslagene. For hver abort 

var det også en ekstra fødsel, hvorav 800 gjaldt jenter under 16 år (Furedi, 1999).  

Medias ønske om å finne «syndebukker» blir ofte definert som kritisk journalistikk av 

journalister. Ofte fokuseres det da på at helsepersonell har gjort «feil» i form av at de har gjort 

for lite. Å bli eksponert på denne måten er belastende og kan medføre at det gjøres ekstra mye 

unødvendig diagnostikk og behandling for å ikke kunne beskyldes for å ha gjort for lite.  

5.12 Finansieringssystemer og økonomiske insentiver som driver 

Helsetjenesten finansieres av offentlige bevilgninger og refusjonsordninger, private 

forsikringsordninger og egenbetaling inkludert egenandeler.  

Økonomiske insentiver kan øke effektiviteten og være et insitament for å få unna helsekøer. 

Samtidig kan disse insentivene føre til at det gjøres for mange og unødvendige inngrep med 

mulig reduksjon av kvaliteten. Mange har derfor tatt til orde for at man skal gå bort fra 

stykkprisfinansiering. Men, nettopp det faktum at stykkprisfinansiering fungerer som et 

insentiv, gjør at dette kan brukes som styringsverktøy for ønsket behandlingsprofil.  

Det er viktig å huske på at refusjonsordningene også kan medføre underforbruk av 

helsetjenester slik at noen pasienter ikke får den behandling de burde ha fått, for eksempel der 

utgifter til utstyr overskrider refusjonen.  

Det hyppigste er likevel at virksomheter styrer mot det som gir størst økonomisk gevinst. 

Dette gjelder spesielt dersom tjenesten/undersøkelsen er lett å gjennomføre på en hurtig og 

enkel måte. Man kan da få en situasjon hvor diagnostikk og behandling gjøres uten å være 

faglig indisert.  

Den kraftige økningen av snorkeoperasjoner for noen år tilbake var et godt eksempel på 

hvordan refusjonsordningen var et insitament for økt behandling. 
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Vi kan ta et annet eksempel fra ortopedisk kirurgi. En pasient er henvist for langvarige 

skulderplager. Pasienten settes opp til en operasjon på grunnlag av en henvisning fra fastlegen 

uten forutgående poliklinisk undersøkelse da en slik undersøkelse ofte honoreres dårlig. Den 

preoperative undersøkelsen hos kirurg gjøres derfor operasjonsdagen. Dersom det er svak 

indikasjon for inngrepet vil virksomheten miste mesteparten av inntektene for denne pasienten 

mens personalet som er til stede fortsatt skal ha sin lønn. De økonomiske incentivene kan i 

noen tilfeller føre til at noen kirurger likevel setter inn skopet «for å kikke gjennom». 

Stykkprisbasert refusjon er lagt opp slik at kirurgen får betalt en bestemt sum avhengig av hva 

slags prosedyre legen utfører under en operasjon. Man får for eksempel relativt lite for en 

diagnostisk artroskopi og mer hvis man gjør en artroskopisk shaving av en «synovitt». Det 

ligger altså en økonomisk driver i å finne litt synovitt og shave bort dette selv om det ikke er 

strengt tatt medisinsk indisert. 

5.13 Overdiagnostikk og overbehandling i livets sluttfase 

Blant skrøpelige og multisyke eldre med minimale organreserver er terskelen ofte høy for å 

avslutte medisinsk behandling, til tross for at det ikke lenger er holdepunkter for å fortsette 

med behandlingen. Ofte blir det også igangsatt behandling som pasientene burde vært 

forskånet for. Et eksempel på dette er at pasienter med langtkommen demens og som nærmer 

seg livsavslutning på grunn av sykdomsprogresjon, overføres fra sykehjem til sykehus med 

spørsmål om utredning, væskebehandling og ernæring. En grunn til dette er at pårørende og 

helsepersonell på vakt ikke er kjent med at demens er en sykdom med dødelig utfall og at den 

beste behandlingen for pasienten vil være en palliativ tilnærming på sykehjemmet.  

For pasienter med langtkommen kreftsykdom kan det også forekomme overbehandling. Dette 

er spesielt utfordrende dersom det dreier seg om yngre pasienter. Det kan være et uttalt ønske 

fra pasient og pårørende om at "alt" skal prøves. Selv der behandlingen i seg selv har en stor 

risiko for å forkorte livet, velger pasientene ofte å gjennomgå belastende behandling i livets 

sluttfase. 
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6 Drivere til underforbruk 

Over-/underforbruk er uønskede fenomener, men dersom man tar utgangspunkt i forskningen 

på variasjon i helsetjenesten, ser det ut til at overforbruk er en større bidragsyter for å forklare 

variasjonen, enn underforbruk. 

Underbehandling innebærer at pasienten ikke får tilgang til behandling som hun ville hatt 

nytte av. Ofte vil dette være snakk om personer som ikke får diagnostisert sin sykdom – for 

eksempel fordi de ikke oppsøker helsevesenet eller fordi sykdommen ikke blir oppdaget.  

Andre tilfeller kan være pasienter som får forverret helsetilstanden sin fordi de må vente på 

tilgjengelig kapasitet for behandling, eller pasienter hvor potensialet for nyttig behandling blir 

undervurdert. Noen eksempler på grupper hvor underforbruk kan forekomme: 

 Barn som er utsatt for omsorgssvikt. 

 Personer med psykisk utviklingshemming og som gjerne har et bredt spektrum av 

både somatiske og psykiske lidelser. 

 Rusmisbrukere som ofte har en sammensatt tilstand. Det kan bli manglende fokus på 

psykisk og somatisk helse da fokus blir liggende på rus. 

 Innvandrere/fremmedkulturelle, hvor kultur og språk byr på utfordringer. Betydningen 

av tidligere erfaringer med helsetjenesten og forsinkelse i adekvat diagnostikk og 

behandling i institusjonene godt beskrevet for innvandrerkvinner som død i 

forbindelse med svangerskap og fødsel i Sverige. Sosiale, økonomiske og kulturelle 

faktorer påvirker også mors risiko for død og alvorlige komplikasjoner i andre 

europeiske land. 

 Pasienter med alvorlig psykiatriske lidelser. Lien m. fl. viser til studier som viser at 

forventet levealder er omkring 20 år kortere for disse pasientgruppene sammenlignet 

med befolkningen for øvrig. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives 

somatiske sykdommer med stort potensiale for forebygging(Lien, Huus, & Morken, 

2015). 

 Mangel på intensivkapasitet 

6.1 Sosioøkonomiske forhold 

Det er grunn til å tro at noen grupper av befolkningen får for lite helsetjenester uavhengig av 

diagnose. Folkehelseinstituttet (2007) skriver i sin rapport Sosial ulikhet i helse at norske 

studier har vist at sosial ulikhet har betydning for overlevelse av ulike kreftformer selv når 

man korrigerer for utbredelse på diagnosetidspunktet. Dette tyder på at ulike faktorer i 

helsevesenet kan påvirke dødeligheten (Kravdal, 1999). Vi vet også at personer i de lavere 

sosioøkonomiske klassene bruker helsetjenesten mindre enn de i de høye sosioøkonomiske 

gruppene. 

6.2 Lav status på sykdommen 

Noen medisinske fagområder har gjennom tid hatt lavere status enn andre (Grue, 

Johannessen, & Rasmussen, 2015). Dette gjelder for eksempel geriatri, en del psykiatriske 
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lidelser og medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS). Det er ikke utenkelig at lav 

prestisje får negativ betydning for forskning, rekruttering av spesialister og tildeling av 

ressurser til disse fagfeltene. På denne måten vil hele grupper av pasienter kunne få for dårlig 

tilbud. 

6.3 Geografiske forhold 

Det er et politisk prinsipp at alle i Norge skal få et likeverdig helsetilbud. Det er imidlertid 

akseptert at dette ikke er mulig å oppnå for tidskritiske sykdommer. Det er for eksempel satt 

en veiledende responstid for ambulanser på akuttoppdrag til 12 minutter i tettbygde strøk og 

25 minutter i grisgrendte strøk. Det er ingen medisinsk begrunnelse for denne ulikheten, men 

en erkjennelse av at det tar lengre tid å få ambulanse i deler av Norge. Dette synes å være 

akseptert. 

Tilsvarende er det er del tidskritiske tilstander som kun behandles ved store sykehus i sentrale 

strøk. Dette kan være utblokking av blodårer ved hjerteinfarkt eller fjerning av blodpropp ved 

enkelte typer hjerneslag. 
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7 Anbefalinger 

Det er mange faktorer som påvirker variasjon og eventuelt overforbruk/underforbruk i 

helsetjenesten; politiske føringer, juridiske forhold, ulike preferanser og hvilke tilbud som 

eksisterer er noen av faktorene. Medisinske beslutninger samt forvaltning av ulike lover og 

regler, er noen viktige faktorer som påvirker hvilke diagnostiske tiltak og behandlinger som 

iverksettes. Legeforeningen organiserer nesten alle norske leger og står derfor i en unik 

posisjon til å kunne påvirke arbeidet slik at pasientene i størst mulig grad får et riktig tilpasset 

tilbud. 

Arbeidet vil måtte foregå på mange nivå og det vil være en kontinuerlig prosess.  

7.1 Legeforeningen en aktiv aktør 

Legeforeningen bør være en aktiv aktør i arbeidet med å forme en helsetjeneste som i størst 

mulig grad gir det riktige tilbudet til pasientene. Dette vil innebære at noen skal ha mer 

behandling, mens andre skal ha mindre. 

I tillegg til å jobbe eksternt, kan Legeforeningen være en aktiv bidragsyter ved å sette temaet 

på dagsorden i egen organisasjon. De fagmedisinske foreningene er spesielt viktige i denne 

sammenhengen. De innehar fagkompetansen som er nødvendig for å kunne få en felles 

forståelse av problemstillingen innen eget fag. De er i en unik situasjon for å kunne få et 

fagmiljø til å samle seg om felles strategier for mulige løsninger. 

 Legeforeningen må være en aktiv aktør på relevante eksterne arenaer hvor det arbeides 

med temaene rundt variasjon, over- og underforbruk av helsetjenester. 

 Legeforeningen bør utfordre sine fagmedisinske foreninger til å finne områder innen 

sitt spesialfelt hvor variasjon eller over-/underforbruk er et aktuelt problem og foreslå 

løsninger på dette. 

 Legeforeningen mener at myndighetene bør innføre egenandelsfritak for sårbare 

grupper som for eksempel rusmisbrukere og pasienter med alvorlige psykiatriske 

diagnoser for å motvirke at disse underforbruker helsetjenester. 

7.2 Inngå som en del av kvalitetsarbeid 

Kunnskap om hva som forekommer av diagnostikk og behandling samt variasjon i 

helsetjenesten er en forutsetning for å identifisere problemområder.  Helseatlasene som ble 

presentert i 2015 har gitt mye nyttig informasjon om geografiske variasjoner. Selv om slike 

data i deg selv ikke gir noen fasit på hva som er problemet og hvor løsningen ligger, er de en 

forutsetning for å kunne gjøre forbedringsarbeid. 

 Legeforeningen bør oppfordre myndigheter og de fagmedisinske foreningene til 

kartlegging av variasjonen i flere fagområder. 

 Legeforeningen bør oppfordre til at temaene vedrørende over-/underforbruk tas inn i 

kvalitetsarbeid på ulike nivåer; for eksempel i pasientsikkerhetsprogrammet, i ulike 

helseforetak og ved Senter for kvalitet i legekontor (SKIL). 
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7.3 Kommunikasjon  

God og presis kommunikasjon er viktig for å komme frem til riktig nivå på tiltak som 

iverksettes. Dette gjelde kommunikasjon på ulike nivåer; både kommunikasjon med pasienter, 

mot befolkningen, mot politikere og med media. 

Uansett hvilket nivå kommunikasjonen er på, er det viktig at den tilpasses på en forståelig og 

troverdig måte. Kommunikasjonen må baseres på faglig kunnskap, god forståelse av bruk av 

statistikk for å forklare risiko og resultater, samt forståelse av det forvaltningsmessige 

systemet helsetjenesten er en del av. 

 

Som vist tidligere kan pasientpreferanser være en driver til overbehandling. God 

kommunikasjon ligger til grunn når en lege, for eksempel, skal fraråde videre MR-utredning. 

Både grunnutdanningen og spesialisering av lege har fokus på god kommunikasjon med 

pasient og pårørende.  

Det er imidlertid mindre fokus på kommunikasjon mot befolkning og media. I denne 

sammenheng vil vi fokusere på nødvendigheten av å kommunisere forskningsresultater og 

risiko på en nøytral og troverdig måte slik at man unngår å villede befolkningen. Dette 

innebærer eksempelvis at man ofte bør bruke absolutt risiko i stedet for relativ risiko. 

Prioritering av helsetjenester er en vanskelig diskusjon. Temaer rundt variasjon og over-

/underforbruk av helsetjenester er nært relatert til hvordan man prioriterer felles ressurser og 

dette har også etiske aspekt. Er det for eksempel uproblematisk å tilby helsetjenester uten 

dokumentert helseeffekt i den hensikt å tjene penger? 

 Legeforeningen bør arbeide for: 

 å styrke bevisstheten om formidling av resultater og risiko på en måtte som er 

forståelig og nøytral. Dette innebærer eksempelvis at man fortrinnsvis skal informere 

om risiko i form av absolutt risiko i stedet for relativ risiko. 

 at det settes av tid tilstrekkelig tid til kommunikasjon med pasientene. 

 at refleksjon rundt variasjon og over- og underforbruk i helsetjenesten er en integrert 

del av helsetjenesten. 

7.4 Gode faglige retningslinjer 

Kvalitetssikrede faglige retningslinjer vil kunne redusere over- og underforbruk gjennom flere 

virkningsmekanismer. I tillegg til å gi en beslutningsstøtte på hvilken diagnostikk som 

anbefales, vil det også være en hjelp for legen i å forklare for pasienten at det ikke skal tas 

ytterligere undersøkelser.  

Retningslinjer kan, og skal, fravikes i spesielle tilfeller og må ikke oppfattes som en fasit som 

passer for alle. En pasient med flere sykdommer kan kanskje ikke bruke anbefalt behandling 

for en av sykdommene fordi det vil forverre en annen sykdom etc. 

En mangel ved mange av dagens retningslinjer er at de er laget kun for behandling i 

spesialisthelsetjenesten og kan ikke automatisk overføres til primærhelsetjenesten. Ta for 

eksempel utredning av en pasient med magesmerter. I primærhelsetjenesten vil en stor del av 
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pasientene med magesmerter være forårsaket av angst eller andre mer uklare tilstander. På en 

poliklinikk i sykehus vil andelen med somatiske årsak til magesmerter være betydelig større. 

Fastlegen og spesialisten vil derfor ha ulik tilnærming til videre utredning av pasienter med 

uklare magesmerter. 

For noen tilstander kan man lage retningslinjer i samarbeid mellom nivåene, for andre 

tilstander vil det være mest hensiktsmessig å ha ulike retningslinjer. 

Legeforeningen bør arbeide for at: 

 faglige retningslinjer må ligge til grunn for valg av behandling. Retningslinjer er 

imidlertid et støtteverktøy og må ikke komme i veien for nødvendig tilpasset 

behandling. 

7.5 Trygging av leger 

Mange leger føler en forventning til at de skal gi pasienten mer behandling dersom ikke alle 

symptomer er forvunnet. I tillegg kan de være engstelig for kritikk eller sanksjoner fra media 

eller tilsynsmyndigheter. Spesielt kan dette være vanskelig for yngre leger under 

spesialisering. Det må arbeides for å trygge legene i deres avgjørelser om å ikke iverksette 

utredning og behandling som ikke er indisert. Slik trygging kan skje via støtte gjennom gode 

retningslinjer eller kollegabasert støtte. Like viktig er imidlertid en trygghet for at man har 

tillit til tilsynsmyndighetene i denne form for praksis. 

Legeforeningen vil arbeide for: 

 kollegastøtte til yngre leger, som inkluderer å fraråde unødvendig utredning og 

behandling 

 å styrke samarbeidet med tilsynsmyndighetene og arbeide for en felles forståelse av 

overdiagnostikk og overbehandling. 
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Sak 9.3 Styrket medisinskfaglig ledelse i kommunene 
Ole Johan Bakke legger frem delrapport om lederutdanning for primærleger 

 

Under behandling av sak 9.5 Ledelse i sykehus ved Landsstyremøtet i 2014 ble det fremmet 

forslag med følgende ordlyd "Lederopplæringen bør også omfatte legeledere i 

primærhelsetjenesten og andre potensielle legeledere", forslaget ble vedtatt oversendt til 

sentralstyret. Som en oppfølging av oversendelsesforslaget ble en arbeidsgruppe 10. mars 

2015 oppnevnt av sentralstyret for å utrede lederutdanning for primærleger. Arbeidsgruppen 

fikk følgende mandat:  

 

1. Beskrive dagens utdanningstilbud innenfor området helseledelse i 

primærhelsetjenesten 

2. Vurdere og beskrive sannsynlig behov for legeledere i fremtidens primærhelsetjeneste 

i et 10-15 års perspektiv 

3. Foreslå modeller for lederutdanning som kan motivere og skolere leger for å gå inn i 

ledelse på alle nivåer innenfor primærhelsetjenesten.  

4. Vurdere om- og hvorledes lederutdanning og spesialistutdanning for primærleger kan 

foreslås samordnet   

 

Arbeidsgruppen har bestått av:  

• Ole Johan Bakke, sentralstyret og styremedlem LSA ( leder av arbeidsgruppen) 

• Kari Sollien, sentralstyret og leder AF 

• Frantz Leonard Nilsen, LSA, Norsam og spes.kom samf.med 

• Ragnar Hermstad, LSA, Norsam og spes.kom samf.med 

• Tone Dorthe Sletten, Allmennlegeforeningen 

• Nina Wiggen, Norsk forening for allmennmedisin 

• Arne Refsum, Overlegeforeningen 

• Marte Walstad, leder styringsgruppen «Frist meg inn i ledelse for kvinnelige leger i 

primærhelsetjenesten» 

• Trond Egil Hansen, spes.kom. allmennmedisin 

 



 

 

Side 2 av 2 

Den foreliggende rapport om lederutdanning for primærleger (vedlagt) er en del av arbeidet 

med sentralstyrets satsingsområde 3 for perioden 2015-2017 - "Styrket medisinskfaglig 

ledelse i primærhelsetjenesten".  

Det videre arbeidet med satsingsområde 3 skal avklare hvorledes Legeforeningen kan bidra 

til bedre ledelse i primærhelsetjenesten ved for eks. mer aktiv bruk eller videreutvikling av 

avtaleverk for fastlegeordningen og andre virkemidler.  

Arbeidsgruppen er etter beslutning i sentralstyrets møte 15. mars 2016 reetablert med 

følgende medlemmer:  

 

- Ole Johan Bakke (leder) LSA/sentralstyret 

- Kari Sollien AF/sentralstyret 

- Petter Brelin NFA 

- Nils Kr. Klev AF 

- Frantz Leonard Nilsen LSA, Norsam og spes.kom samf.med 

- Jon Helle OF/sentralstyret 

Arbeidsgruppen vil arbeide videre gjennom inneværende periode med å utrede grunnlag for 

Legeforeningens politikk på området ledelse i primærhelsetjenesten, med et særlig fokus på 

ledelse på fastlegekontoret, ledelse av helsetjenesten i kommunene og ledelse av fastlegenes 

forvaltning av velferdsgoder.  

 

Leder for arbeidsgruppen, Ole Johan Bakke, vil redegjøre for landsstyret om bakgrunnen for 

arbeidsgruppens anbefalinger i delrapport "Lederutdanning i primærhelsetjenesten", og det 

videre arbeidet med satsningsområde 3 "Styrket medisinskfaglig ledelse i 

primærhelsetjenesten" 

 

 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

 

   

Geir Riise Bjarne Riis Strøm 

generalsekretær fagdirektør 
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Delrapport fra arbeidsgruppe: "Styrket medisinskfaglig ledelse i 

primærhelsetjenesten - satsingsområde 3, 2015-2017" 

 

Lederutdanning for primærleger 

 

1
 

  

                                                 
1
 «The doctor», malt av Sir Samuel Luke Fildes i 1890. Fildes ønsket, etter selv å ha mistet en sønn i sykdom, å 

beskrive den omsorgsfulle legens nærvær ved et barns sykeleie i et fattig hjem. Bildet ble - paradoksalt nok - 

brukt av the American Medical Association i 1949, i en kampanje mot offentlig helsetjeneste, under slagordet 

«Keep politics out of this picture».  Originalen er utstilt i Tate Gallery, London. 
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1 Forord 

Det foreliggende dokumentet er en delrapport fra arbeidsgruppen Styrket medisinsk faglig 

ledelse i primærhelsetjenesten – Legeforeningens satsingsområde 3, 2015-2017. Rapporten 

beskriver status og mulighetsrom for utdanning av primærleger i ledelse.  

Legeforeningen ønsker flere leger inn i ledelse. Legeforeningen mener at legefaglig 

kompetanse kombinert med god ledelseskompetanse er helt nødvendig for å løse 

ledelsesutfordringer både i sykehus og primærhelsetjeneste. 

Legeforeningen har i samarbeid med Overlegeforeningen (Of) allerede etablert et kurs i 

ledelse for å bedre motivasjon og ledelseskompetanse hos leger i sykehus. Denne rapporten 

har som mål å utrede mulighetene for å etablere en ledelsesutdanning også for leger i 

primærhelsetjenesten. 

Ledelseskompetanse utvikles gjennom både lederutdanning og -erfaring. Ledelse har i Norge 

utviklet seg til et selvstendig fagområde i perioden etter annen verdenskrig, og ble i 

helsevesenet særlig satt på dagsorden fra 1970-tallet. Økende kompleksitet i helsetjenesten 

gjorde det etterhvert påkrevet med ledelse, koordinering og ikke minst økonomistyring. 

Denne utviklingen traff sykehusene først, men har også inntatt helse- og omsorgstjenestene i 

kommunene. M. St. 26 (2014-2015) om fremtidens primærhelsetjeneste
2
 varsler nå økt fokus 

på helseledelse i kommunene.  

Akademisk utdanning i helseledelse ble etablert ved universitet i Oslo på 1980 tallet med 

Legeforeningen som bidragsyter, og andre læresteder har fulgt etter. Regjeringen Solberg 

gjorde i statsbudsjettet for 2015 en særlig avsetning til et masterprogram i kommunal 

helseledelse. Midlene har etter en anbudskonkurranse finansiert et nytt program på området 

ved BI med oppstart høsten 2015.   

For leger har det tradisjonelt vært undersøkelse og behandling av pasienter som har vært 

viktigst, og som også har vært forbundet med status og anseelse, mens lederoppgaver har vært 

ansett av mange som et faglig sidespor. I forhold til andre yrkesgrupper kan dette gi legene et 

dårligere utgangspunkt for lederstillinger. I kommunene vil i tillegg ledelse på høyere nivåer 

innebære ledelse av en rekke ikke-medisinske oppgaver og tjenester, og leger er ikke 

nødvendigvis interessert i dette. Leger kan derfor både være mindre motiverte og mindre 

attraktive som kommunale helseledere. 

Samtidig er det holdepunkter for at helsetjenester som ledes av leger leverer bedre på 

effektivitet og kvalitet, og mye kan tyde på at kombinasjonen av medisinsk-faglig ekspertise 

og lederkompetanse er en viktig suksessfaktor i ledelse av sykehus
3
 

Det er en økende kompleksitet i dagens primærhelsetjeneste. Medisinsk-faglig kompetanse 

etterspørres i større grad i kommuneadministrasjonene i forbindelse med nye oppgaver og 

helseutfordringer i lokalsamfunnene. Oppgaver som tidligere ble løst i spesialisthelsetjenesten 

                                                 
2
 Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

3
 Goodall AH: Physician-leaders and hospital performance: Is there an association? Social Science & Medicine  

Volume 73, Issue 4, August 2011, Pages 535–539 
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skal løses i en primærhelsetjeneste som i dag er underledet, fragmentert og med variabel 

kompetanse. Dette gir både et behov og et mulighetsrom for at leger skaffer seg formell 

lederkompetanse, blir attraktive lederkandidater i kommunene, og bidrar til at tjenestene 

utvikler seg slik at effektivitet og pasientsikkerhet løftes.  

I denne rapporten beskrives nå-situasjon og det foreslåes tiltak for videreutvikling av formell 

lederutdanning for primærleger, og det foreslås konkrete tiltak for å nå de beskrevne mål.  

 

 

 

Ole Johan Bakke (leder) 
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2 Arbeidsgruppens anbefalinger  

 

Arbeidsgruppen har sett det som hensiktsmessig å foreslå noen relativt få tiltak som ansees å 

kunne være realiserbare og samtidig kan forventes å gi en ønsket effekt innenfor 

helselederutdanning tilpasset primærleger. Formålet med våre forslag er å legge til rette for 

utvikling av basal og høyere lederutdanning for primærleger som er nødvendig for å kunne 

møte morgendagens behov for medisinsk faglig kompetanse i lederroller i helse- og 

omsorgstjenesten i kommunene, men også å dyktiggjøre primærleger for lederroller også i 

andre deler av sektoren.  

 

Anbefaling 1: 

Det etableres et prosjekt som søker samarbeid med avdeling for helseadministrasjon ved 

Universitetet i Oslo og utreder tilrettelegging av en syklus av studiepoenggivende lederkurs i 

forbindelse med årlig "allmennmedisinske våruke".  Prosjektet finansieres ved avsetninger fra 

Allmennlegeforeningen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (med forbehold om godkjenning i 

LSAs landsråd) og Legeforeningen, i sum inntil kr 400.000,- til inndekning av et ca. 25 % 

årsverk for prosjektleder. 

Anbefaling 2:  

Legeforeningen tar opp med KS og Oslo kommune hvordan det gjennom avtalefortolkning 

eller forhandlinger kan gis rett til fri med lønn fra kommunale heltids- og deltidsstillinger for 

å gjennomføre lederutdanning på mastergradsnivå, samt at deltagelse i ledernettverk/møter i 

kommunen etableres som en norm, og honoreres som for kommunal bistilling.  

Anbefaling 3: 

Legeforeningen legger til rette for at vesentlig flere primærleger kan innvilges 

lederutdanningsstipend gjennom økte muligheter for tildeling av midler fra Utdanningsfond 1 

til dette formålet, slik at kostnader til deltagelse i kurs og masterprogram som ikke dekkes av 

utdanningsfond II i noen grad kan kompenseres.   

 

Arbeidsgruppen foreslår ikke tiltak for å kompensere tapt omsetning i primærlegers praksis. 
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3 Oppdrag og mandat  

Det vises til vedtak gjort i sentralstyrets møte 10. mars 2015. Vedtaket hadde følgende ordlyd:  

Det opprettes en arbeidsgruppe med følgende mandat:  

 

1. Beskrive dagens utdanningstilbud innenfor ledelse i primærhelsetjenesten 

2. Vurdere og beskrive sannsynlig behov for legeledere i fremtidens primærhelsetjeneste i et 10-

15 års perspektiv 

3. Foreslå modeller for lederutdanning som kan motivere og skolere leger for å gå inn i ledelse 

på alle nivåer innenfor primærhelsetjenesten.  

4. Vurdere om- og hvorledes lederutdanning og spesialistutdanning for primærleger kan foreslås 

samordnet   

 

Arbeidsgruppen settes sammen med en representant fra hvert av følgende foreningsledd: 

Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, Norsk 

samfunnsmedisinsk forening, Praktiserende spesialisters landsforening, samt en representant fra 

styringsgruppen i kurset «Frist meg inn i ledelse for kvinnelige leger i primærhelsetjenesten» og en 

representant fra spesialitetskomiteene i allmenn- og samfunnsmedisin. Sentralstyret foreslår også å 

oppnevne Arne Refsum (tidligere leder av Overlegeforeningen) til arbeidsgruppen, på grunnlag av 

hans tidligere arbeid med ledelse i spesialisthelsetjenesten.  

 

Det avsettes kr. 125.000,- av generalsekretærens disposisjonskonto for finansiering av arbeidet. 

Presidenten gis fullmakt til å oppnevne representanter til arbeidsgruppen. 

 

Arbeidsgruppens sammensetning var slik:  

 Frantz Leonard Nilsen, LSA, Norsam og spesialitetskomiteen for samfunnsmedisin 

 Ragnar Hermstad, LSA, Norsam og spesialitetskomiteen for samfunnsmedisin 

 Tone Dorthe Sletten, Allmennlegeforeningen 

 Nina Wiggen, Norsk forening for allmennmedisin 

 Arne Refsum, Overlegeforeningen 

 Marte Walstad, leder styringsgruppen «Frist meg inn i ledelse for kvinnelige leger i 

primærhelsetjenesten» 

 Trond Egil Hansen, Leder av spesialitetskomiteen for allmennmedisin 

 

Arbeidsgruppen konstituerte seg i sitt første møte med Tone Dorthe Sletten som leder.  

Sentralstyret vedtok så i sitt møte 10.11. 15 å utvide arbeidsgruppens mandat og 

sammensetning med bakgrunn i sentralstyrets beslutning om å gjøre styrket medisinsk 

faglig ledelse i primærhelsetjenesten til ett av fire hovedsatsningsområder i inneværende 

valgperiode. Arbeidsgruppen ble styrket med Ole Johan Bakke, sentralstyret og 

styremedlem LSA og Kari Sollien, sentralstyret og leder AF. Ole Johan Bakke ble av 

presidenten oppnevnt som ny leder av arbeidsgruppen.  
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4 Arbeidsgruppens forståelse av mandatet 

 

Arbeidsgruppen oppfatter at begrepet "primærleger" dekker alle legeroller i kommunene, 

herunder kommuneoverlege, fastlege, sykehjemslege, legevaktslege, helsestasjonslege mm.  

Denne forståelsen er et sentralt premiss for arbeidsgruppens vurderinger, ikke minst knyttet til 

mandatets pkt. 4, Vurdere om- og hvorledes lederutdanning og spesialistutdanning for 

primærleger kan foreslås samordnet. 

 

Ledelse er allerede inne i både spesialistutdanningen i allmennmedisin og samfunnsmedisin. 

Omfanget er vesentlig større i samfunnsmedisinsk utdanning enn i allmennmedisinsk 

utdanning. Ledelsesutdanningen i spesialiteten samfunnsmedisin anses tilstrekkelig til å utføre 

dagens samfunnsmedisinske oppgaver, men er ikke tilstrekkelig for å gå inn i daglig ledelse 

av en tjeneste eller avdeling, med personalansvar. Samfunnsmedisinere som ønsker slike 

lederstillinger trenger en lederutdanning utover spesialiteten.  

Utviklingen i retning av større allmennlegekontor de siste 10-15 årene har gitt økte 

ledelsesutfordringer. Ledelsesutdanningen som ligger inne i allmennmedisinsk spesialisering i 

dager utilstrekkelig for å lede store, tverrfaglige legekontor. Det er behov for at minst en lege 

på hvert legekontor har en styrket lederkompetanse.  

Det kan derfor langt på vei legges til grunn at allmenn- og samfunnsmedisinere har et relativt 

likeartet behov for lederutdanning knyttet til personal- og linjeledelse, mens hensynet til 

medisinsk fagledelse og kunnskap om offentlig forvaltning og helsetjenestene i større grad 

allerede er ivaretatt innenfor samfunnsmedisin.  

Arbeidsgruppen har drøftet hvorvidt lederutdanning for spesialister i arbeidsmedisin er 

omfattet av mandatet, og har konkludert med at faget faller utenfor. 
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5 Definisjoner  

 

Bakgrunnen for arbeidet med denne rapporten er et ønske om styrket medisinsk-faglig ledelse 

i primærhelsetjenesten.  

En styrking av medisinsk-faglige forhold i kommunene kan oppnås både ved at leger i større 

grad inntar formelle lederposisjoner på legekontorer og på ulike nivåer i primærhelsetjenesten 

eller ved at legene i større grad gis mulighet til og evner å influere på andre ledere eller 

beslutningstakere (politisk nivå) i kommunene. 

Ledelse 

Med ledelse i denne rapporten forstås formell og reell ledelse med styring av de øvrige ansatte 

og oftest i kombinasjon med budsjett- og personalansvar for den enhet som ledes, det som 

vanligvis betegnes som linjeledelse. 

Avtalestyring 

Med avtalestyring forstås den mulighet en leder (eller andre) har til å styre en tjeneste 

gjennom oppfølging av den avtale eller kontrakt som er inngått med en tjenesteyter (for 

eksempel avtalestyring av fastleger og fysioterapeuter). 

Medisinskfaglig ledelse 

Med medisinskfaglig ledelse forstås styring av medisinskfaglige forhold i en organisasjon.  
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6  Legelederens rolle i fremtidens primærhelsetjeneste  

 

Medisinsk faglig ledelse i norsk primærhelsetjeneste vil bli etterspurt i økende grad og på 

flere felter i årene fremover. Bakgrunnen for det er ikke minst at flere pasienter med mer 

komplekse sykdommer og behov hovedsakelig skal få sin oppfølging i primærhelsetjenesten
4
. 

Dette vil kreve mer samhandling, og derved mer ledelse, koordinering og medisinsk faglig 

kompetanse.  

Norge har 20 % færre sengeplasser pr innbygger enn gjennomsnittet i OECD-området. 

Liggetid ved akuttinnleggelser i sykehus er 40 % lavere enn gjennomsnittlig (4,4 døgn mot 

7,8 døgn i OECD
5
). Dette betyr at de alvorlig syke i større grad behandles og følges opp 

utenfor sykehus i Norge enn i andre land vi ellers sammenligner oss med.  

Medisinsk kompetanse er en forutsetning for god og forsvarlig medisinsk praksis i 

kommunen. Den økende medisinske kompleksiteten i kommunene gir et økt behov for 

medisinskfaglig kompetanse og dette vil kunne ivaretas ved at leger har lederansvar i 

kommunene. Dette gjelder for alle omsorgsnivåer som bl.a. helsestasjon, skolehelsetjeneste, 

sykehjem, kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), 

hjemmesykepleie, forsterkede fastlegekontor og 

allmennlegevakter. Kommuneoverlegene vil i ulik grad bli 

brukt som rådgivere for disse tjenestene, men 

samfunnsmedisinere bør også være særdeles godt egnet til å 

lede disse tjenestene, gjerne i en overordnet posisjon som 

helsesjef eller liknende. 

Regjeringen har besluttet at personer med psykisk sykdom 

og/eller rusmiddelavhengighet også skal ha et tilbud i 

kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1.1.2017.  Dette 

vil stille helt nye krav til disse kommunale tjenestene, og 

behovet for medisinsk kompetanse vil øke betydelig når  

forsvarlig vurdering og overvåkning av akutt psykisk syke 

eller ruspåvirkede skal finne sted i kommunale institusjoner. 

Pasientene som behandles i primærhelsetjenesten er sykere og 

har flere sykdommer enn tidligere
6
. De vil ha behov for flere 

tjenester fra kommunene, og det er nødvendig med styring og 

ledelse rundt den enkelte pasient. Pasientforløpet for en 

pasient i kommunen kan ses på som et mikrosystem der flere 

instanser som for eksempel hjemmesykepleie og fastlege er 

                                                 
4
 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid 

5
 Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2014. Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten desember 2014   
6
 Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity  

and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. Lancet. 2012  

Jul 7;380(9836):37-43 

§ 10.Fastlegens listeansvar 

Fastlegens listeansvar dekker alle 

allmennlegeoppgaver innen somatikk, 

psykisk helse og rus for innbyggerne på 

listen dersom ikke annet er presisert i 

lov eller forskrift. 

Fastlegen skal prioritere personene på 

sin liste foran andre, med unntak av 

lovpålagte øyeblikkelig hjelp-

henvendelser eller andre forpliktelser 

som er pålagt i medhold av lov, forskrift 

eller som er avtalt med kommunen. 

Allmennlegeoppgaver i helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten, ved sykehjem, 

fengsler og andre kommunale 

institusjoner med en organisert 

legetjeneste inngår ikke i listeansvaret. 
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viktige deltagende parter
7
. Tradisjonelt har det ikke vært vanlig å tenke dette som et system 

som er i behov for å ledes, men det er økende evidens for at det er hensiktsmessig å gjøre det
8
. 

Fastlegene er medisinskfaglig ansvarlig for pasienten og må være bevisst den rollen de har 

som faglig leder av helsepersonell som arbeider med den enkelte pasient (jf. 

fastlegeforskriften – se faktaboks).  

I primærhelsemeldingen foreslås det to typer teambasert oppfølging av pasientene i 

kommunene, primærhelseteam og oppfølgingsteam. Det er ikke tydelig beskrevet i meldingen 

hvem som skal lede disse teamene, men etter behandlingen i Stortinget er det kommet 

tydelige signaler i Helse- og omsorgskomiteens innstilling om fastlegens sentrale rolle som 

premissgiver og sentral aktør i primærhelseteamet. Da må det sikres at fastlegene har den 

lederkompetansen som kreves for å ivareta denne oppgaven.  

Legesentre kan være samlokaliserte med andre tilbud i kommunen. I fremtiden må vi regne 

med at det blir mer vanlig med samlokaliserte og tverrfaglige helsesentre. De fleste fastlegene 

er selvstendig næringsdrivende. Ca. 6 % av fastlegene er ansatte i kommunen, og ca. 20 % er 

selvstendig næringsdrivende i kommunalt drevet legesenter i tråd med rammeavtalens § 8-2
9
.   

De fleste selvstendig næringsdrivende fastleger driver sine legesentre selv, og har ansvaret for 

både personell og drift. Ledelse på dette nivået dreier seg om både personalledelse, 

kvalitetsledelse og økonomistyring. For å utvide legesentre til tverrfaglige helsesentre kreves 

mer ledelse. Dersom disse sentrene skal inneholde kommunale tjenester som psykolog og 

sykepleier uten at disse er ansatt i legekontoret, vil dette kreve betydelig samarbeid mellom 

ansvarlig leder i kommunen og de selvstendig næringsdrivende fastlegene for å skape gode 

samarbeidsformer. Legekontor med § 8-2 avtaler vil i så måte bli piloter for en slik 

samhandlingsmodell hvor flere yrkesgrupper med forskjellige ledelsestradisjoner og eierlinjer 

skal fungere i samme virksomhet. 

Det finnes allerede mange ulike driftsmodeller, og nye vil komme, men uavhengig av 

organisering og driftsmodell vil det være ledelsesbehov. Det er viktig å ha leger med formell 

lederkompetanse som kan fylle disse lederoppgavene både på legekontorene og i kommunens 

øvrige helse- og omsorgsadministrasjon. 

                                                 
7
  Legeforeningens innspillsrapport til St. Meld 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 

helhet. Mai 2015. 
8
 https://clinicalmicrosystem.org/ The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice 

9
 ASA 4310 – Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen 

i kommunene 

https://clinicalmicrosystem.org/
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6.1 Til tross for økende medisinsk kompleksitet i de kommunale helsetjenester 

ledes de aller fleste tjenesteområder av helsepersonell fra andre profesjoner 

enn leger. Dette kan føre til at medisinskfaglige forhold i for liten grad blir 

iakttatt og ivaretatt på en optimal måte. Behovet for økt medisinfaglig 

kompetanse og ledelse gjelder hele den kommunale helsetjenesten; de rent 

forebyggende helsetjenester, de kommunale psykiatritjenester, de 

behandlende helsetjenester (fastleger) og ikke minst helsetjenester til de 

aller svakeste kronikergruppene i kommunen.  Et særlig forhold gjør seg 

gjeldende for helsesøstre, som har et særskilt rettslig vern mot å bli ledet av 

andre faggrupper
10

.Legeledere i kommunale helse- og omsorgstjenester – 

status og utviklingstrekk 

 

En økende andel av leger som er ledere i kommunene er kvinner  

Som vist i figur 2 er det fremdeles store forskjeller mellom kjønnene når det kommer til leger 

i lederstillinger i primærhelsetjenesten
11

, mannlige leger dominerer fortsatt som ledere – men 

kvinneandelen øker jevnt. I mai 2015 var 39 % av legelederne i primærhelsetjenesten kvinner, 

mot kun 14 % for 20 år siden. I samme 20-års periode faller andelen menn i gruppen 

legeledere betydelig.  

 

 

                                                 
10

  Jfr. forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste § 3, hvor det i fjerde ledd stilles krav om at faglig leder for 

helsesøstertjenesten skal være helsesøster 

11
 Data fra Legeforeningens register.  
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Figur 2: Fordeling mellom kjønnene – leger i lederstillinger i primærhelsetjenesten. I 1995, 2005 og i 2015. 

Tallene er basert på registrert hovedstillinger som kommuneoverlege, kommunelege 1 og helsesjef.  

 

 

En fallende andel av leger i primærhelsetjenesten er ledere – med unntak av 

kursdeltagerne i «Frist meg inn i ledelse for kvinnelige leger i 

primærhelsetjenesten» 

Mens andelen kvinnelige leger i primærhelsetjenesten har økt ganske betydelig fra 1995 til i 

dag er andelen som er i hovedstilling som leder svakt fallende over tid.  Utviklingen av 

fastlegeordningen har ikke vært fulgt av en tilsvarende økning i volum av ledere.  

Fig. 3 viser hvorledes en svært lav andel kvinnelige legeledere i kommunene har utviklet seg 

ytterligere negativt i perioden 1995-2015, mens kursdeltagerne på "Frist meg inn i ledelse for 

kvinnelige leger i primærhelsetjenesten" - basert på selvrapportert hovedstilling - har en helt 

annen og positiv utvikling. For mannlige leger er også andelen ledere fallende.  

 

 

Fig. 3  

 

6.2 Antatt behov for legeledere i fremtidens primærhelsetjeneste  

Det er krevende å beskrive hvor mange legeledere det i realiteten er i primærhelsetjenesten i 

Norge. I følge Legeforeningens medlemsregister
12

 er det 1843 allmennlegevirksomheter i 

                                                 
12

 per desember 2015 
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Norge. Dette tallet er et overestimat, og det reelle tallet er trolig lavere, ca 1500
13

.  Om man 

tenker seg at hver av disse ledes av én lege tilsvarer det 1500 legeledere.  

Det er registrert
14

 totalt 204 medlemmer med kommuneoverlege som hovedstilling
15

. Av 

disse er 30,9 % godkjente spesialister i samfunnsmedisin, mens 26,5 % er under 

spesialistutdanning. Godt over halvparten er altså enten godkjente spesialister i 

samfunnsmedisin, eller under spesialistutdanning i samfunnsmedisin. I mindre kommuner er 

denne funksjonen vanligvis ivaretatt i bistilling av en lege som er fastlege i hovedstilling, og 

disse bistillingene som kommuneoverleger har vi ikke sikre tall for. Basert på at alle landets 

428 kommuner har plikt til å være bemannet med en kommuneoverlege kan vi anta at det er 

ca. 300 i deltidsstillinger.  

Estimering av fremtidig behov vil være beheftet med usikkerhet. Gjennomsnittlig antall 

innbyggere på fastlegelistene går langsomt, men jevnt nedover. De siste ti årene har det 

sunket fra 1200 til 1130 –og antallet fastleger har særlig de siste fem årene vokst noe mer enn 

befolkningsveksten
16

. Det er i dag ca. 4 500 fastleger, nesten 3 000 har en 

spesialistgodkjenning i allmennmedisin. Etter beregninger med utgangspunkt i data ti år 

tilbake i tid (for nye godkjenninger) og ti år fremover i tid (for pensjonsavgangene) kan 

antallet fastleger antas å øke med 1,2 % per år. Det er da naturlig å tenke seg at behovet for 

legeledere også vil stige tilsvarende, med grovt anslått ca. 25 nye legeledere pr år over de 

neste 10 år.  

En annen faktor som må tas høyde for er den ventede kommunereformen. Det blir kanskje 

klarere i løpet av 2016 hvordan kommunereformen vil se ut, og det vil da bli lettere å beregne 

hvor mange kommuneoverleger det kan bli behov for. En rimelig antagelse er at 

kommunesammenslåinger ikke vil redusere årsverksbehovet. Hvordan det vil påvirke antallet 

hoder vil være mer usikkert.  

Linjelederoppgaver for leger i samfunnsmedisinsk arbeid   

For å kartlegge linjelederoppgavene til medlemmene av LSA ble det sendt ut en Questback til 

alle registrerte medlemmer av LSA med e-postadresse (n=883), svarprosenten var 25 % 

(n=224). Undersøkelsen viste at en stor andel av LSA-medlemmene anser seg selv som 

ledere, og opplever at de i sine roller dekker mange aspektene ved ledelse, som personal-, 

resultat- og budsjettansvar.  Dette selvrapporterte omfanget av ledelse er høyere enn forventet 

gitt kunnskapen om det store antall kommuneoverleger som er ansatt som rådgivere i stab 

uten definerte lederoppgaver.  

44 % av de spurte oppgir å ha linjeansvar, av disse oppgir 77 % at de har personalansvar, 80% 

resultatansvar og 69 % budsjettansvar. Undersøkelsen avdekker trolig usikkerhet m.h.t. 

                                                 
13

 Pers. meddelse fra statistikksjef Anders Taraldset 
14

 Fra Legeforeningens medlemsregister, per november 2015 
15

 dette inkluderer også kommunelege, bydelsoverleger i Oslo samt et mindre antall assisterende 

kommuneoverleger 
16

 Styringsdata for fastlegeordningen 4. kvartal 2014, Helsedirektoratet 
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betegnelsen av ulike typer ansvar og ledelse hos en del samfunnsmedisinere. (Se figur neste 

side for deskriptive data fra undersøkelsen.  
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6.3  Et generasjonsskifte i samfunnsmedisin.  

Ut fra den kunnskap vi har om gruppen kommuneoverleger og leger som utdanner seg til 

spesialist i samfunnsmedisin er det grunn til å anta at vi står foran et generasjonsskifte. Dette 

preges av at mange kommuneoverleger, ofte i små stillinger i mindre kommuner, vil avslutte 

yrkeskarrieren innenfor de kommende 5-10 år. Selv om kommunereformen så langt ikke har 

medført mange sammenslåinger av kommuner, ser vi en tendens til økende interkommunalt 

samarbeid omkring samfunnsmedisinske oppgaver. Yngre leger vil trolig ikke akseptere 

rammer for arbeidet med så små stillinger som er vanlig i flere kommuner. De vil ønske større 

faglige enheter med både andre legekolleger, annet personell innen oppgaver som folkehelse, 

miljørettet helsevern og smittevern. Behovet for ledelseskompetanse og stillinger som gir rom 

for god utøvelse av ledelse er således sannsynlig økende innen den kommunale 

samfunnsmedisinen. 

Samtidig er det grunn til å anta at mye av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunene i 

fremtiden også vil bli utført av kommuneoverlege som også er fastleger. 

7 Utdanningstilbud innen ledelse i primærhelsetjenesten 

 

Utdanning som ikke er godkjent i videre- og etterutdanningen gir ikke rett til refusjon 

gjennom fondsøkonomien. Det finnes et fåtall ledelseskurs som retter seg mot allmennleger 

og som meritterer i etterutdanningen. En parallell til det obligatoriske 

ledelses/administrasjonskurset for sykehusspesialiteter er aldri innført i primærhelsetjenesten.  

7.1 Ledelseskurs i regi av Allmennlegeforeningen  

AF har arrangert ledelseskurs under Allmennmedisinsk våruke fra 2009. Temaene har i stor 

grad vært knyttet til drift av legekontoret, som personalledelse, fag/medisinsk ledelse, 

økonomihåndtering, praksisadministrasjon, forhold til kommune og tilsynsmyndigheter. 

Allmennlegeforeningen har etterhvert innledet et samarbeid med Avdeling for helseledelse og 

helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, som nå bidrar både med programutforming og 

foredragsholdere.   

Kursene gir en innføring i begreper, teorier og verktøy som gir grunnlag for å utøve ledelse i 

helsevesenet. Undervisningen består i en blanding av forelesninger, gruppearbeid og 

seminarer. Tema er ledelsesoppgaver, strategisk tenkning, hva som innvirker på 

medarbeideres motivasjon og velfungerende grupper og team. Deltagerne lærer å anvende 

ledelsesverktøy, og hvordan kommunisere og håndtere konflikter. Kurset gir anledning til å 

reflektere over egne forutsetninger for ledelse. Kurset kan tas som et selvstendig emnekurs i 

ledelse, men kan også påbygges med et ledelseskurs som holdes ved Institutt for ledelse og 

helseøkonomi ved Universitetet i Oslo over to dager. Velger man å ta begge kursene vil dette 

kvalifisere til selvstendige studiepoeng i ledelse fra UiO 

Modellen er sammen med UiO tenkt utviklet til en fire- til femårig syklus av kurs som med to 

dagers påbygninger i etterkant av Vårukekursene kan føre frem til en studiepoenggivende 

pakke som skal gi lik eller bedre formell og faktisk lederkompetanse som det statlig 
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finansierte masterkurset som tilbys gjennom BI i Oslo og Bergen, og som gir inntil 30 

studiepoeng.  

Gjennomføring av en slik syklus vil kunne føre primærleger frem til en lederkompetanse som 

gjør dem til attraktive ledere av kommunale enheter som legevaktsentraler, forsterkede 

allmennlegekontor, ØHD-enheter mm, og vil kunne gi samfunnsmedisinere en forsterket 

kompetanse for å ta linjelederansvar. Våruke-kursene er åpne også for samfunnsmedisinere og 

andre leger. 

7.2 Kurs med ledelse som tema i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin 

De fleste obligatoriske kurs har relevans for ledelse på ulike nivåer i helsetjenesten. Kurset 

Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (45 timer) har ledelse som hovedtema.   

Læringsmål for kurset er at kursdeltakerne skal få innføring i ledelse som fag og 

ledelsesteorier. Oversikt over organisering og ledelse av helsetjenesten på samfunnsnivå, 

helseøkonomi, finansieringssystemer og økonomisk styring av helsetjenester er viktige 

temaer. 

 

Andre obligatoriske kurs med vesentlig lederrelevans er Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer), 

Helserett og saksbehandling (45 timer) og Kommunikasjon og formidling rådgivning og 

samhandling (45 timer). 

 

Andre lederkurs rettet mot kompetansebygging og videreutdannelse på lederoppgaver knyttet 

til helsetjenesteforvaltning og oppgaveløsning på ulike samfunnsmedisinske områder vil bli 

godkjent som ikke-obligatoriske kurs. Det forutsettes at kursenes ledelsesprofil går opp mot 

helsetjenestens områder. Rene lederkurs som ikke nødvendigvis retter seg mot helseledelse, 

men som vil være nyttige for leger som vil inn i samfunnsmedisinske lederstillinger kan også 

bli godkjent som ikke-obligatoriske kurs. 

 

De obligatoriske kursene i samfunnsmedisin kan være nyttige for allmennleger som aspirerer 

til lederstillinger på ulike nivåer i kommunen og kursene er godkjent for spesialiteten i 

allmennmedisin og er åpne for alle allmennmedisinere. 

 

7.3 Ledelseskurs i regi av andre arrangører 

Andre lederkurs har også vært arrangert som emnekurs eller kortere tellende fritt valgte kurs. 

Kurs har vært arrangert på Primærmedisinsk uke og Nidaroskongressen. Kursene kan søkes 

av alle leger i primærhelsetjenesten og er tellende til spesialiteten i allmennmedisin. 

Kursavgiften dekkes av den enkelte mens reise og opphold kan søkes dekket av Den norske 

legeforenings fond til fremme av allmennpraktiserende legers videre- og etterutdanning og 

privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Fond 2).  

7.4 Frist meg inn i ledelse for kvinnelige leger i primærhelsetjenesten i regi av 

KS og Legeforeningen.  

KS og Legeforeningen har siden 2010 tilbudt et kurs i ledelse til kvinnelige leger i 

primærhelsetjenesten. Formålet med kurset har vært å stimulere til å ta lederansvar, motivere 

til ytterligere lederutdanning, og øke forståelse for ledelse og det å bli ledet. Det har til nå 

vært avviklet fire kursserier.  
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Kursene har vært modulbaserte, med tre to-dagers samlinger fordelt på to semestre. Antall 

deltagere pr kurs har vært begrenset oppad til tretti. Kvinnelige toppledere – i hovedsak fra 

kommunal sektor - har vært foredragsholdere, og det har vært arbeidet mye interaktivt i 

grupper under veiledning av en profesjonell ledertrener. Samtlige kurs har fått meget gode 

evalueringer av deltagerne.  

Partene har vurdert at det etter fire kurs var behov for å gjøre en mer helhetlig evaluering av 

konseptet. Dette er gjennomført våren 2015, i form av en e-post basert spørring (Questback) 

til kursdeltagere på samtlige fire kurs som har vært gjennomført.  

Resultatsammendrag 

 Sammenlignet med primærlegegruppen som sådan har kursdeltagerne i stor grad søkt seg 

til lederjobber, fra bistillinger til etatslederstillinger  

 En fallende andel av kursdeltagerne forblir fastleger på grunn av overgang til 

lederstillinger 

 Kursdeltagerne rapporterer at gjennomføring av kurset har vært viktig for deres 

karrierevalg 

 Kurset har ført til økende forståelse for ledelse og selv å bli ledet 

 Kursets vekt på å styrke egen rolleforståelse i smågruppedialoger og i plenum synes å 

være en suksessfaktor som bør bevares/videreutvikles i nye kurs.  

Kurskonseptet ser ut til å ha bidratt positivt til at kvinnelige leger i primærhelsetjenesten øker 

både sitt faktiske ledelsesengasjement og har fått styrket sine ambisjoner om å lede, jfr. 

tidligere. 

Til tross for gode evalueringer er det imidlertid over tid blitt klart at det er stadig mindre 

etterspørsel etter dette kurset. Det måtte gjøres flere runder med ekstra markedsføring i både 

2014 og 2015, og det pågående kurset ble igangsatt med et deltagerantall på 18, som er bare 

litt mer enn halvparten av kursets kapasitet. Det er derfor grunn til å spørre om kurset i sin 

nåværende form vil være levedyktig i årene fremover.  

7.5 Erfaringsbasert master i helseadministrasjon ("Ole Berg-kurset") i regi av 

Universitetet i Oslo 

Erfaringsbasert master i helseadministrasjon ved UiO fører frem til en komplett master- 

utdannelse. Dette har vært et heltidsstudium (fire måneder) i første semester, deretter har 

andre og tredje semester vært gjennomført på deltid. Temaene er ledelse, helseøkonomi, 

helsepolitikk, ledelsespsykologi og helserett. Hjemmeeksamen i form av en skriftlig oppgave 

og mappeeksamen. Studiet er åpent for helsearbeidere fra alle nivå i helsetjenesten. 

Opptakskrav: minimum bachelorgrad på 180 studiepoeng og 3 år yrkeserfaring. 

Semesteravgift, bøker, studietur, reiser og opphold dekkes i utgangspunktet av den enkelte. 

Enkelte arbeidsgivere dekker utgifter etter søknad. Studiet er ikke automatisk tellende til noen 

spesialitet men er vil normalt godkjennes etter individuell søknad som teoretisk utdannelse i 

samfunnsmedisin.  
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Høsten 2016 er det 30 år siden professor Ole Berg ønsket det første kullet velkommen til det 

som da het «kandidatstudiet i helseadministrasjon».  Legeforeningen spilte en helt avgjørende 

rolle ved å støtte studiet økonomisk de første årene. Studiet har siden oppstarten gjennomgått 

flere endringer, og ved omleggingen til mastergrad fra høsten 2003. Over 800 kandidater er 

utdannet, hvorav leger historisk sett har vært i flertall. Målet med studiet har alltid vært å være 

en relevant, faglig sterk og attraktivt lederutdanning for helsevesenet og for leger. Tidligere 

studenter har etablert alumniorganisasjonen Norsk forum for helseledelse som arrangerer en 

årlig konferanse.  

 

Universitet i Oslo angir at de ikke har nøyaktig statistikk på antallet leger som har 

gjennomført. Det er imidlertid et inntrykk av at andelen leger som blir opptatt i programmet 

nå er fallende, ned mot 25 % eller færre. Andelen leger fra primærhelsetjenesten er meget lav, 

ofte bare 0-2 pr kull på 30 studenter. Dette har i 2015 ført til en revisjonsprosess, hvor studiet 

fra høsten 2016 blir modulbasert. 

Ny modulbasert modell for erfaringsbasert master i helseadministrasjon fra 

høsten 2016 

Studiet er nå gjort om til et samlingsbasert løp over tre semestre, slik at det kan kombineres 

med jobb. Det er obligatorisk å delta i undervisningen. Det starter med 2 uker intensiv 

undervisning i august, slik at studentene blir inkludert i fagmiljø og studienettverk. Det 

forventes at studentene jobber selvstendig med oppgaver og pensum mellom samlingene. 

Totalt 40 undervisningsdager over halvannet år er nå slik fordelt:  

 1. semester : 2 uker intensiv undervisning og 3 samlinger x 3 dager  

 2. semester: 4 samlinger x 3 dager (inkludert valgfritt kurs med studietur til utlandet). 

Arbeid med masteroppgaven starter. 

 3. semester: 3 samlinger x 3 dager. Masteroppgave må så gjennomføres innen 

maksimalt fire år. 

 

Studieturen i 2. semester vil bestå som et ukeskurs. De siste ti år har studenter bragt impulser 

hjem fra land som India, Hellas, Japan, Sveits, Nederland, Storbritannia, Belgia, Frankrike, 

Kina og USA. Dette kan bidra til å bringe nye ideer og perspektiver til norsk helsetjeneste. 
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Helselederutdanningen ved UiO må fortsatt kunne sies å være landets ledende. Avdeling for 

helseledelse ved Universitetet i Oslo er del av Det medisinske fakultet og representerer et 

sterkt tverrfaglig miljø som i hovedsak består av leger, statsvitere og økonomier. 

Hovedvekten av undervisningen blir gitt av avdelingens egne tilsatte som har lang erfaring fra 

forskning og undervisning.  

Mer informasjon kan finnes på nettsidene til Universitet i Oslo: 

http://www.uio.no/studier/program/helseadministrasjon-master/ 

 

 

7.6 Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten – masterprogram i regi 

av BI i Oslo og Bergen  

Masterprogram i helseledelse for alle profesjoner i primærhelsetjenesten med minst utdanning 

på bachelor -nivå og fire års praksis. Deltidsstudier med 6 samlinger (tilsammen 150 timer) i 

Oslo eller Bergen. Tema: Ledelse og samhandling, organisasjonskultur og gruppedynamikk, 

ledelse av innovasjon og endring, strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse, ledelse 

og økonomi, jus, internkontroll og etikk. Evaluering gjennom en prosjektoppgave (18 

studiepoeng) og en individuell hjemmeoppgave (72 timer /12 studiepoeng). Helsedirektoratet 

dekker skolepengene. mens utgifter til reise, opphold, skolemateriell og fravær på jobb i 

utgangspunktet dekkes av den enkelte. Utgifter kan søkes dekket av arbeidsgiver, fagforening 

etc. Teller ikke til spesialistutdanning. Kurset er nyoppstartet i 2015. I Oslokullet er 6 av 54 

studenter leger.  

BIs nettsider: 

https://www.bi.no/kurs-og-programmer/nasjonal-lederutdanning-for-

primarhelsetjenesten/forside/  

 

8 Kan lederutdanning og spesialistutdanning for leger i 

primærhelsetjenesten i større grad samordnes?  

 

Samfunnsmedisin 

Samfunnsmedisinen som fag er karakterisert av et systemperspektiv på helseforhold, 

helsetjenester og på de samfunnsforhold som hemmer eller fremmer folkehelsen. Tradisjonelt 

har samfunnsmedisinen blitt knyttet til kommunene og kommuneoverlegefunksjonen.  Den 

samfunnsmedisinske utdanningen er en god kvalifikasjon for å mestre oppgaven som 

kommuneoverlege, lege i statlig forvaltning eller som rådgiver i ledelse av 

spesialisthelsetjenesten.  

I kommunene har utviklingen for kommuneoverleger gått mot at flere i dag kun har stabs- og 

rådgivningsfunksjoner i forhold til tidligere da flere samtidig også hadde overordnede 

lederfunksjoner (for eksempel helsesjef). Både kommuneoverlegearbeidet og lederoppgavene 

http://www.uio.no/studier/program/helseadministrasjon-master/
https://www.bi.no/kurs-og-programmer/nasjonal-lederutdanning-for-primarhelsetjenesten/forside/
https://www.bi.no/kurs-og-programmer/nasjonal-lederutdanning-for-primarhelsetjenesten/forside/
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har blitt mer krevende og det har vist seg vanskelig for mange å kombinere begge 

funksjonene. Samfunnsmedisinere bekler også en del toppleder stillinger i stat og i større 

kommuner. 

 Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin inneholder en rekke elementer som anses sentrale 

for lederutdanning.  Systemperspektiv, rolleforståelse, organisering av helse- og 

omsorgstjenesten, økonomi og finansieringssystemer, juridisk metode, offentlig forvaltning, 

saksbehandling, helselovgivningen, kommunikasjon og medietrening mv. er sentrale temaer i 

utdanningen.  Disse temaene er ikke avgrenset til det obligatoriske kurs i administrasjon og 

ledelse, men flere av de øvrige spesialitetskursene inneholder temaer innenfor ledelsesfaget 

(som kurs i helserett og saksbehandling, kurs i kommunikasjon og rådgivning).  Anslagsvis er 

ca. 120-150 av 330 obligatoriske kurstimer innenfor «ledelsesrelevante» emner.   

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin er ikke rettet inn mot å drive daglig ledelse av en 

klinisk avdeling eller et legekontor. Spesialistutdanningen gir nok et bedre grunnlag for å 

arbeide på direktorats- eller RHF-nivå enn som utøvende leder i helsetjenesten.   

Masterstudiet i helseadministrasjon ved UiO dekker omtrent samme fagområde, men med en 

dypere og grundigere gjennomgang av ledelsesrelevante temaer. 

Spørsmålet er om den samfunnsmedisinske kompetansen er tilstrekkelig for å kvalifisere for 

og motivere for lederfunksjoner. Så vel på masterstudiet i helseadministrasjon som i 

spesialistutdanningen har studentene etterlyst mer «praktisk/operasjonell» opplæring i ledelse, 

som for eksempel personalledelse, arbeidsrett og økonomistyring.  

I noen grad kan muligens mer personal- og linjeledelse knyttes til både kurs- og veiledning 

innen den samfunnsmedisinske videreutdanningen, men det er vanskelig å se for seg at 

omfanget av dette kan gi kandidatene linjelederferdigheter på masternivå. 

Arbeidsgruppen mener derfor at utvikling av lederkompetanse og lederambisjoner best kan 

ivaretas i egne moduler utenfor den samfunnsmedisinske utdanningen. Denne 

lederutdanningen må legges til rette slik at det blir attraktivt for leger å få denne kompetansen.  

Allmennmedisin 

Allmennmedisinens mest sentrale ferdighet er å drive åpen uselektert praksis, hvor 

allmennlegen møter hele spekteret av lidelser fra enkle helseplager til livstruende tilstander i 

akutte situasjoner, gjennom alle livsfaser fra omsorgen for det ufødte liv til ivaretakelse av 

den døende pasienten. I samarbeid med resten av primærhelsetjenesten skal allmennlegen 

være en formidler og koordinator av tjenester innen alle deler av helsevesenet. Et stort flertall 

av allmennlegene driver fastlegepraksis som næringsdrivende. De fleste er i gruppepraksis 

med flere leger, og har ansatt annet helsepersonell som medarbeidere, oftest helsesekretærer. 

Spesialistutdanningen har som formål å gi allmennlegen de kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger som er nødvendige for god allmennmedisinsk yrkesutøvelse. Det inkluderer 

kompetanse på praksisorganisering og kvalitetssikring av egen virksomhet og 

samarbeidsrutiner med kolleger innen andre fagfelt og andre yrkesutøvere som legen 

samarbeider med. 
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For å oppnå dette er det noen elementer av lederutdanning i spesialistutdanningen i 

allmennmedisin. 

I obligatoriske grunnkurs A og B inngår temaene praksisdrift med omtale av rollene som 

bedriftsleder og arbeidsgiver, og økonomistyring i fastlegepraksis. Videre diskuteres 

samarbeid med andre deler av primærhelsetjenesten, både som fastlege og i annet 

allmennlegearbeid, samarbeid med andre lokale aktører og samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten, herunder koordinering av pasientforløpene. 

Temaene utdypes i veiledningsgruppene, obligatorisk gruppeveiledning med 40 møter a 3 

timer over to år, og i forbindelse med gjensidig praksisbesøk, som også er obligatorisk. I 

etterutdanningen er smågruppene en viktig arena for erfaringsutveksling innen ulike aspekter 

ved ledelse i allmennlegevirksomhet. 

Både grunnkursene, gruppeveiledningen og praksisbesøkene har imidlertid mange 

målsetninger, slik at elementene av lederutdanning blir begrenset. 

 

Leger som ønsker mer lederutdanning enn det disse obligatoriske elementene inneholder, kan 

velge kurs eller andre kompetansegivende aktiviteter innenfor sin portefølje av valgfrie 

aktiviteter tellende i videre- og etterutdanning, eller i tillegg til dette. Lederutdanning som 

tellende valgfri aktivitet, er noe begrenset av spesialistreglene, som har et sterkt fokus på 

breddekompetanse i kliniske emner. I hver godkjenningsperiode er krav til minst fem kliniske 

emnekurs, som skal være kurs på minst 15 timer som skal «omhandle diagnostikk og tiltak 

innenfor ett spesielt medisinsk fagområde».  

Innenfor dagens regler for førstegangsgodkjenning og resertifisering som spesialist i 

allmennmedisin, er det vanskelig å gi rom for mer lederutdanning, i hvert fall som 

obligatorisk element. Spesialitetskomiteen i allmennmedisin ser at det stadig kommer forslag 

om nye obligatoriske elementer i spesialitetskravene. Spesialitetskomiteen mener at flere 

obligatoriske elementer kan få negative konsekvenser for innholdet i spesialiteten.  Et 

kjennetegn ved spesialiteten i allmennmedisin er nettopp breddekompetanse. Fastlegen 

forventes å kunne mye om alt, og må vurdere behov for egen kompetanseutvikling ut fra sin 

populasjon og arbeidssituasjon og eventuelle andre allmennmedisinske arbeidsområder.   

Helsedirektoratets forslag om felles kompetansemoduler for alle spesialiteter vil medføre 

endringer. En av modulene er kalt «Organisasjon og ledelse». Dessuten vil flere av de andre 

modulene også berøre ulike sider ved ledelse av virksomheten, som «Systemforståelse», 

«Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet» og «Samhandlingskompetanse». Det er foreløpig nokså 

uklart hvordan disse felles kompetansemodulene skal realiseres som ledd i 

spesialistutdanningen for alle spesialiteter. Selv om kompetansemodulene har felles 

overskrifter, må innholdet i modulene tilpasses hver enkelt spesialitet for å oppnå 

meningsfulle læringsmål. Kanskje kan mye være felles for mange av sykehusspesialitetene, 

men kurs som har sykehusleger som målgruppe, vil ha beskjeden relevans for allmennleger. 
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Når felles kompetansemoduler blir tatt inn i spesialistreglene, kan det med andre ord medføre 

en styrking av lederutdanningen i spesialistutdanningen i allmennmedisin, men det forutsetter 

at innholdet i modulene får tilstrekkelig relevans for allmennmedisinsk ledelse. 

Oppsummert er det ikke store grep som kan eller bør gjennomføres for at lederutdanning og 

spesialistutdanning for leger i primærhelsetjenesten i større grad skal kunne samordnes. 

9 Hvordan legge til rette for at primærleger utdanner seg til ledere?  

Leger har faglig innsikt og vet hvordan klinikken fungerer. Arbeidsgruppen mener at 

primærhelsetjenesten blir bedre med gode legeledere som kombinerer lederkompetanse med 

sin medisinskfaglige kompetanse. Det er ikke mulig å drive helsevesenet på en effektiv og 

sikker måte uten faglig innsikt og uten at legene deltar aktiv i ledelsen av tjenestene. 

Fastlegene får ansvaret for stadig mer komplisert oppfølging av pasienter i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. De opplever også økte forventninger fra pasienter og 

samarbeidspartnere. Samtidig som kompleksiteten i primærhelsetjenesten har økt har 

imidlertid legene gradvis mistet den lederposisjonen de tradisjonelt har hatt i 

kommunehelsetjenesten.  

En viktig suksessfaktor i dagens allmennmedisin er fastlegenes opplevde autonomi og den 

korte og ubyråkratiske beslutningsveien i virksomhetene. I dagens ordning skal den enkelte 

lege levere allmennlegetjenester og koordinere helsetjenestene til pasientene på sin liste.  

Legesentrene utgjør i stor grad driftsfelleskap av leger i egne enkeltpersonforetak med felles 

utstyr og personell. Dette har krevd lite formell ledelse. Vi ser imidlertid en tendens til større 

legesentre, mer avansert teknologisk utstyr, nye driftsformer, gjerne med flere yrkesgrupper 

representert som tilbyr stadig mer avanserte og bredt sammensatte helsetjenester. Dette vil 

utløse behov for tydeligere ledelsesstrukturer som bl.a. vil ha en viktig rolle i å forhindre 

stordriftsulemper som fører til redusert tilgjengelighet, kvalitet og brukertilfredshet.  

Myndighetene har også sett det økende behovet for ledelse innen primærhelsetjenetesten og 

har i den forbindelse høsten 2015 startet opp et utdanningsprogram finansiert av HOD og KS 

hvor de har tatt opp 100 studenter, men kun 6 leger.  Norsk Sykepleierforbund har lenge hatt 

fokus på ledelse og lederutdanning, og sykepleiere er i stor grad dagens ledere i kommunale 

helse- og omsorgstjenester inklusive legevaktsentraler men med unntak av fastlegeordningen. 

Om legene skal komme i posisjon for å besette disse lederposisjonene i kommunenes 

helsetjeneste må de ha en lederutdanning som er konkurransedyktig. Leger må derfor tilbys 

poenggivende lederutdanning på masternivå. Ved siden av dette trengs det kurs som gjør 

allmennlegene i stand til å drifte sine stadig mer kompliserte legepraksiser.  

Ledelsesprogrammet ved BI er et viktig tilskudd til lederutvikling i primærhelsetjenesten, 

men vil først og fremst rekruttere personell som er ansatt i kommunene og allerede er i 

lederposisjoner. Med det økte fokus på ledelse som ligger i St. Meld 26 (2014-2015) må 

Legeforeningen gi et selvstendig bidrag til at primærleger får et bredere lederutviklingstilbud 

enn det som er muliggjort gjennom BI-programmet.   
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9.1 Lederutdanning for primærleger må gi formell kompetanse 

 

Leger i primærhelsetjenesten vil konkurrere med andre yrkesgrupper med formell 

lederkompetanse om ulike lederposisjoner. Arbeidsgruppen vurderer det derfor slik at det er 

viktig at også legene har lederutdanning som gir formell kompetanse i form av studiepoeng, 

og ikke bare kurspoeng fra legeforeningen.  

 

9.2 Lederutdanning bør også merittere i primærlegers videre- og 

etterutdanning 

 

Kurs i ledelse vil i dag merittere som fritt valgte kurs med inntil 60 timer pr 

godkjenningsperiode (5 år).  Leger som deltar på kurs som er godkjente av spesialitetskomite 

som fritt valgte kurs vil kunne søke fond II om kostnadsdekning på vanlig måte, for så vidt 

også om det påløper mer enn 60 timer i en godkjenningsperiode, selv om deler av oppnådde 

timer ikke vil telle med ved resertifisering. 

Tilleggsmoduler ved Universitetet i Oslo til lederkursene på Allmennmedisinsk Våruke bør 

også søkes godkjent som tellende kurs.  

Man bør vurdere om ett eller flere av Våruke-kursene vil ha et så klinisk preget 

ledelsesinnhold at de kan egne seg for godkjenning også som kliniske emnekurs.  

For primærleger som velger å gå videre i et utdanningsløp frem til en fullverdig master i 

helseledelse, for eks. i det modulbaserte løpet frem mot den erfaringsbaserte master i 

helseadministrasjon ved UiO (90 studiepoeng) vil det være en stor fordel om et flertall av 

modulene også kan godkjennes som tellende kurs i allmenn- og samfunnsmedisin. Dette vil 

trolig kreve en tilpasning av modulenes innhold, evt en utvikling av parallelle moduler 

sørskilt tilpasset primærhelsetjenestens behov, og utløser et behov for videre utredning i 

samarbeid med Universitetet i Oslo – jfr arbeidsgruppens forslag 1.  

 

9.3 Det bør etableres nettverk for leger som er ledere i primærhelsetjenesten 

 

Det finnes ikke egne nettverk for ledere i primærhelsetjenesten i dag, primærleger som er 

ledere vil først og fremst ha behov for å hente motivasjon og kunnskap i lokale og flerfaglige 

ledernettverk i sine egne kommuner. Det vil kreve en særskilt innsats fra Legeforeningen å 

skape åpning for legeledere i slike kommunale arenaer, for eks. gjennom å utvikle sentral 

forbundsvis særavtale mellom KS
17

 og Legeforeningen og rammeavtale for fastlegeordningen 

                                                 
17

  SFS 2305 
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i Oslo kommune slik at deltagelse i ledernettverk/møter i kommunen kan honoreres som for 

kommunal bistilling – jfr. arbeidsgruppens forslag 2.  

Allmennlegeforeningen og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid kan også vurdere å legge til 

rette for årlige ledersamlinger f.eks. i forbindelse med sine årsmøter.  

9.4 Deltagelse i lederutdanning på masternivå bør gi mulighet for fravær fra 

praksis for næringsdrivende leger og rett til fri med lønn for leger ansatt i 

kommune.  

 

Det bør vurderes om sentral forbundsvis særavtale og rammeavtaler for fastlegeordningen bør 

reforhandles slik at leger får rett til fri med lønn hvis ansatt og rett til fravær fra praksis hvis 

legen er næringsdrivende med fastlegeavtale – jfr. arbeidsgruppens forslag 2. Mange fastleger 

har kommunale deltidsstillinger. Når lederutdanning faller på kommunale arbeidsdager bør 

legen få fri med lønn. Arbeidsgruppen anbefaler at Legeforeningen arbeider for å avtalefeste 

en slik rettighet. Det er i stor grad kommunene som vil få gevinsten av legers lederutdanning. 

Det er derfor rimelig at de bidrar til å dekke kostnadene. 

 

10 Lederutdanning i regi av andre foreningsledd og Legeforeningen 

Overlegeforeningens miniseminar for ledere 

Of startet opp et nytt tilbud til legeledere høsten 2015. Dette skal være en felles faglig 

plattform og møteplass for ledere, hvor deltagerne også gis tid til «networking» og diskusjon 

med lederkolleger. Tilbudet retter seg primært til ledere i sykehus som har personal-, drift- og 

økonomiansvar. Det planlegges 3-4 samlinger årlig. 

Overlegeforeningens ledernettverk  

Of  har etablert et nettverk av erfarne ledere med medisinsk spesialistbakgrunn som er villige 

til å være samtalepartnere for kolleger i lederstillinger. Ledernettverket er et uformelt konsept 

i Ofs regi, ikke et organisert tilbud fra Legeforeningen. 

Deltakerne i nettverket er uavhengige samtalepartnere som formidler sine synspunkter og gir 

uforbindtlige råd – om ønskelig med oppfølgingssamtaler. Kontakten med den enkelte kollega 

skjer fortrolig og primært gjennom telefonsamtaler eller e-post. 

Legeforeningens modulbaserte kurs i kunnskapsledelse for leger som er ledere i 

sykehus 

Kurset er basert på et økonomisk samarbeid mellom Legeforeningen og overlegeforeningen. 

Den modulbaserte lederopplæringen er basert på fire viktige grunnpilarer for all ledelse: 

Ansvar, kvalitet, teambygging og verdiledelse. De tre første modulene har vært arrangert på 

Askeladdens hus, Soria Moria, men modul fire kombineres med en studiereise til utlandet. 

Første kull startet opp høsten 2013.  
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Kurset tar opp 30 leger i hvert kull. Innretningen på kurset, med utstrakt bruk av eksterne 

foredragsholdere og reisevirksomhet gjør at kurset har en netto kostnad på 600 000 kroner, 

hvor Legeforeningen og Overlegeforeningen dekker 50%  hver. Kursavgiften er kr 10 000,- pr 

deltager. Kurset gir ikke studiepoeng.  

11 Finansiering av lederutdanning for primærleger 

En av de største utfordringene med å få spesielt allmennleger til å ta lederutdanning er den 

økonomiske utfordringen dette innebærer for den enkelte lege. Det dreier seg om tapt inntekt 

og løpende praksisutgifter i forbindelse med fravær, samt utgifter til kursavgift og eventuelt 

reise og opphold samt studiemateriell.   

Ansatte leger vil ha en mulighet til å få dette finansiert av en arbeidsgiver. Næringsdrivende 

leger vil måtte bære store utgifter ved lederutdanning selv gjennom tapt arbeidsinntekt, og 

gjennom kostnader til reise, opphold og eventuelle kursavgifter. Det er viktig å jobbe langs 

flere akser for å finne gode løsninger for de næringsdrivende legene slik at utgiftene ikke blir 

til hinder for at næringsdrivende leger velger å ta lederutdanning. Det kan tenkes flere aktuelle 

modeller for finansiering der finansieringen kan komme fra ulike kilder. Dette beskrives 

nærmere under. Arbeidsgruppen foreslår ikke praksiskompensasjonsordninger, men at ledelse 

i størst mulig grad blir tellende kurs i allmennlegers videre – og etterutdanning slik at påløpte 

kostnader kan refunderes på vanlig måte gjennom fondsøkonomien, samt at 

stipendordningene styrkes – jfr. Arbeidsgruppens forslag 3 

(Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter gjennom Fond II er allerede diskutert i 

kapitel 9.2) 

11.1 Det bør etableres stipendordninger for leger som gjennomfører 

lederutdanning til mastergradsnivå 

 

Norsk overlegeforening har øremerket kr. 300 000 årlig til en ordning med lederstipend til 

utdanning for ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret. Søknader behandles i en 

stipendkomite som består av to representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre.  

Kriterier for å søke Ofs stipend. 

Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening. Det kan søkes stipend for 

lederutdanning som gir studiepoeng, eller annen lederutdanning. Leger som innehar 

lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar tillitsvalgtverv kan søke. 

Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et 

supplement. Det må framlegges skriftlig dokumentasjon på at det er søkt om støtte hos 

arbeidsgiver, samt svaret fra arbeidsgiver. Det vises i denne sammenheng til arbeidsgivers 

ansvar når det gjelder videre- og etterutdanning for leger i lederstillinger. Totalbeløpet for den 

enkelte søker er begrenset oppad til kr. 30.000,- i dokumenterte utgifter. 

Sentralstyrets lederstipend 
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Det er bevilget kr 60 000 til lederutdanning for tillitsvalgte som tar vekttallsgivende 

lederutdanning. Det deles ut to stipend à kr 30 000. Det er en forutsetning at søkeren har hatt 

tillitsverv over mer enn 2 år, og første gangs søkere vil bli prioritert. Det er sentralstyret som 

vurderer søknadene og tildeler stipendier.  

Stipendmidler for lederutdanning fra fond 1  

Utdanningsfond 1 setter av årlig kr 150 000 av til lederstipendier. Den enkelte kan søke opp 

til 40 000. Stipendiet skal dekke studieavgift og lærematerialer, ikke elektroniske verktøy.  

For å søke må man være tatt opp på et vekttallgivende kurs på masternivå.  

 

Retningslinjer for tildeling av lederstipend fra Fond 1  

Stipendet skal fortrinnsvis gå til yngre leger som ønsker å ta lederutdanning. For å kunne 

motta lederstipend må utdanningen minst være 30 studiepoeng - som f.eks. erfaringsbasert 

master i helseadministrasjon eller BIs kurs i kommunal helseledelse. 

Det er en forutsetning for tildeling av stipend at ikke mottaker allerede er omfattet av fullt 

finansierte lederutviklingsordninger. Det kreves dokumentasjon på opptak og fullføring av 

studium og mottaker plikter å avgi rapport om hva midlene er anvendt til. Stipendet må 

anvendes innen ett år fra tildelingstidspunkt.    

Det kan søkes om stipend på inntil kr 25 000. Det gis anledning til å søke ytterligere stipend 

på kr 25 000 for videre trinn innenfor samme utdanning. Første gangs søkere vil bli prioritert.   

Den som mottar stipend plikter å avgi regnskap og rapport om hva midlene er benyttet til.   

Arbeidsgruppen anbefaler at Legeforeningen åpner for utvidede stipendordninger øremerket 

primærleger gjennom Utdanningsfond 1 ved å styrke den økonomiske rammen for 

lederutdanning innenfor fondets rammer.  

Utviklingskostnader- en mer tilrettelagt modell for lederutdanning til 

masternivå for primærleger 

Det er som over nevnt besluttet at den erfaringsbaserte masterutdanningen i helseledelse ved 

UiO omstruktureres til samlingsbasert studium. En av grunnene til dette er ønsket om å få 

flere leger fra primærhelsetjenesten til søke. For å gjøre dette studiet relevant for leger fra 

primærhelsetjenesten trengs det etter arbeidsgruppens vurdering ytterligere tilpasning av 

innholdet. Dette arbeidet vil innebære kostnader.  

Den gangen Ole Berg-kurset ble etablert var Legeforeningen over flere år inne med betydelig 

medfinansiering. Det var da en betingelse fra Legeforeningens side at minst 30 % av 

studentene som ble tatt opp skulle være leger.  

Utviklingsbehovet arbeidsgruppen nå ser tilsier at foreningen igjen går inn med midler, nå til 

nødvendig tilpasning av det faglige innholdet i studiet og et best mulig samspill med 

lederkursene under de allmennmedisinske vårukene. Legeforeningen bør invitere de 
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primærmedisinske yrkesforeningene med i et spleiselag for å muliggjøre dette. 

Arbeidsgruppen er gjort kjent med at både Allmennlegeforeningen og Leger i 

samfunnsmedisinsk arbeid er innstilt på å bidra til en slik finansiering, dog med forbehold om 

vedtak i årsmøtet for LSA's vedkommende.   
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12 APPENDIX: Andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr studier i ledelse 

rettet mot primærhelsetjenesten  

 

Det er flere aktører utover de nevnte som tilbyr lederutdanning som henvender seg til 

helsepersonell. Nedenfor er en ikke uttømmende oversikt. 

NTNU: Ledelse i helse- og sosialtjenesten. Videre-/etterutdanning, 30 stp, deltid. 

https://www.ntnu.no/studier/956lh  

Ledelse i helse- og sosialtjenestene sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som 

er nødvendig i lederroller. Studiet gir grunnlag for økt innsikt i personlige 

lederkvalifikasjoner.  

Høgskolen i Volda: Ledelse i helse- og sosialtjenestene. Videreutdanning, 30 stp, deltid. 

https://studietilbod.hivolda.no/nn/node/69  

Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og omsorgssektoren står 

overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. 

Studiet er samlingsbasert med nettstøtte. Studiet har som målsetning å bidra til å sette ledelse 

og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og gi ledere innenfor 

helse- og omsorgssektoren økt faglig innsikt og personlig trygghet. 

Høgskolen i Molde: Ledelse i helse- og sosialtjenesten. Videreutdanning, 30 stp, deltid. 

http://www.himolde.no/Studier/Ledelseihelseogsosialtjensten/Sider/side.aspx  

Studiet sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike 

lederroller. Dette innebærer at studiet både skal bidra til utvidet forståelse for rammefaktorer 

på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Studiet skal skape økt 

forståelse for det endringspresset som helse- og sosialtjenesten står overfor, bl.a. gjennom 

sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. Helse- og sosialtjenesten 

er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere 

til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte. 

Universitetet i Agder: Ledelse og reformer i helsetjenesten. Videre-/etterutdanning. 10 stp, 

deltid. http://www.uia.no/studier/evu/ledelse-og-reformer-i-helsetjenesten 

Kurset gjennomføres med 2 samlinger a to dager over ett semester. Undervisningen gis 

som en kombinasjon av forelesninger, seminarer, plenumsdiskusjoner og presentasjon 

av gruppearbeid. Målsetningen med kurset er å gi deltagerne god innsikt i ledelse av 

primær- og spesialisthelsetjenesten, kunnskap om dagens ledelsesutfordringer og 

reformer i helsesektoren og inngående kunnskap om reformbildet i helsesektoren. 

BI: Ferdigheter i helseledelse. Nettstudier. 30 stp, https://www.bi.no/kurs-og-

programmer/grunnstudiet-ferdigheter-i-helseledelse/forside/  

https://www.ntnu.no/studier/956lh
https://studietilbod.hivolda.no/nn/node/69
http://www.himolde.no/Studier/Ledelseihelseogsosialtjensten/Sider/side.aspx
http://www.uia.no/studier/evu/ledelse-og-reformer-i-helsetjenesten
https://www.bi.no/kurs-og-programmer/grunnstudiet-ferdigheter-i-helseledelse/forside/
https://www.bi.no/kurs-og-programmer/grunnstudiet-ferdigheter-i-helseledelse/forside/
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Målsetningen er å lære å utvikle en lederstil hvor ledere og medarbeidere jobber 

løsningsorientert i team uavhengig av profesjon. Deltagerne vil få en innføring i bruk av 

prosjektarbeid som metode i endringsprosesser, og innsikt i økonomisk planlegging og 

styring. Det vektlegges anvendelse av det faglige stoffet i konkrete behov og utfordringer i en 

helseorganisasjon.  

HiOA: Personalledelse for helsesektoren. 30 stp, deltid, http://www.hioa.no/Studier-og-

kurs/HF/Evu/Personalledelse-for-helse-og-sosialsektoren  

Studiet gir kunnskap om og innsikt i ledelse, organisasjonsteori og arbeidsrett som trengs for å 

mestre lederoppgaver i offentlig sektor, spesielt i helse- og sosialsektoren. I tillegg vil det 

under studiet rettes oppmerksomhet mot den enkeltes lederatferd med siktemål å videreutvikle 

denne. 

UiO: Bachelor i Helseledelse og helseøkonomi. 180 stp, 

http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/  

Et bachelorstudie som skal lære studentene å beherske styringsverktøy som anvendes i 

helsesektoren og å se disse i en bred sammenheng. Helsepolitiske beslutningsprosesser står 

sentralt i undervisningen og organisasjonslære gir innblikk i hvordan helseinstitusjoner ledes, 

administreres og organiseres. Andre emner er innføring i medisinske grunnbegreper og 

kunnskap om befolkningens helse, bedriftsøkonomi og helseøkonomi.  

Diakonhjemmet Høgskole: Master i verdibasert ledelse, heltid og deltid, 120 stp, 

http://www.diakonhjemmet.no/DHS/Studiehaandbok/Direkte-

publisering/Studiekatalog/Informasjon/Master-i-verdibasert-ledelse-deltid-og-heltid  

Mastergraden er et generelt kompetansegivende lederstudium. Studiet har en bevisst faglig 

profil som skal bidra til at verdier mobiliserer til organisatoriske handlinger, og kan knyttes til 

stikkord som verdibevissthet, dømmekraft og praktisk lederkompetanse. 

Fagakademiet: Lederutdanning helse og omsorg, 30 stp, 

http://fagakademiet.no/STUDIER/OMSTUDIER/Lederutdanninghelseogomsorg.aspx 

Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning. Studiet består i utgangspunktet av 4 

moduler a 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Hver modul består av 2 samlinger á 2 dager 

med hjemmeoppgave i basisgruppe mellom hver samling. Kurset er rettet mot nåværende og 

potensielle ledere for virksomheter innen brukerrettet helse- og omsorgstjenester. 

Målsetningen er at studentene kan anvende tilegnete kunnskaper, basert på forståelse for 

forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå for å utøve 

delegert ledelse. Grunnleggende prinsipper for økonomi-, budsjett- og resultatstyring er en del 

av fagplanen.  

 

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Personalledelse-for-helse-og-sosialsektoren
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Personalledelse-for-helse-og-sosialsektoren
http://www.uio.no/studier/program/helseledelse/
http://www.diakonhjemmet.no/DHS/Studiehaandbok/Direkte-publisering/Studiekatalog/Informasjon/Master-i-verdibasert-ledelse-deltid-og-heltid
http://www.diakonhjemmet.no/DHS/Studiehaandbok/Direkte-publisering/Studiekatalog/Informasjon/Master-i-verdibasert-ledelse-deltid-og-heltid
http://fagakademiet.no/STUDIER/OMSTUDIER/Lederutdanninghelseogomsorg.aspx
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Sak 10: Juridisk bistand til leger 
 

Sentralstyret nedsatte 13.10.2015 et utvalg bestående av Christian Grimsgaard (leder)(Of), 

Jo-Endre Midtbu, Arne Refsum, Torstein Schrøder-Aasen (Ylf) og Tom Ole Øren (AF) som 

skulle vurdere hvordan Legeforeningens tilbud til medlemmene skal være når det gjelder 

juridiske tjenester. Rapport fra dette arbeidet ble presentert for Sentralstyret 18.2.2016, der 

det ble vedtatt å sende rapporten på høring med sikte på landsstyrebehandling i 2016. 

 

Hovedkonklusjonen til utvalget er at man ser et behov for en betydelig styrking av den 

juridiske bistanden fra Legeforeningen og at dette bør gjøres hovedsakelig gjennom en 

utvidelse av kapasiteten i sekretariatets avdeling for Jus og arbeidsliv (JA-avdelingen), men 

at også Rettshjelpsordningen bør styrkes. Bakgrunnen for dette behovet for styrking er 

sammensatt. Man har hatt en stor vekst i antall registrerte saker per år i JA-avdelingen, som 

har skapt en situasjon med kapasitetsutfordringer, som får konsekvenser for tilgjengeligheten 

for medlemmer og tillitsvalgte. Behovet for styrking henger også sammen med at medlemmer 

og tillitsvalgte etterspør en opptrapping og intensivering av bistanden innenfor enkelte 

områder. Videre er det slik at foreningen hvert år får flere medlemmer, som i seg selv bidrar 

til økt etterspørsel. 

  

Utvalget peker på noen områder der man mener det er særlig grunn til å styrke bistanden. 

Utvalget understreker viktigheten av at Legeforeningen har kapasitet til å ta seg av sine 

medlemmer når de befinner seg i en krisesituasjon. Tilsynssaker og alvorlige 

arbeidskonflikter trekkes derfor av utvalget frem som områder der det er behov for en 

utvidelse/styrking av tilbudet man har i dag.  

 

Utvalget ser et behov for å kunne demme opp for en negativ utvikling av klimaet i 

arbeidslivet. På sykehus møter Legeforeningen stadig oftere ressurskrevende saker. Utvalget 

mener at man vil kunne møte dette bedre ved å øke kapasiteten og sikre riktig kompetanse 

blant sekretariatets jurister. Utvalget ser også at det er behov for en generell kapasitetsøkning 

for å kunne redusere ventetiden for medlemmene. 

 

Utvalget anbefaler at styrkingen av den juridiske bistanden gjennomføres ved strakstiltak i 

tillegg til en varig styrking. Det foreslås at man gjennom bruk av rettshjelpsavsetningen 

finansierer inntil tre faste juriststillinger fra høsten 2016. Dette strakstiltaket vil muliggjøre å 



 

 

gå dypere inn i flere saker, særlig med tanke på å håndtere arbeidsgiversiden i sykehus, men 

også konflikter privatpraktiserende leger har med sine avtaleparter. 

 

I tillegg er det foreslått inntil 3 faste eller midlertidige juriststillinger samt 1 sekretærstilling 

fra 2017. Dette er foreslått finansiert delvis gjennom frigjorte midler i sekretariatet i 

forbindelse med endrede kostnader til uførepensjon samt mulige endringer i sekretariatets 

driftskostnader. Når det gjelder sistnevnte, er situasjonen noe mer usikker mht. 

innsparingspotensialet enn da rapporten ble avlevert. Videre vurderes finansieringsmuligheter 

gjennom nettobidrag fra ansvarsforsikringen.  

 

Disse tiltakene vil imidlertid neppe være tilstrekkelige på lengre sikt, og det foreslås derfor en 

gradvis dreining av fordelingen av de økte inntektene til hovedforeningen som følge av 

medlemsvekst, slik at medlemsbistand gradvis styrkes også på lang sikt.  

 

Utvalget har i tillegg til disse anbefalingene avslutningsvis i rapporten listet opp noen punkter 

der man anbefaler videre utredning: 

 Utvalget anbefaler at det innhentes informasjon om mulige rettshjelpsforsikringer 

for å se om det kan være mulig å tilby dette som en medlemsfordel. 

 Det bør vurderes om kollektivt medlemskap i Skattebetalerforeningen kan møte 

medlemmenes behov innenfor skatt og selskapsrett. 

 Det anbefales å vurdere om det skal avsettes midler til sekretariatets (JA-

avdelingens) disposisjon slik at de kan ta beslutning om å benytte ekstern advokat 

i enkelte hastesaker. Dette fordrer at det settes opp noen føringer og fullmakter for 

en slik ordning.  

 Utvalget mener videre at bistanden i tilsynssaker bør styrkes på en slik måte at JA-

avdelingen får tilgang til medisinsk-faglig kompetanse i foreningen. Utvalget 

peker på at Medisinsk fagavdeling kan ha en rolle med å etablere en slik ordning, 

hvor den faglige aksen av Legeforeningen kan gi viktige bidrag for å styrke 

medlemmenes rettssikkerhet. Dette bør utredes nærmere. 

 Medlemmer i krise får gjerne først kontakt med sekretariatet (JA-avdelingen), men 

vil også kunne ha bistand fra andre deler av foreningen. Systemer for å sikre en 

slik helhetlig oppfølging bør vurderes.  

 

Rapporten ble som nevnt ovenfor behandlet på sentralstyremøte 18.2.2016. Sentralstyret 

vedtok å stille seg bak utvalgets tilrådninger når det gjelder styrking av foreningens juridiske 

bistand til medlemmene, og å sende rapporten på høring med sikte på landsstyrebehandling i 

2016. Sekretariatet arbeider videre med utredningspunktene. Når det gjelder punktet om 

styrket tilgang til medisinsk-faglig kompetanse, er det allerede etablert en ordning. 

 

Det er mottatt interne høringssvar fra Allmennlegeforeningen (AF), Foreningen for leger i 

vitenskapelige stillinger (LVS), Hedmark legeforening (HELF), Norsk arbeidsmedisinsk 

forening/Norsk forening for arbeidsmedisin (Namf/Nfam), Norsk gynekologisk forening 

(NGF), Norsk overlegeforening (Of), Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam), 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), Oslo legeforening og Yngre legers forening 

(Ylf).  

 

Samtlige av underforeningene som har avgitt høringssvar stiller seg i all hovedsak bak 

utvalgets vurderinger og konklusjoner, og er positive til forslagene i rapporten. Tre av 

underforeningene har utdypende kommentarer. 

 



 

 

Ylf påpeker at når det gjelder oppfølgingspunktene som utvalget har foreslått avslutningsvis i 

rapporten støtter de ikke forslaget om kollektivt medlemskap i Skattebetalerforeningen. Ylf 

påpeker også at når det gjelder forslaget om å foreta en helhetlig vurdering av medlemmer i 

krise er det viktig at omfanget av dette ikke blir for stort og at ressursene primært bør brukes 

til juridisk bistand.  

 

Hedmark legeforening utdyper særlig behovet for bistand i tilsynssaker, og mener det er 

viktig at flere leger tar kontakt med Legeforeningen i slike saker. Bistanden her må ta sikte på 

å ufarliggjøre tilsynssaker og tydeliggjøre både læringspotensialet og systemiske årsaker til 

uønskede hendelser. De påpeker at det må arbeides systematisk med å dreie fokuset i 

tilsynssaker over på system i stedet for individ. Videre påpeker Hedmark legeforening 

behovet for bevissthet rundt hvilke saker Legeforeningen skal velge å avstå fra å gi bistand i. 

De mener innblanding i enkeltsaker kan svekke omdømmet til de fagmedisinske miljøene, og 

at det kun bør gis generell rådgivning herfra. Det foreslås å ansette en lege i JA-avdelingen.  

De foreslår også et tydeligere skille mellom det fagmedisinske arbeidet og 

fagforeningsarbeidet i Legeforeningen. Hedmark legeforening påpeker også behovet for 

tydeligere retningslinjer for når man har krav på bistand fra Rettshjelpsutvalget, slik at dette 

er enklere å forholde seg til for medlemmene. 

 

Oslo legeforening påpeker at i tvister der det står lege på hver side med motstridende 

interesser, vil sekretariatets advokater ikke kunne bistå ett av medlemmene, av hensyn til 

interessekonflikt. De mener foreningen her burde tilby en form for tvisteløsning medlemmer 

imellom.  

 

I all hovedsak mener Sentralstyret det må kunne legges til grunn at høringsrunden gir sterk 

støtte til rapportens konklusjoner. Slik Sentralstyret vurderer de konkrete innspillene, står 

disse ikke i noen motstrid av betydning med forslagene i rapporten. Synspunktene kan tas 

med videre i utviklingen av tilbudet om juridisk bistand til medlemmene.  

 

 

Innstilling til vedtak:  

Landsstyret tar rapport for Juridisk bistandsprosjekt III til etterretning, og ber Sentralstyret 

følge opp saken videre basert på landsstyrets diskusjoner. 

 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

Geir Riise Lars Duvaland 

Generalsekretær Direktør 
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Sammendrag 
Dette er rapporten etter arbeidet i Juridisk bistandsprosjekt III, et utvalg nedsatt av 

Sentralstyret høsten 2015. Utvalget skulle evaluere foreningens tilbud om juridisk bistand og 

forslå forbedringstiltak. 

Sekretariatet opplever stigende kapasitetsutfordringer innen juridisk bistand. Sekretariatets 

juridiske avdeling håndterer stadig flere saker uten at avdelingens kapasitet har blitt styrket i 

samme grad.  

Bakgrunn for kapasitetsutfordringene er dels at medlemmer og tillitsvalgte ytrer ønske om 

opptrapping av bistanden innenfor enkelte områder, og dels at det er behov for å kunne gå 

grundigere inn i flere av bistandssakene. Legeforeningen møter stadig oftere hard motstand 

fra arbeidsgiversiden i sykehussektoren. Mange leger forteller om en tøffere arbeidsgiver 

med en mer konfronterende tilnærming der det er mindre rom for kompromiss enn 

tidligere. Inntrykket er at sakene blir mer sammensatte og arbeidskrevende. Et økende antall 

leger havner i alvorlige arbeidskonflikter. Det er et behov for å kunne gå dypere inn i flere 

saker enn det man i dag har kapasitet til. Det er ønskelig å sikre at den bistanden som gis 

holder det kvalitativt gode nivå som foreningen ønsker å være kjennetegnet av. 

Det er behov for en styrking av tilbudet innenfor ulike deler av den juridiske bistanden. 

Tilsynssaker trekkes her særlig frem som et slikt område. I likhet med saker som gjelder 

alvorlige arbeidskonflikter, møter sekretariatet her medlemmer i en krisesituasjon.  

På denne bakgrunn anbefaler utvalget at juridisk bistandsarbeid i sekretariatet styrkes både 

ved en direkte økning av antall stillinger, en målrettet satsing på utvalgte bistandsområder 

og ved økt mulighet for ekstern avlastning i form av en styrking av Rettshjelpsordningen.  

Utvalget anbefaler noen strakstiltak som har til hensikt å avhjelpe situasjonen på kort sikt. 

Det bør avsettes ressurser til å følge opp utvalgte saker, og det bør dedikeres ressurser til 

tunge bistandssaker og rettssaker. Som et strakstiltak foreslår utvalget at Legeforeningens 

rettshjelpsavsetning som ble gjort i 2013-regnskapet, benyttes til å finansiere inntil 3 

stillinger fra høsten 2016. Dette vil gjøre det mulig å gå dypere inn i flere saker særlig med 

tanke på å håndtere arbeidsgiversiden i sykehus, men også konflikter privatpraktiserende 

leger har med sine avtaleparter fordrer økte ressurser på kort sikt. 

Utvalget mener videre at det som et langsiktig tiltak må gis budsjettmessig rom for 

ytterligere ekspansjon i 2017 og årene fremover. I budsjett for 2017 må det, i tillegg til 

strakstiltakene, tas høyde for opprettelse av inntil 3 juriststillinger (midlertidige eller faste) 

dersom det er behov for det, samt én ny sekretærstilling.  

Det pekes i rapporten på tre mulige kilder til finansiering av den foreslåtte styrkingen av 

rettshjelpsarbeidet fra 2017:  
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 Nye lovregler for uførepensjon fra 2016 samt mulige andre tiltak i sekretariatet vil 

kunne innebære en kostnadsreduksjon i hovedforeningens drift. Dette gjør det mulig 

å finansiere en ønsket ekspansjon med virkning fra budsjettåret 2017.  

 Alternativt, eller som et supplement, pekes det på at en mindre justering av premien 

på ansvarsforsikringen (i dag kr 400) også vil kunne bidra til den økte satsingen.  

 Legeforeningens medlemsvekst har over lengre tid gitt stigende kontingentinntekter. 

Dersom trenden fortsetter, åpner dette for at Landsstyret under de årlige 

budsjettbehandlingene vil kunne prioritere økt medlemsbistand ved hjelp av de økte 

inntektene flere medlemmer genererer, uten at foreningsledd eller andre prioriterte 

områder rammes vesentlig. 



4 
 

1. Innledning og mandat  
1.1. Sakshistorikk og bakgrunn  

Legeforeningen skal være en solid fagforening, som dekker medlemmenes behov for 

juridiske tjenester knyttet til yrkesutøvelsen. Den juridiske bistanden anses som et av de 

viktigste tilbudene til medlemmene. Det har ved flere landsstyremøter vært reist spørsmål 

om Legeforeningens juridiske tilbud til sine medlemmer bør styrkes, og sekretariatet har 

fulgt opp med effektiviseringstiltak og andre tiltak for å møte medlemmenes behov. Over tid 

er det likevel oppstått diskrepans mellom ressurser og etterspørsel etter slike tjenester. 

Ved landsstyremøtet i 2015 fremmet Troms legeforening følgende forslag: 

«Forslag fra Troms legeforening ved Jo-Endre Midtbu 

Nedsettelse av utvalg vedrørende legers rettshjelp 

Det nedsettes et utvalg for å se på hvordan rettshjelpen for leger kan videreutvikles. 

Utvalget skal vurdere Legeforeningens bistand i saker hvor leger har behov for rettshjelp 

og regelverket knyttet til dette, herunder evt. endringer i rettshjelpsordningen. Utvalget 

skal også vurdere hvordan slik bistand skal finansieres herunder eventuelt behov for 

fondsfinansering, vurdere egen rettshjelpsforsikring utover dette, samt vurdere størrelsen 

på medlemskontingenten. Utvalget skal fremlegge en skriftlig rapport som skal diskuteres 

på Landsstyremøtet i 2016.  

Forslaget oversendt sentralstyret.» 

Saken ble forelagt for sentralstyret i Legeforeningen på deres møte 13.10.2015. Følgende 

mandat ble vedtatt: 

"Det nedsettes et utvalg for å vurdere hvordan Legeforeningens tilbud til medlemmene 

skal være når det gjelder juridiske tjenester. Utvalget skal herunder vurdere: 

- Systemer, herunder både bistand fra JA og Rettshjelpsordningen og dens 

vedtekter 

- Innhold, dvs. rettsområder hvor det kan gis bistand 

- Dimensjonering, dvs. kapasitet og omfang.  

Utvalget skal også vurdere hvordan slik bistand bør finansieres. (…) 

Utvalget skal avlevere en rapport til sentralstyret medio januar 2016. (…)" 

Medlemmenes behov for en styrking og økning i kapasiteten av den juridiske bistanden 

henger trolig sammen med flere forhold. Etterspørselen etter juridisk bistand i 

Legeforeningen er økende, og saksmengden øker mer enn medlemsveksten skulle tilsi; se 

tabell under punkt 3. Dette henger sannsynligvis sammen med at mange leger opplever en 
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endring i klimaet overfor arbeidsgiver. De møter en tøffere motpart med en mer 

konfronterende tilnærming sammenlignet med tidligere. Utvalget mener å kunne se en 

utvikling i retning ”Hard HR” i mange sykehus. Inntrykket er at sakene blir mer sammensatte 

og arbeidskrevende. Den generelle tendensen til økt rettsliggjøring i samfunnet er en annen 

faktor som kan være med å forklare den økte etterspørselen. 

Det er behov for å kunne gå dypere inn i en del problemstillinger/saker enn det man i dag 

har anledning til på grunn av det store omfanget som må følges opp. Det er ønskelig å sikre 

at bistanden som gis er i tråd med det enkelte medlems behov. Legeforeningen ser økt 

behov for rettslig avklaring i domstolene i en del saker.  

Dette utdypes under i punkt 3. 

 

1.2. Tidligere prosjekter  

Legeforeningen har ved flere anledninger evaluert tjenestetilbudet. I 2007 ble bistand til 

medlemmene diskutert i Bistandsprosjekt I. I 2012 ble økt etterspørsel etter tjenester 

diskutert i Bistandsprosjekt II.  

 

Bistandsprosjekt I 

Sentralstyret fattet den 22. mars 2007 vedtak om etablering av prosjekt som skulle evaluere 

og gi tilrådning for bistanden til privatpraktiserende leger i rollen som næringsdrivende og 

arbeidsgivere, heretter kalt Bistandsprosjekt I. Man skulle også gi en tilrådning mht. 

finansiering av bistanden. Prosjektet omfattet også en vurdering av bistanden til legen som 

arbeidsgiver, herunder eventuell etablering av en arbeidsgiverorganisasjon.  

Prosjektgruppen besto av representanter fra AF, PSL og Of, i tillegg til sekretariatet. Gruppen 

la frem rapport for sentralstyret den 11. november 2008. I rapporten foretas en 

gjennomgang av den bistanden som gis, delt opp i rettsområder innenfor det som vurderes 

som kjerneområder og oppgaver i randsonen.  

Gruppen kom frem til følgende hovedkonklusjoner:  

1. Det bør ikke gjøres endringer i den bistand som gis i dag. De rettsområder som i dag 

omfattes av sekretariatets bistand synes hensiktsmessig. Også når det gjelder grad av 

bistand innenfor de aktuelle rettsområder, synes bistanden hensiktsmessig. Det tilrås 

videre at det ikke gis bistand på nye rettsområder, f.eks. til skatterettslige forhold, 

selv om det ganske sikkert vil være en etterspørsel etter slike tjenester. 

2. Det er all grunn til å tro at den totale etterspørsel etter juridiske tjenester vil øke. 

Dette vil bl.a. skje som følge av at flere medlemmer og trolig også at en større andel 
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av medlemmene vil ha behov for bistand innenfor de aktuelle rettsområder, bl.a. 

grunnet økt rettsliggjøring av legers rammevilkår. Legenes virksomhet er stadig 

gjenstand for økt regulering gjennom lov, forskrifter o.l. og avtaler. Økt etterspørsel 

må håndteres innenfor Legeforeningens alminnelige finansieringskilder og 

prioriteringer. Det nevnes her at bistanden som det her er tale om må anses som en 

del av Legeforeningens kjernevirksomhet, noe som må iakttas ved tildeling av 

ressurser.  

3. Det tilrås ikke at de næringsdrivende legene pålegges en særskilt tilleggskontingent. 

Det utelukkes likevel ikke at dette kan være akseptabelt dersom det dokumenteres at 

de næringsdrivende forbruker uforholdsmessig mye av Legeforeningens ressurser eller 

det etableres en arbeidsgiverorganisasjon, se nedenfor.  

4. Eventuelle egenandelsordninger må gjelde for alle medlemmer, men dette ligger 

utenfor gruppas mandat å vurdere nærmere. 

5. Det tilrås ikke at det etableres en arbeidsgiverorganisasjon nå. Det bør imidlertid 

etableres et prosjekt, utredningsarbeid e.l. som klarlegger hva som kreves av 

beslutninger, formaliteter og finansiering dersom en slik organisasjon skal etableres. 

Prosjektgruppen mener at Legeforeningen bør ha en klar ”oppskrift”, slik at en 

organisasjon kan etableres raskt hvis behovet melder seg. Dersom det melder seg et 

behov for å inngå tariffavtaler på nasjonalt nivå av en eller annen årsak, f. eks et mer 

unisont krav om tariffavtaler med AFP, vil det være viktig å kunne agere raskt for å 

ivareta legenes interesser. 

 

Bistandsprosjekt II 

Etter at spørsmålet om tilleggskontingent for privatpraktiserende ikke ble anbefalt i 

Bistandsprosjekt I, ble det arbeidet videre med å finne en bærekraftig ordning med sikte på å 

kunne opprettholde servicenivået Bistandsprosjekt I la til grunn i sin rapport i 2008. I 

sentralstyremøte den 22. august 2011 ble etablering av Bistandsprosjekt II vedtatt, med 

følgende mandat: 

Bistandsprosjektet II etableres for å vurdere, og gi tilrådning om hvordan dagens nivå på 

juridisk bistand til privatpraktiserende kan videreføres og finansieres. Prosjektet står fritt til å 

foreslå ulike modeller for finansiering av bistanden slik at tilbudet kan tilpasses 

etterspørselen, både nå og i fremtiden. Dette innebærer at blant annet kontingentøkning 

og/eller andre former for målrettet egenbetaling må vurderes. Tilrådningen skal omfatte 

tiltak for budsjettåret 2013 i tillegg til en bærekraftig modell for fremtiden. Modellen(-e) må 

ta høyde for at det blir flere privatpraktiserende medlemmer og at rådgivningsbehovet blir 

større ettersom medlemmene må forholde seg til stadig økende rettsliggjøring av legers 

virksomhet. Dersom prosjektgruppen finner grunnlag for det, kan også dagens 

rådgivningspraksis mht. rettsområder og intensitet på disse vurderes. Utgangspunktet er 

imidlertid at dagens praksis, slik den ble beskrevet i prosjektet av 2007, ligger fast. 
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Sekretariatet sørger for å legge opp videre saksgang slik at saken kan fremmes for 

landsstyret i 2012, med virkning for budsjettåret 2013. 

Prosjektgruppen besto av Kari Sollien (AF), Synnøve Bratlie (PSL), Jon Helle (Of), Johan 

Torgersen (Ylf) i tillegg til sekretariatet.  

Prosjektgruppen kom frem til følgende hovedkonklusjoner 

1.  Omfanget av juridiske tjenester i sekretariatet bør i det vesentlige opprettholdes på 

det nivået som beskrevet i rapporten fra Bistandsprosjekt I. 

2. Det er et klart behov for å tilføre ressurser til sekretariatet for å kunne opprettholde 

dette nivået på bistanden, samt kunne være forberedt på økt medlemstall og økt 

etterspørsel.  

3. Etterspørselen etter tjenester er spesielt høy fra privatpraktiserende leger, og dette 

kan tale for en differensiert betaling for ytelsene. Prosjektgruppen har likevel kommet 

til solidaritetsprinsippet og hensynet til en samlet forening tilsier at finansieringen 

skjer gjennom en generell økning av kontingenten til alle medlemmer. Tillegget vil 

være beskjedent, i overkant av kr 100,- og midlene skal øremerkes juridisk bistand. 
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2. Arbeidet i utvalget for Juridisk bistandsprosjekt III  

Deltakere: Christian Grimsgaard (Of), Jo-Endre Midtbu, Arne Refsum, Torstein Schrøder-

Aasen (Ylf) og Tom Ole Øren (AF). Grimsgaard har ledet utvalget. 

Sekretariat: Frode Solberg (assisterende avdelingsdirektør /sjefsadvokat), Erling Bakken 

(økonomidirektør), Ida Øygard Haavardsholm (rådgiver /advokatfullmektig) 

Sekretariatet har hatt ansvar for organiseringen av utvalgets arbeid. Det ble avholdt tre 

møter. To i desember 2015 og ett i januar 2016. Medlemmene i utvalget har også bidratt 

med skriftlige innspill mellom møtene.  

Møtene har gått med til å diskutere dagens situasjon, hvilke deler av den juridiske bistanden 

som må styrkes og hvordan dette kan gjøres. Ulike økonomiske modeller har vært presentert 

og diskutert. Det har også vært diskutert ulike andre tiltak som kunne frigjøre ressurser til 

juridisk bistand.  

I kapittel 3 fremkommer det en redegjørelse for dagens situasjon og en beskrivelse av 

utfordringene utvalget har sett. I kapittel 4 omtales de områdene av den juridiske bistanden 

som har vært diskutert. I kapittel 5 fremkommer forslag og drøfting av ulike tiltak for å styrke 

bistanden. Kapittel 6 oppsummerer utvalgets tilrådninger. I kapittel 7 fremgår punkter til 

videre utredning.  
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3. Dagens situasjon 

3.1. Medlemsbistand i dag  

Juridisk bistand fra Legeforeningen 

Leger er omfattet av en betydelig mengde lovreguleringer og har gjennom sin kontakt med 

pasienter, myndighetsorganer, arbeidsgiver og arbeidstakere en rekke rettslige utfordringer 

som i økende grad blir satt på prøve.  

Legeforeningens hovedordning for juridisk bistand til medlemmene er fra sekretariatets Jus- 

og arbeidslivsavdeling (JA-avdelingen). Sekretariatet yter direkte bistand i juridiske spørsmål 

knyttet til yrkesutøvelsen som lege. I tillegg til dette har Legeforeningen 

Rettshjelpsordningen, som kan gi økonomisk støtte til kjøp av ekstern juridisk bistand for om 

lag de samme områder. Sekretariatet vurderer i den enkelte sak om leger kan få bistand fra 

sekretariatet eller om det bør søkes om økonomisk bistand til ekstern advokat. 

Rettshjelpsutvalget er organet som fatter vedtak om kjøp av eksterne tjenester, basert på 

vedtekter fastsatt av Landsstyret. Alle medlemmer er i henhold til Rettshjelpsordningens 

vedtekter forpliktet til å kontakte Legeforeningens sekretariat før de eventuelt utløser 

utgifter til egen advokat som vil ønskes dekket over Rettshjelpsordningen.  

Mange – de langt fleste - tvister løses etter bistand fra sekretariatet før legen eller 

sekretariatet kontakter ekstern advokat, og før det er aktuelt å søke økonomisk bistand fra 

Rettshjelpsordningen.  

Rettshjelpsordningen er et supplement til bistand fra sekretariatet. Ordningen benyttes der 

det av ulike grunner ikke anses hensiktsmessig at sekretariatets advokater tar saken selv, 

eller der det er behov for eksterne ressurser, eventuelt at legen ønsker det. Ordningene har i 

hovedsak kun vært gjenstand for mindre justeringer gjennom de senere årene. Det var dog 

en større revisjon av vedtektene i 2007. Rettshjelpsordningen og kjøp av eksterne tjenester 

omtales under punkt 4.  

 

Beskrivelse av JA-avdelingen  

JA-avdelingen har per i dag 2 økonomer og 22 jurister (medarbeidere, ikke årsverk), hvorav: 

 6 ledere med advokatbevilling 

 18 advokater/advokatfullmektiger/rådgivere /økonomer 

Avdelingen er delt i to "søyler". Om lag halvparten bistår næringsdrivende leger og den 
andre halvparten bistår ansatte leger. Hver søyle har to seksjoner. Det arbeides imidlertid i 
meget betydelig grad på tvers av enhetene, og det legges stor vekt på å fremstå som én 
avdeling.  
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Fra JA-avdelingen er 5,5 årsverk kjøpt ut til bistand til yrkesforeningene. Dette er årsverk JA-
avdelingen ikke disponerer. Fordelingen er 2,25 årsverk til økonom-/ juriststillinger, samt 
3,25 sekretærårsverk. Behovet har vært økende den senere tiden, og det er allerede 
besluttet at to yrkesforeninger skal øke sine "brøker". 

JA-avdelingen har følgende kjerneoppgaver:  

 Utvikling og drift av sentrale avtaler og tillitsvalgtapparat 

 Medlemsbistand vedrørende arbeidssituasjon, næringsdrift og profesjonsutøvelse for 
leger  

 Omsette kunnskap fra saksbehandling til politikk  

 Systematisk opplæring av tillitsvalgte og medlemmer  

 Vedlikehold og utvikling av Legeforeningens lover 

 Sekretariatsoppgaver for yrkesforeningene, Rettshjelpsordningen og Rådet for 
legeetikk 

 
JA-avdelingen har juridisk kompetanse, særlig innenfor følgende rettsområder: 

 Arbeidsrett 

 Helserett 

 Kontrakts- og avtalerett 

 Organisasjonsrett 

 Forvaltningsrett 

 Trygderett 

 Likestillingsrett 

 Erstatningsrett 

 Strafferett 

 EU-rett 

 Prosessrett 

 Ærekrenkelser/injurier  

 

JA-avdelingen har økonomisk kompetanse med særlig vekt på: 

 Helseøkonomi 

 Lønns- og inntekts/kostnadsstatistikk 

 Økonomiske analysemodeller 

 Lønnsberegninger  

 Takstspørsmål 

 

Sekretærene/konsulentene har særlig kompetanse innenfor: 

 Generell administrativ og kontorteknisk kompetanse 

 Organisasjonskompetanse 

 Registerkompetanse 

 Kursorganisering og kursadministrasjon 
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JA-avdelingen driver et omfattende forhandlingsarbeid innenfor alle sektorer hvor det er 

medlemmer ansatt, samt rammeavtaler og takstforhandlinger for selvstendig 

næringsdrivende: 

 Hovedavtaler 

 Overenskomster 

 Særavtaler 

 Rammeavtaler 

 Normaltariffen 

De samme juristene/økonomene som forhandler avtaler, gir også medlemsbistand. Dette gir 
høyt kunnskapsnivå på rådgivningen innenfor eget avtaleverk. 

JA-avdelingen bistår medlemmene innenfor de ulike juridiske og økonomiske områder som 
er beskrevet, inkludert rådgivning overfor tillitsvalgte og medlemmer vedrørende 
tariffavtalespørsmål. Avdelingen besvarer 10-12 000 enkelthenvendelser på telefonvakt, 
samt ca. 4 000 skriftlige henvendelser per år. Av særlig ressurskrevende karakter er 
følgende: 

 Bistå medlemmer i arbeidsrettslige konflikter 
o Som ansatt i sykehus, staten, kommunen mv 
o Som arbeidsgiver (næringsdrift, ledelse og arbeidsgiverforhold) 
o Som tillitsvalgte  

 Bistå medlemmer i tilsynssaker (Fylkesmannen, Helsetilsynet og 
Helsepersonellnemnda) 

 Bistå medlemmer overfor NAV og HELFO 

 Legens ansvar og profesjonsutøvelse 

 Utdanningsspørsmål (juridiske spørsmål om godkjenning av spesialistutdanning, 
turnus, veiledet tjeneste mm) 

 
JA-avdelingen har flere rettsprosesser gående til enhver tid. Mange av disse ender i forlik, 
men avdelingens advokater har saker både for de ordinære domstoler og for Arbeidsretten. 
Dette er arbeidskrevende, men er en viktig del av avdelingens arbeid som skal ha høy 
prioritet. Slikt arbeid oppfattes også som faglig interessant og kompetansebyggende blant 
advokatene. 

JA-avdelingen organiserer tillitsvalgtopplæringen med planlegging og deltagelse på 30-40 
kurs årlig, herunder ansvar for organiseringen av OU-ordningen, samt utstrakt 
foredragsvirksomhet.  

JA-avdelingen har løpende samarbeid og kontakt med ulike helsemyndigheter, KS, RHF, 

forhandlingsmotparter og andre organisasjoner. Avdelingen deltar i en rekke ulike 

arbeidsgrupper med helsemyndighetene, i Akademikerne, med forhandlingsmotparter mv.  

JA-avdelingen har løpende vurderinger og oppfølgning av lovgivning som bakgrunn for 

politisk arbeid/mediekontakt, etter enkelthenvendelser, til Sentralstyret eller til annet 

internt bruk i foreningen. 



12 
 

JA-avdelingen er tungt involvert i foreningens hørings- og utredningsarbeid, og utarbeider en 

rekke høringsuttalelser på vegne av foreningen. Avdelingen utarbeider veiledere og 

policynotater til internt og eksternt bruk.  

JA-avdelingen bistår politisk ledelse med råd, foredrag, artikler til medlemstidsskrifter med 
mer. 

 

3.2. Utfordringer  

Årsmeldingen for 2014 gir innblikk i utfordringene: 

«Sekretariatet håndterer daglig forespørsler om tolkning av avtaler og andre forhold av 

betydning for yrkesutøvelsen, samt noe økonomisk rådgiving. Etterspørselen etter juridiske 

tjenester er fremdeles økende. Sekretariatet forsøker å bidra til effektiv rådgivning gjennom 

telefonvaktordninger, og søker på den måten at antallet skriftlige saker ikke øker 

unødvendig.  

Det saksbehandles årlig et stort antall saker av juridisk karakter. Noen av disse er enkle, og 

registreres ikke. Legeforeningen opprettet og registrerte 3626 nye saker i 2014, hvorav en 

mindre del av disse også innbefatter yrkesforeningenes registrerte saker. Utover dette 

antallet besvares svært mange henvendelser på telefon i vaktsentralen, anslagsvis mellom 

10-12 000. Denne formen for bistand/rådgivning er effektiv, og bidrar også til at leger 

unngår å havne i situasjoner som har potensial til å bli enda mer ressurskrevende." 

Siden registreringen startet i 2009 har det vært en betydelig vekst i antall saker. Utviklingen 

synes å være varig i den forstand at saksmengden øker år for år. Det er her tale om 

nyregistrerte, skriftlige saker. Det dreier seg om alt fra enkle saker som kun medfører et kort 

svar til tunge rettsprosesser. Det er hevet over tvil at økningen av saker er betydelig.  
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Tabell 1: 

 

Totalt antall årsverk inkluderer jurister, økonomer og sekretærer. 

 Figur 1 under illustrerer tallene fra tabell 1.  

Figur 1: 

 

År  Antall saker

Årsverk i JA-

avdelingen 

totalt (inkl 

sekr)

Saker per 

årsverk

2015 4084 27 151

2014 3626 26 139

2013 3206 26 123

2012 2753 24 115

2011 2542 24 106

2010 2300 24 96

2009 1613 23 70
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Tallmaterialet må tolkes med varsomhet. Utviklingen er noe mindre dramatisk enn det disse 

tallene viser, særlig med tanke på at det til enhver tid er en viss mengde basisoppgaver som 

uansett skal håndteres av avdelingen. For hvert nye årsverk vil derfor en større andel av 

tiden brukes til medlemsbistand. De senere års statistikk omfatter også saker behandlet for 

Ylf og Of. På den annen side viser ikke tallene omfanget og kompleksitet av den enkelte sak. 

Kompleksiteten i sakene er mer omfattende enn tidligere. Utvalgets vurderinger er i 

hovedsak basert på det inntrykket medlemmene har formidlet til utvalgets deltakere, som 

stemmer godt overens med sekretariatets erfaringer. Det er etter utvalgets mening ingen 

grunn til å forvente noen endring i denne utviklingen i de kommende år. 

Kapasitetsutfordringer kan gjøre det utfordrende å gjøre grundig nok arbeid i alle saker. 

Medlemmene etterspør og har behov for en grundigere behandling av flere enkeltsaker, da 

konfliktnivået synes å øke og sakene blir mer komplekse. Sekretariatet mener det er behov 

for å løfte frem noen flere tunge bistandssaker. Utvalget registrerer at det også i dag settes 

av store ressurser for å håndtere utvalgte saker grundig, men er av den klare oppfatning at 

det er behov for å kunne gå dypere inn i flere lignende saker.  

Kapasitetsutfordringene gir også utslag i tidvis lang ventetid, og saksbehandlingstiden i JA-

avdelingen er økende. Både tillitsvalgte, andre medlemmer og juristene i JA-avdelingen 

oppfatter tidvis saksbehandlingstiden som lang, i noen tilfeller for lang. Noen saker krever 

umiddelbar håndtering, eksempelvis personalsaker, tilsynssaker og saker som omtales i 

media.  I enkelte typer saker der medlemmer opplever å være i en krisesituasjon, kan også 

ventetiden oppfattes som belastende. Utvalget er av den klare oppfatning at det er et behov 

for å korte ned saksbehandlingstiden i noen saker for å møte forventningene fra 

medlemmene.  

På grunn av det høye trykket på avdelingen, er det videre utfordrende å få tilstrekkelig tid til 

arbeid som aldri haster, men som er avgjørende for en velfungerende avdeling, slik som 

faglig fordypning, kvalitetssikring og driftsmessige forhold.  

Utvalget peker også på at JA-avdelingen har mange sentrale oppgaver for Legeforeningen. 

Juridisk bistand til medlemmer er en av de aller viktigste. Det er likevel viktig at slik rettshjelp 

ikke går på bekostning av øvrige oppgaver. Det er viktig at avdelingens arbeid med 

forhandlinger, høringer og annet større arbeid som er til nytte for det store flertallet av 

medlemmene, ikke blir nedprioritert i den prosessen man nå er i gang med. Omprioriteringer 

som eventuelt skal gjøres, må altså ikke gå på bekostning av slike store og viktige oppgaver.  
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4. Juridiske bistandsområder med behov for styrking  

4.1. Bistand i tilsynssaker 

I tilsynssaker bistår JA-avdelingen ved å ivareta medlemmets juridiske interesser. I de fleste 

tilfeller oppfordres medlemmet til å skrive klagen selv. JA-avdelingens jurister påser at 

sakens juridiske side er ivaretatt og at legen har forklart seg på en hensiktsmessig og 

forståelig måte.  

Utvalget vurderer at det ville være fornuftig om juristene kunne konferere med medisinske 
spesialister i de tilsynssakene som har med medisinskfaglige vurderinger å gjøre. 
Sekretariatet arbeider med hvordan de fagmedisinske miljøene kan nyttiggjøres inn i den 
juridiske rådgivningen. Utvalget mener dette vil kunne styrke bistandsarbeidet. 

Utvalget har sett hen til den danske legeforeningens håndtering av tilsynssaker. Man har her 

i større grad gått ut med en tydelig oppfordring til alle medlemmer om å kontakte 

foreningens jurister i forkant av å skrive svar til tilsynsmyndighetene. Man har også 

utarbeidet mal for hvordan slike svar bør se ut. Utvalget mener man bør vurdere tilsvarende 

tilbud for norske leger. 

 

4.2. Bistand til leger i krise 

Utvalget vurderer at det i de alvorlige tilsynssakene og i saker angående alvorlige 

arbeidskonflikter er svært viktig at medlemmet blir ivaretatt også på det personlige plan. 

Mange leger vil oppleve slike saker som svært opprivende og vanskelige å takle. I tillegg til at 

juristene i JA-avdelingen skal ta seg av den juridiske siden av saken, bør de derfor også være 

oppmerksomme på legens øvrige behov. Juristene må settes i stand til å håndtere dette til 

en viss grad, og avdelingen må ha kapasitet nok til at slikt arbeid kan få en høyere prioritet. 

Man bør også bekjentgjøre og gjøre bruk av kollegastøtteordningen, lege-for-lege-ordningen 

og Villa Sana, som kan bidra med hjelp og støtte til leger i krisesituasjoner.  

Utvalget har ikke inngående kunnskap om hvordan kollegastøtteordningen og lege-for-lege-

ordningen fungerer i de forskjellige fylkene, men har inntrykk av at dette varierer. Man 

finner grunn til å understreke viktigheten av disse tilbudene. Sekretariatets jurister, som ofte 

er de som får henvendelsene fra leger i krisesituasjoner i første omgang, må kjenne godt til 

ordningene slik at de kan ta ansvar for at medlemmet settes i kontakt med disse. Det er også 

viktig at sentralstyret sikrer at disse ordningene vedlikeholdes og at man sikrer et 

tilfredsstillende tilbud over hele landet. 

I enkelte saker bør det også vurderes å koble inn sentrale tillitsvalgte, typisk der saken også 

har en politisk side. Det er viktig å understreke at Legeforeningen har et ansvar for å bidra til 

ivaretakelse av medlemmer i krisesituasjoner  
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4.3. Interessekonflikter og ulike roller 

Utvalget oppfatter at JA-avdelingen i dag har utfordringer knyttet til interessekonflikter fordi 

medlemmer i mange tilfeller kan ha ulike og til dels motstridende interesser. Advokatetisk er 

det problematisk at foreningens advokater da påtar seg advokatoppdrag for flere parter i en 

konkret sak. Utvalget mener det er behov for å gjøre endringer i hvordan dette håndteres for 

å tydeliggjøre roller, og sikre at man ikke kommer i konflikt med de advokatetiske reglene 

knyttet til interessekonflikter. Utvalget mener at JA-avdelingen selv er best skikket til å 

vurdere hvordan dette bør utføres, men anerkjenner at det kreves noen ressurser for å få 

gjennomført en slik omstilling. 

Sekretariatet er opptatt av å opptre i samsvar med advokatetiske regler. Medlemmet skal 

være trygg på at advokatene i Legeforeningen gir råd som er gode og adekvate for det 

medlemmet de representerer. Når advokaten opptrer som Legeforeningens advokat, er det 

viktig at det tydeliggjøres overfor medlemmet. Dersom slik rådgivning ikke lar seg gjøre, bør 

advokatene ikke påta seg oppdraget.  

 

4.4. Bistand til ledere i sykehus 

Legeledere i sykehus har etterspurt mer bistand. De mottar i utgangspunktet juridisk bistand 

fra sekretariatet på lik linje med alle øvrige medlemmer. Sekretariatet bistår i utgangpunktet 

ikke legeledere i konflikter der legen er arbeidsgivers representant overfor andre leger. 

Bistand skal da gis fra arbeidsgiversiden via lederlinjen.  

Man må like fullt være bevisst på at det kun er i de tilfellene der lederen er i konflikt med 

andre leger i rollen som arbeidsgiver, at han ikke har krav på bistand. Legeledere skal for 

øvrig gis like god bistand som andre leger. I praksis vil bistanden gis der lederen har behov 

for rådgivning overfor overordnede ledere. 

Utvalget har vurdert muligheten for å opprette en egen enhet i JA-avdelingen som kunne gitt 

bistand til legeledere også i rollen som arbeidsgivere. I Danmark er det opprettet en egen 

forening for ledere. Utvalgets syn er imidlertid at de kapasitetsutfordringer JA-avdelingen 

har i dag, gjør at tiden ikke er inne for å utvide bistandsområdet. Slik rådgivning har også 

noen meget krevende grenseoppganger mot sykehusets ansvarsområde. Slike ordninger kan 

vise seg å ta over HR-funksjoner i sykehusene. Slik bistand er Spekters ansvar. 
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4.5. Legeforeningens tilnærming i konfliktsaker 

Legeforeningens policy har vært at sekretariatets jurister skal bidra til at medlemmenes 

interesser ivaretas, og de går i blant lengre enn praktiserende advokater i å gi råd med sikte 

på bærekraftige løsninger over tid. Ofte vil det være god rådgivning å se utover den aktuelle 

rettstvist, og tenke helhetlig og fremtidsrettet for legen som arbeidstaker i et begrenset 

marked. Noen ganger kan man vinne en rettssak, men likevel ikke ha løst problemet. Et forlik 

kan være å foretrekke der legen skal arbeide videre ved samme arbeidsplass. Etter utvalgets 

syn er det ting som tyder på at strategien bør justeres noe, og at man i større grad enn 

tidligere bør forfølge rettstvistene. I en del saker er det liten vilje hos motparten til å enes 

om gode forlik. Videre vil en mer aktiv tilnærming i endel saker kunne bidra til økt 

forhandlingsstyrke i tilgrensende saker.  

Som nevnt innledningsvis som bakgrunn for dette prosjektet erfarer Legeforeningen en 

utvikling der arbeidsgiverorganisasjonene/ helseforetakene fremstår som mer konfliktvillig 

enn tidligere, og der man oftere blir møtt med steil front. På den bakgrunn er det grunn til å 

se nærmere på JA-avdelingens type bemanning, noe sekretariatet er i gang med. De senere 

årene har ansettelseskriteriene i avdelingen vært tydelig preget av at det skulle ansettes 

faglig dyktige jurister. Sekretariatet er opptatt av å rekruttere medarbeidere som kan bidra 

til å utvikle tilbudet til foreningen og medlemmene. I det klimaet som nå råder, kan det være 

grunn til å ta hensyn til det økte behovet for tung medlemsbistand når det rekrutteres nye 

medarbeidere. Det er muligens behov for å få inn flere senioradvokater med 

spisskompetanse, særlig på arbeidsrett, som kan brukes i sammensatte saker med tunge 

bistandsbehov. 

Legeforeningen må være forberedt på å ta de rettsprosessene som er nødvendige for å sikre 

rettighetene til sine medlemmer. I forhandlinger er det viktig at motparten vet at 

Legeforeningen tar saken videre dersom ikke minnelig løsning oppnås. 

 

4.6. Juridiskfaglige avgrensninger - særlig om skatt og selskapsrett 

JA-avdelingen yter i dag juridisk bistand i alle saker knyttet til utøvelsen av legeyrket. Det 

avgrenses imidlertid mot skatterett og til dels selskapsrett der det kun gis noen helt 

overordnede råd og der det er utarbeidet enkelte maler for eksempel for internavtaler på 

legekontor. Begge disse fagene er omfattende juridiske fagfelt der det er behov for en viss 

mengde saker for å holde seg orientert og for å kunne yte forsvarlig bistand. Det anses ikke 

sannsynlig at jurister i avdelingen vil kunne få saker i stort nok omfang til at det vil kunne 

være forsvarlig å yte bistand innen disse fagfeltene. Det anses heller ikke realistisk at man 

skal øke sakstilfanget med tanke på det scenarioet man står i, der saksmengden årlig øker 

kraftig.  
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Utvalget har vurdert om det bør etableres et tilbud innenfor skatt og selskapsrett. 

Næringsdrivende leger har i særlig grad etterspurt dette. Sekretariatet har opplyst at det kan 

undersøkes nærmere om for eksempel kollektivt medlemskap i Skattebetalerforeningen (for 

alle medlemmer eller begrenset til noen yrkesgrupper) kan gi de fleste tjenestene man 

trenger. Skattebetalerforeningen har opplyst at man vil kunne tilby rådgivning innen både 

skatt og selskapsrett. Flertallet i utvalget mener mange medlemmer vil kunne ha god nytte 

et slikt tilbud. Samtidig vil det kunne avlaste JA-avdelingen ved at alle spørsmål knyttet til 

skatt og selskapsrett kan henvises til ordningen, også der man i dag gir overordnede råd og 

veiledning. Deler av utvalget er likevel kritisk til at samtlige medlemmer skal være med å 

finansiere tjenester som kun er av interesse for noen. Utvalget ber derfor om at 

Sentralstyret tar stilling til om det er ønskelig med en videre utredning av dette mulige 

tilbudet fra Skattebetalerforeningen. 

 

4.7. Rettshjelpsutvalget 

Som nevnt er den primære ordningen at juridisk bistand til medlemmene ytes fra 

sekretariatets jurister. Det er også anledning til å søke Rettshjelpsutvalget om midler fra 

Rettshjelpsordningen. Dette er en økonomisk støtteordning for kjøp av juridiske tjenester 

hos eksterne advokater. Rettshjelpsordningen er ikke en forsikringsordning som gir 

medlemmene en ubetinget rett på støtte. Søknadene avgjøres etter en skjønnsmessig 

vurdering av Rettshjelpsutvalget, som består av tillitsvalgte fra yrkesforeningene og Norsk 

medisinstudentforening. Ordningen anvendes der sekretariatet ikke har anledning til å bistå 

(typisk på grunn av interessekonflikt), der det er behov for en type juridisk spisskompetanse i 

en konkret sak eller der det av andre grunner ikke anses hensiktsmessig at sekretariatets 

jurister tar saken. Rettshjelpsutvalget fungerer også i blant som en slags klageinstans på 

eventuelt avslått eller avsluttet juridisk bistand fra sekretariatet. Der sekretariatets jurister 

har vurdert det slik at medlemmet ikke får ytterligere bistand, antas det at det oppleves som 

realt å få en slags ny vurdering fra et slikt utvalg.  

Om lag halvparten av de som søker får avslag. Av de som mottar støtte dekker dette sjelden 

alle kostnadene. Kostnadene medlemmene har ved bruk av ekstern juridisk bistand, har de 

senere årene økt betydelig, men bevilgninger fra ordningen har ikke økt i samme grad. 

Ordningen anses likevel som et viktig supplement til bistand fra sekretariatets jurister.  

Utvalget mener det er grunn til å utvide de økonomiske rammene for Rettshjelpsutvalget slik 

at flere medlemmer kan få støtte og slik at det kan bevilges større summer i enkelte saker. 

Man anerkjenner at Rettshjelpsutvalget har en viktig funksjon og utgjør et viktig supplement 

til den ordinære bistanden fra JA-avdelingen. 
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4.8. Kjøp av eksterne juridiske tjenester 

I utvalgte saker innhenter sekretariatet eksterne juridiske vurderinger. Utvalget har vurdert 

økt bruk av eksterne advokater i enkeltsaker. Særskilt kompetanse vil kunne hentes inn, og 

sekretariatet vil kunne avlastes. Utvalget er imidlertid av den oppfatning at det i de fleste 

sakene er en fordel å benytte sekretariatets egne jurister som har bred og inngående 

kompetanse i de aktuelle rettsområdene. De har en særlig god innsikt i legers 

arbeidsforhold, og i tillegg har Legeforeningen, som avtalepart i sentrale avtaler, bred 

kontaktflate mot arbeidsgiversiden. Kunnskap om lokale forhold, som eksterne advokater 

ofte ikke har samme tilgang til, kan gi bedre muligheter for løsning av tvister.  

Erfaringen med bruk av eksterne advokater er også at de er svært kostbare. 

Arbeidstvistsaker som gjennomføres ved praktiserende advokater vil ofte beløpe seg til 

minst kr 500 000 for en 2-3 dagers sak i domstolen. Det skal ikke til mer enn 2-3 slike saker 

før det kan finansiere en intern advokat i ett år. Antallet saker kjørt for retten kunne lett blitt 

doblet dersom denne advokaten hadde blitt skjermet for andre oppgaver. Det må derfor 

anses som mer lønnsomt å bygge og bruke intern kompetanse i de tilfellene der det anses 

likeverdig eller bedre enn eksterne tjenester. Utvalget foreslår en ordning hvor noen få 

advokater i Legeforeningen håndterer tunge bistandssaker og rettssaker, og blir gitt 

tilstrekkelig med tid til å følge opp slike saker på en grundig måte. 

Det har også vært diskutert om det kunne være behov for mer juridisk ekspertise 

(spisskompetanse) i noen saker. Når det gjelder helserettslige problemstillinger anses JA-

avdelingen som et ledende juridisk miljø i Norge. Innenfor arbeidsrett har de store 

advokatfirmaene omfattende kompetanse, og det kan tenkes tilfeller der Legeforeningen 

kunne nyttiggjøre seg kompetansen hos eksterne advokater. Når det gjelder det rent 

juridisk-faglige, vurderes det imidlertid at det sjelden vil heve kvaliteten på arbeidet å 

benytte ekstern arbeidsrettslig kompetanse. JA-avdelingen har spisskompetanse på juridiske 

problemstillinger knyttet til tariffavtalene og legers arbeidsforhold, og også god 

forhandlingskunnskap. Avtaleverket til leger er såpass komplekst at kunnskap om dette gir 

Legeforeningens advokater noen særfordeler i arbeidsrettslig bistand. Noen særegne tvister 

vil likevel hensiktsmessig kunne håndteres av eksterne advokater. Det må heller ikke 

undervurderes den effekt det i noen tilfeller kan ha på motparten at man bruker profilerte 

advokater som presumtivt bidrar til å skape respekt.   

I enkelte saker leies det inn ekstern bistand for å løse kortvarige kapasitetsproblemer. Dette 

er beheftet med betydelige kostnader, og det kan være mer hensiktsmessig å øke 

sekretariatets bemanning. Slike tiltak vil over tid også være kompetansebyggende og på den 

måten være med på å styrke avdelingen.  

Slik utvalget ser det er det imidlertid viktig å ha muligheten til å benytte eksterne advokater 

der dette anses hensiktsmessig, og bruken bør trolig økes. For å gjøre dette enklere bør det i 

tillegg til dagens ordning avsettes midler til JA-avdelingens disposisjon slik at de kan ta 
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beslutning om å benytte ekstern advokat i enkelte hastesaker. Det vil gjøre prosessen med 

bruk av eksterne advokater i enkeltsaker enklere og raskere. Slike ordninger er ganske 

vanlige, blant annet i andre foreninger og også i den svenske legeforeningen. Det må da i så 

fall sees nærmere på hvordan forholdet mellom JA-avdelingen og Rettshjelpsordningen skal 

være. I tillegg bør det defineres et nivå for hvor mye midler som skal kunne bevilges i en slik 

ordning.  

 

4.9. Forsikringsordning 

Utvalget har drøftet forslag om å tilby rettshjelp som en forsikringsordning, men vurderer at 

de juridiske kjerneoppgavene til sekretariatet ikke skal settes ut til andre. Det er ikke 

ønskelig å endre på dagens hovedpraksis.  

Utvalget har drøftet en rettshjelpsforsikring som kunne dekket opp for andre juridiske 

forhold enn de som i dag dekkes av Legeforeningens ordninger. Andre 

arbeidstakerorganisasjoner tilbyr generelle rettshjelpsforsikringer til sine medlemmer. 

Ordningene omfatter rettshjelp innenfor rettsområder som faller utenfor det slike 

organisasjoner normalt sett bistår sine medlemmer med, altså forhold helt utenfor 

yrkesutøvelsen. Utvalget har drøftet om det kan være grunn til å se nærmere på om en slik 

rettshjelpsforsikring kunne være interessant som en ren medlemsfordel.  

Det har i denne omgang ikke vært anledning til å undersøke dette nærmere. Utvalget ber 

sentralstyret ta stilling til om en slik rettshjelpsforsikring, for problemstillinger utenom yrket, 

bør utredes som en del av foreningens medlemsfordeler. 
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5. Mulige tiltak for å styrke medlemsbistanden 

5.1. Tiltak som ikke krever økt finansiering 

Effektivisering 

Internt i JA-avdelingen har man pågående et effektiviseringsprosjekt som skal levere til 

sommeren 2016. Det sees her særlig på om man ved å standardisere deler av behandlingen 

av saker kan effektivisere uten at dette går på bekostning av kvaliteten. 

JA-avdelingen har effektivisert saksbehandlingen i flere omganger. Dette er eksempelvis 

gjort gjennom å utvikle standardsvar, utarbeide nettinformasjon, opplæring av tillitsvalgte 

og løse flere rådgivningsoppdrag på telefon fremfor å reise ut. Rutiner og systemer er 

gjennomgått flere ganger de siste årene, og det er ikke grunn til å tro at det pågående 

prosjektet vil frigjøre mye tid. Utvalget anser det ikke som sannsynlig at man kun ved å 

effektivisere ytterligere kan nå målsetningene om en styrket juridisk tjeneste fra 

sekretariatet. 

 

Avgrense bistandsområdet 

Det kunne også tenkes at et mulig tiltak for å frigjøre tid for sekretariatets jurister var å 

avgrense bistandsområdet ytterligere. I tillegg til skatt og selskapsrett, kunne det være 

ytterligere sakstyper der det ikke skal gis bistand til tross for at det angår legers 

arbeidsforhold. Utvalget mener at dagens bistandsområder i hovedsak er hensiktsmessige, 

og vil ikke anbefale endringer nå. Dersom man på sikt ser at det ikke er mulig å opprettholde 

tilbudet, bør denne muligheten utredes nærmere. Dette antas som en utfordrende oppgave 

fordi det allerede er foretatt hensiktsmessige avgrensninger. 

Slik utvalget vurderer det er mandatet for dette utvalget å styrke det juridiske tilbudet til 

medlemmene. Det er grunn til å tro at det vil kunne ha negative effekter dersom man kutter 

i deler av tilbudet nå, samtidig som man annonserer en styrking av det juridiske tilbudet.  

 

Sterkere prioriteringer i JA-avdelingen 

Det kunne tenkes ordninger der JA-avdelingen hadde anledning til å nedprioritere enkelte 

typer saker. Dette kunne gjøres slik at avdelingen pekte ut en type saker å prioritere i en 

periode fremover og at man samtidig pekte ut saker som skulle behandles enklere/mer 

standardisert. Samtidig må det erkjennes at medlemmenes forventing også bør hensyntas et 

stykke på vei. JA-avdelingen har ved tidligere anledninger hvor det er gjort prioriteringer av 

områder det ikke gis bistand til, likevel valgt å støtte medlemmene i noen saker. Som en 

medlemsforening med svært høy medlemstilslutning, og med relativt høy medlemsavgift, vil 
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også slike vurderinger måtte bero på skjønn. Sekretariatet har jobbet med denne 

problemstillingen over de siste årene. 

Det legges til grunn at det fremdeles må være betydelige innslag av konkrete vurderinger av 

om medlemmet får bistand og eventuelt hvor omfattende denne skal være. Medlemmet har 

krav på en innledende vurdering av sin sak, men bistand utover dette beror således på 

juridisk-faglige vurderinger hvor en rekke faktorer vil inngå.  

Utvalget legger til grunn at JA-avdelingen også i dag har vide fullmakter til å gjøre konkrete 

vurderinger av hvilke saker som skal få en mer standardisert og enkel behandling og hvilke 

saker man går dypere inn i. Utvalget anerkjenner at det er et behov for å differensiere 

bistanden ut fra typen sak, og mener det er viktig at dette gjøres. Det bør unngås å bruke 

unødvendig mye tid på saker som ikke er av høy viktighet, for på den måten ha ressurser å 

bruke på de tyngre sakene der mye står på spill for medlemmet og legers rettssikkerhet.  

Etter utvalgets vurdering er det JA-avdelingen selv som er best skikket til å gjøre 

vurderingene av tidsbruk opp mot den konkrete saken. Det anbefales at det lages rutiner for 

dette evt. etter høring i yrkesforeningene slik at man sikrer en enhetlig praksis innad i 

avdelingen. 

 

5.2. Finansielle og budsjettmessige tiltak 

Hovedutfordringen for JA-avdelingen er økt bistandsbehov i medlemsmassen. Utvalget 

oppfatter at avdelingen har den nødvendige kompetanse til å håndtere de fleste saker. Det 

gjøres også gode vurderinger av hvorvidt eksterne advokattjenester skal benyttes. 

Tilgjengelige ressurser er godt organisert og arbeidsprosessene fremstår som effektive.  

 

For å oppnå en bedring i de juridiske tjenestene, vurderes det derfor nødvendig å øke 

kapasiteten gjennom bemanningsøkninger. Utvalget har vurdert flere løsninger for 

finansering av dette.  

 

Kontingentøkning 

Økte ressurser kan dekkes inn ved å øke kontingenten. Utvalget vurderer at 

kontingentøkning i det lengste bør unngås. Det henger sammen med at kontingenten 

oppleves som høy blant mange medlemmer. Det er grunn til å frykte at leger ikke vil melde 

seg inn og andre melde seg ut, dersom prisen for medlemskap blir høyere. Utvalget har 

drøftet at selv om mange tillitsvalgte, herunder besluttende organer som Landsstyret, nok vil 

kunne støtte en økning i kontingenten, er det en fare for avskalling av medlemsmassen som i 

seg selv vil redusere inntektene. Andre finansieringskilder bør først vurderes, og 

kontingentøkning bør være siste utvei. Utvalget peker imidlertid på at hvis det er nødvendig 
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for å få styrket juridisk bistand, bør også dette vurderes. Som det fremgår nedenfor, vil 

utvalget på kort og mellomlang sikt anbefale andre finansieringskilder. 

Dersom man senere skal vurdere kontingentøkning, vil det måtte tas stilling til om 

differensiering er et aktuelt virkemiddel. To hovedmuligheter er nærliggende å vurdere; 

særkontingent eller egenandel for de grupper som merforbruker tjenester.  

Tidligere målinger har vist at næringsdrivende leger i gjennomsnitt forbruker om lag dobbelt 

så mye ressurser som ansatte leger. Dette har sammenheng med at ansatte leger har et 

bedre nettverk av tillitsvalgte de kan få bistand fra. I tillegg har ikke næringsdrivende leger 

de samme administrative systemer i sine virksomheter. Problemstillingen ble diskutert i 

Bistandsprosjekt II. I diskusjonen ble det anført at dette måtte ses i sammenheng med øvrig 

ressursbruk til de ulike yrkestilhørighetene. De næringsdrivende legene mente bl.a. at man 

måtte gjøre en kartlegging av ressursbruk på forhandlinger. Dette ble ikke gjort, fordi man 

fant andre løsninger. Konklusjonen ble at man videreførte systemet med lik kontingent for 

alle. Utvalget ønsker ikke å gå bort fra den solidaritetstanken som ble lagt til grunn i 

Bistandsprosjekt II og som utvalget mener er styrkende og samlende for Legeforeningen. 

En annen variant av prinsippet om at forbrukeren av tjenesten betaler, er å innføre 

egenandeler. Enkelte fagforeninger har et visst antall timer inkludert i kontingenten. For 

bistand utover disse timene, betaler medlemmene en lav timesats. Utvalget vurderer at 

egenandel ikke er aktuelt å innføre nå, men at det kan vurderes ved fremtidig behov for 

finansiering av tjenestene.  

 

Omprioritering 

Omprioritering innad i Legeforeningen vil kunne bidra til styrking av bistandsarbeidet. 

Utvalget mener at juridisk bistand er en kjerneoppgave som medlemmene har en berettiget 

forventning om å få når de trenger det. Legeforeningen har mange viktige oppgaver, 

organisasjonsledd og utvalg. Om nødvendig må imidlertid Legeforeningen allokere sine 

ressurser rundt de viktigste kjerneoppgaver slik at kvaliteten på disse kan opprettholdes. 

Utvalget går ikke inn i denne sammensatte og krevende problemstillingen, da det er mulig å 

styrke det juridiske tjenestetilbudet ved andre løsninger.  

Et annet tiltak av samme karakter er en gradvis styrking av medlemsbistanden gjennom en 

bevisst dreiing av kontingentfordelingen. Gitt at det ikke skal foretas noen realøkninger av 

kontingentsatsene (utover lønns- og prisvekst), er en mulig modell at foreningens eventuelle 

inntektsøkning som følger av medlemsvekst, i en periode øremerkes medlemsbistand.  

Dette innebærer at foreningsleddene vil få lavere inntektsvekst enn de ellers ville hatt. På 

denne måten åpnes det for at medlemsbistand samlet sett kan bli styrket, uten at det gjøres 

en konkret nedprioritering av utvalgte oppgaver eller foreningsledd. 
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Andre finansieringsmuligheter 

Premien for ansvarsforsikringen som i dag utgjør kr 400, omfatter et element av 

administrasjonsbidrag til dekning av Legeforeningens forvaltningskostnader. En mindre 

justering på eksempelvis kr 50 av denne premien, bør kunne brukes til å finansiere juridisk 

bistandsarbeid, gjerne knyttet til erstatningsrettslig rådgivning.  

Nye lovregler for uførepensjon fra 2016 samt andre mulige tiltak i sekretariatet vil kunne 

innebære en kostnadsreduksjon i hovedforeningens drift. Dette vil kunne gjøre det mulig å 

finansiere en ønsket ekspansjon med virkning fra budsjettåret 2017. Landsstyret i 2016 må 

ta stilling til om dette er riktig bruk av frigjorte ressurser.  

Legeforeningen har tidligere foretatt en rettshjelpsavsetning i den regnskapsmessige 

balansen. Avsetningen ble gjort for å muliggjøre økt bruk av juridiske tjenester - både interne 

og eksterne. Avsetningen utgjør ca. kr 4,4 millioner. Utvalget mener dette bør brukes bevisst 

for å styrke medlemsbistanden. Fondet skal ikke brukes til varig oppbemanning, men er 

tenkt å kunne finansiere store rettssaker o.l. Utvalget mener at denne avsetningen bør 

styrkes. Dels bør det kunne brukes til å etablere en midlertidig satsing på styrket bistand. 

Dels bør det bygges opp til å kunne tåle advokatutgifter i store rettssaker. 
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6. Utvalgets tilrådninger – tiltak for styrking av tjenestene 

Medlemmene skal være trygge på at bistanden de får er av høy kvalitet. For å nå dette målet 

må kapasiteten styrkes.  

Legeforeningen besitter i dag viktig kompetanse på sentrale bistandsområder for 

medlemmene. Hovedutfordringen synes å være knapp kapasitet til å gå tilstrekkelig tungt 

inn i saker. Utvalget mener det vil være behov for en intensivert bistand, fortrinnsvis ved 

økning av bemanningen i Avdeling for jus og arbeidsliv, men også noe ved bruk av eksterne 

advokater.  

Utvalget vil under redegjøre for hvordan denne styrkingen anbefales gjennomført gjennom 3 

hovedtiltak. 

Utvalget tilrår at bistandsområdene ligger fast. Det tas ikke sikte på en utvidelse av 

rettsområdene det gis bistand til. Det tas imidlertid sikte på en styrking innenfor nåværende 

tilbud. Dette gjelder både kapasitet, kompetanse og helhetlig rådgivning.  

Særlig bør det jobbes med nye tiltak for en mer helhetlig bistand i tilsynssaker og andre 

saker der leger er i en krisesituasjon. Videre anbefaler utvalget at JA-avdelingen gis mulighet 

til å gripe raskere inn og til å bruke mer ressurser i en del av de litt større sakene ved at den 

generelle kapasiteten øker. Utvalget ser også at det som følge av en mer utfordrende 

arbeidsgivertilnærming er behov for en økt satsing på medlemsbistand overfor enkelte av 

våre faste motparter.  

Som en følge av forslag til ny advokatlov som nå er på høring, kan det bli nødvendig å se 

nærmere på organiseringen av JA-avdelingen i sekretariatet. Utvalget ber sekretariatet i så 

fall ta hensyn til ovennevnte i en slik omorganisering. Sekretariatet får, dersom utvalgets 

tilrådninger tas til følge, også mulighet til å rekruttere inn ansatte som kan supplere den 

kompetansen og personellsammensetning som i dag er i JA-avdelingen. 

 

6.1. Strakstiltak  

Slik utvalget vurderer det, er det nå et sterkt behov for å demme opp for en mer aggressiv 

holdning særlig fra arbeidsgiversiden i sykehus, men også fra avtalemotparter for 

næringsdrivende leger. Utvalget anbefaler derfor noen strakstiltak som har til hensikt raskt å 

avhjelpe denne utviklingen. Det bør avsettes ressurser til å følge opp noen utvalgte saker, og 

det bør dedikeres ressurser til tunge bistandssaker og rettssaker over en 2-3 årsperiode.  

For at slike ressurser skal brukes målrettet, bør dette skje ved bruk av dedikerte 

medarbeidere. Målet er å vise at Legeforeningen setter inn målrettede ekstraordinære tiltak 

for å matche motparter. Utvalget viser særlig til den vanskelige situasjonen på OUS og UNN. 

Det gjør seg også gjeldende tilsvarende utfordringer i noen kommuner. 
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Utvalget vil foreslå at inntil tre stillinger til en slik satsing finansieres av 

rettshjelpsavsetningen fra siste halvår 2016 og innarbeides i det ordinære budsjettet for 

2017.  

 

6.2. Varig styrking av juridisk bistand 

Sekretariatet 

Som det fremgår av tabell og figur under avsnitt 3.2, har bemanningen i sekretariatet innen 

juridiske tjenester ikke økt i takt med medlemsøkning og sakstilfang. Utvalget ønsker å finne 

løsninger som gir mer varig effekt, og som sikrer en permanent styrking av den juridiske 

bistanden.  

I tillegg til strakstiltakene omtalt i avsnitt 6.1, må det gis budsjettmessig rom for ekspansjon i 

2017 og årene fremover. Utvalget mener at budsjettet for 2017 må ta høyde for inntil tre 

nye stillinger (midlertidige eller faste) dersom dette vurderes som nødvendig for å håndtere 

den økte etterspørselen etter tjenester.  

Utvalget vil også peke på at et økt behov for advokater til bistandssaker og rettsprosesser vil 

kunne medføre økt behov for sekretærhjelp. Utvalget vil således foreslå at JA-avdelingen i 

tillegg tilføres en sekretærstilling. Slik utvalget vurderer det vil dette også gjøre en eventuell 

endret organisering enklere gjennomførbar.  

 

Rettshjelpsordningen 

Ordningen med kjøp av eksterne tjenester må også styrkes. Utvalget mener at 

Rettshjelpsordningen bør få styrket sine budsjetter, og at Rettshjelpsutvalget i sin 

virksomhet får i oppgave å følge opp Landsstyrets vedtak om økt ressursbruk på saker som 

bør støttes. Det anses at en slik justering kan skje innenfor dagens vedtekter for ordningen. 

Utvalget mener det er viktig at Legeforeningen må kunne benytte seg av ekstern 

advokatbistand der sakene fordrer det, og på den måten ha et bredt spekter av juridiske 

virkemidler for å ivareta medlemmenes rettsikkerhet. 

 

Rettshjelpsavsetningen 

Utvalget vil anbefale at rettshjelpsavsetningen tilføres økonomi i en todelt prosess. For det 

første bør Legeforeningen ved eventuelt overskudd i regnskapet tilføre en andel av 

overskuddet til økning av avsetningens midler. For det annet bør det vurderes en form for 

særfordeling av kontingentmidler fra og med 2017 som sikrer en mer varig økonomi i 

avsetningen. Avsetningen kan også brukes som finansieringskilde for saksomkostninger i 
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viktige saker. Store saker medfører risiko for betydelige saksomkostninger, og 

Legeforeningen må tilrettelegge for å kunne ta slike saker uten å måtte finne midlene hver 

gang behovet oppstår. Økt satsing på medlemsbistand taler derfor for avsetninger i en helt 

annen størrelsesorden enn dagens nivå. Dersom denne avsetningen tømmes, bør andre 

tiltak vurderes.  

 

Videre anbefaling 

Etter utvalgets vurdering vil tiltakene bidra til en vesentlig styrking av foreningens juridiske 

bistand. Med en fortsatt økning i etterspørselen vil det imidlertid kunne bli behov for 

ytterligere tiltak i løpet av noen år. For å unngå etterslep og kapasitetsproblemer fremover 

anbefaler utvalget at utviklingen i avdelingen og etterspørselen etter medlemsbistand legges 

frem i tilknytning til budsjettbehandlingen årlig.  

For å sikre at man på sikt har den nødvendige kapasiteten til å håndtere medlemmenes 

behov for juridisk bistand bør det ses på varige omprioriteringer i Legeforeningens budsjett.  

Utvalget vil avslutningsvis derfor peke på at juridisk bistand til medlemmene av mange anses 

å være Legeforeningens viktigste medlemsfordel i tillegg til Tidsskriftet. Dette taler for en 

dreining i økonomien i retning av å styrke juridisk bistand. En slik omprioritering vil innebære 

at andre deler av foreningen vil få redusert eller ingen realvekst i inntektene. Det kan bety at 

annet viktig arbeid ikke kan påregne samme vekst som juridisk bistand.  

I denne omgang står et samlet utvalg bak forslaget om å foreta en dreining av 

kontingentinntektene som beskrevet i punkt 5 om omprioriteringer. Det er her foreslått at 

realøkninger i kontingentinntektene (utover prisjustering for lønns- og prisvekst) fordeles til 

juridisk bistand. Dette gir grunnlag for en styrking av både juridiske ressurser i sekretariatet 

og i Rettshjelpsordningen. Utvalget mener at dette er nødvendig for at medlemmene i de 

nærmeste årene får fortsatt tilgang til juridisk bistand av god kvalitet, og at ordningene er 

tilstrekkelig dimensjonert. 
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7. Videre utredning 

 

 Utvalget anbefaler at det innhentes informasjon om mulige rettshjelpsforsikringer 

for å se om det kan være mulig å tilby dette som en medlemsfordel. 

 Det bør vurderes om kollektivt medlemskap i Skattebetalerforeningen kan møte 

medlemmenes behov innenfor skatt og selskapsrett. 

 Det anbefales å vurdere om det skal avsettes midler til JA-avdelingens disposisjon 

slik at de kan ta beslutning om å benytte ekstern advokat i enkelte hastesaker. 

Dette fordrer at det settes opp noen føringer og fullmakter for en slik ordning.  

 Utvalget mener videre at bistanden i tilsynssaker bør styrkes på en slik måte at 

JA-avdelingen får tilgang til medisinsk-faglig kompetanse i foreningen. Utvalget 

peker på at Medisinsk fagavdeling kan ha en rolle med å etablere en slik ordning, 

hvor den faglige aksen av Legeforeningen kan gi viktige bidrag for å styrke 

medlemmenes rettssikkerhet. Dette bør utredes nærmere. 

 Medlemmer i krise får gjerne først kontakt med JA-avdelingen, men vil også 

kunne ha bistand fra andre deler av foreningen. Systemer for å sikre en slik 

helhetlig oppfølging bør vurderes.  

 



D  

 

 

 

 

 

 

 

Sak 11  

 

Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier - 

Forslag om endringer av lovenes § 4-2 mfl. 
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Sak 11 – Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier – Forslag om 

endringer av lovenes § 4-2 mfl.   
 

Et utvalg bestående av FaMes leder Cecilie Risøe, sentralstyremedlem Cecilie Alfsen, 

desisorutvalgets leder Gunnar Ramstad, redaksjonskomiteens leder Ola Dale, sjefredaktør i 

Tidsskriftet Are Brean, ansattrepresentant Merete Kile Holtermann (redaksjonssjef i 

Tidsskriftet), og sjefredaktør i det danske Ugeskrift for læger, Torben Kitaj, har på oppdrag 

fra sentralstyret gjennomgått forhold mellom Tidsskrift for den norske legeforening og 

Legeforeningen som eier (se vedlagte rapport).  

 

Bakgrunnen for utvalgsarbeidet er landsstyrets vedtak på landsstyremøtet 2015:  

 

"Landsstyret anmoder sentralstyret om å iverksette en prosess for gjennomgang av 

alle forhold mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og Legeforeningen som 

eier. På denne bakgrunn bes sentralstyret om å nedsette et bredt sammensatt utvalg, 

med representanter både fra Tidsskriftets redaksjon/redaksjonskomiteen for 

Tidsskriftet og sentrale personer fra Legeforeningens organisasjon. 

 

Utvalget skal vurdere alle forhold mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og 

Legeforeningen som eier, herunder hvordan Redaktøren for Tidsskriftets kan ivareta 

utøvelse av sin myndighet og sitt ansvar etter redaktørplakaten og Vancouver-

erklæringen, redaksjonskomiteens rolle og ansvar, sentralstyrets og landsstyrets rolle 

og ansvar, kommunikasjonsveier og rapporteringsrutiner, hvordan eventuell uenighet 

med eier skal håndteres, og eventuelle lovendringer som følge av gjennomgangen. 

Sentralstyret bes om å fremlegge innstilling til landsstyret på landsstyremøtet i 2016. " 

 

Sentralstyret nedsatte på denne bakgrunn utvalget i sentralstyremøtet 14. september 2015.  

 



 

 

Et av hovedspørsmålene i utvalgets arbeid har vært hvilken organisasjonsmodell Tidsskriftet 

bør ha. Utvalget har på bakgrunn av innhentet informasjon vurdert tre organisasjonsmodeller 

(rapportens punkt 10): 

1. Dagens organisasjonsmodell videreføres, slik at Tidsskriftet fortsatt er organisert som 

en enhet/avdeling i Legeforeningens sekretariat.  

2. Tidsskriftet får et eget styre, men er fortsatt organisert i Legeforeningen.  

3. Tidsskriftet opprettes som en selvstendig juridisk enhet (aksjeselskap) og er dermed 

ikke lenger organisert i Legeforeningen. Tidsskriftets ansatte er følgelig ikke lenger 

en del av Legeforeningens sekretariat.  

 

Utvalget er etter en helhetsvurdering enstemmig kommet til at alternativ 1, å beholde dagens 

organisasjonsmodell, er det beste alternativet. Utvalget vurderer at det som samlet sett best 

vil ivareta den redaksjonelle friheten, Tidsskriftets økonomi og administrasjon og andre 

ønskede organisatoriske forhold, er justeringer innenfor dagens organisasjonsmodell. Denne 

vurderingen gjennomgås nærmere under rapportens punkt 10.5.  

 

Utvalget har hensyntatt redaktørplakaten og de aktuelle punktene i Vancouver-erklæringen, 

og hatt møter med Redaktørforeningen og Fagpressen. I tillegg har utvalget innhentet 

informasjon fra en rekke andre tidsskrifter, særlig internasjonale generelle medisinske 

tidsskrifter. Det redegjøres for de enkelte endringsforslagene i rapportens punkt 11 og 12. 

Hovedtrekkene i utvalgets forslag oppsummeres som følger:  

 

 Utvalget foreslår at myndigheten til å ansette og eventuelt si opp sjefredaktøren flyttes 

fra landsstyret til sentralstyret, og at myndigheten til å fastsette sjefredaktørens lønns- 

og arbeidsvilkår flyttes fra desisorutvalget til sentralstyret.  

 

 Utvalget foreslår at redaksjonskomiteen videreføres og at redaksjonskomiteens rolle 

som rådgiver for sjefredaktøren presiseres i Legeforeningens lover (herunder 

instruks). 
 

 Utvalget foreslår at sjefredaktøren utpeker redaksjonskomiteens medlemmer. 

Forslaget innebærer at myndigheten til å oppnevne medlemmene flyttes fra 

sentralstyret til sjefredaktøren, og at det ikke lenger følger direkte av Legeforeningens 

lover at generalsekretæren og et sentralstyremedlem har plass i redaksjonskomiteen.  

 

 Utvalget foreslår at det opprettes et nytt organ: Tidsskriftrådet. Tidsskriftrådet får 

følgende oppgaver: 

1. Avgi innstilling til sentralstyret ved ansettelse av sjefredaktør 

2. Evaluere sjefredaktøren årlig basert på forhåndsavtalte kriterier. Kriteriene avtales 

mellom sjefredaktøren og sentralstyret i tråd med Vancouver-erklæringen.  

3. Mekle ved eventuell konflikt mellom Legeforeningen som eier og Tidsskriftets 

sjefredaktør, og avgi innstilling til sentralstyret i spørsmål om oppsigelse av 

sjefredaktøren 

 

 Tidsskriftrådets sammensetning foreslås vedtatt av landsstyret i form av instruks, med 

følgende punkter:  

o Tidsskriftrådet bør ha inntil fem medlemmer  

o medlemmene bør ha posisjoner som er sentrale i Legeforeningen, men ikke 

står for tett opptil den daglige styringen av foreningen  



 

 

o Rådet foreslås sammensatt av leder av desisorutvalget, leder av 

redaksjonskomiteen og leder av FaMe. FaMes leder foreslås å lede rådet. Det 

er personene som til enhver tid har den aktuelle posisjonen som utgjør 

tidsskriftrådet.  

o Det foreslås at en representant oppnevnt av Fagpressen og en person oppnevnt 

av Redaktørforeningen inviteres til å delta i tidsskriftrådet.  

o Ved ansettelse av sjefredaktør foreslås det at en representant valgt av og blant 

Tidsskriftets ansatte gis observatørstatus. 

 

 Utvalget foreslår at Tidsskriftet får en tydeligere plass på landsstyremøtene for å 

redegjøre for Tidsskriftets virksomhet. Utvalget foreslår at det lovfestes i 

Legeforeningens lover at Tidsskriftet får en fast post på landsstyremøtene. 

 

 Utvalget har en rekke forslag til endringer av Legeforeningens lover for å lovfeste 

dagens praksis. Dette gjelder blant annet tydeliggjøring av hvem som er ansvarlig 

utgiver, sjefredaktørens rolle og ansvar, arbeidsgiveransvaret for sjefredaktør og de 

øvrige ansatte i redaksjonen, rapporteringslinjer i administrative og økonomiske 

forhold, samt rapporteringslinjer i arbeidsmiljøspørsmål.  

 

Forslagene tas dels inn i Legeforeningens lover og dels inn i en instruks fastsatt av 

landsstyret. 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 18. februar 2016 og fattet følgende vedtak:  

 

"Forslaget sendes ut på bred organisasjonsmessig høring til lokalforeninger, 

yrkesforeninger, Norsk medisinstudentforening, fagmedisinske foreninger, spesialforeninger, 

regionutvalg og Eldre legers forening i tråd med fremlagt utkast til brev som ledd i 

forberedelse av landsstyresaken. Høringsfrist settes til 4. april 2016."  

 

Ved høringsfristens utløp var det mottatt 11 høringssvar.  

 

Mottatte svar:  

 Styret i Allmennlegeforeningen støtter forslaget.  

 Styret i Norsk arbeidsmedisinsk forening støtter forslaget.  

 Styret i norsk forening for allmennmedisin støtter forslaget.  

 Styret i Norsk forening for allmennmedisin støtter forslaget.  

 Styret i Norsk barnelegeforening støtter forslaget.  

 Styret i Norsk overlegeforening støtter forslaget.  

 Styret i Norsk samfunnsmedisinsk forening støtter forslaget.   

 Styret i Eldre legers forening støtter utvalgets anbefaling om at dagens 

organisasjonsmodell videreføres, slik at Tidsskriftet fortsatt er organisert som en 

enhet/avdeling i Legeforeningens sekretariat. Men styret foreslår presiseringer og 

endringer på noen punkter.  

 Styret i Nordland legeforening støtter utvalgets anbefaling om at dagens 

organisasjonsmodell videreføres. Men styret skriver at de er skeptiske til de øvrige 

forslagene kommer med da de fremstår som udemokratiske. Styret viser her til at 

ansettelsesmyndigheten overføres til sentralstyret, og til etableringen av et 

tidsskriftråd.  

 Styret i Yngre legers forening sier det er noe uenighet i styret om hva som en 

hensiktsmessig vei videre med tanke på valg av organisasjonsmodell. Styret peker 



 

 

imidlertid på at det er gode økonomiske beveggrunner for å velge den foreslåtte 

modell, men hadde helst sett at det var en grundigere diskusjon om hva de ulike 

organiseringene har å si for Tidsskriftets profil utad og hva som er oppnåelig når det 

gjelder fritak fra MVA.  

 Styret i Oslo legeforening støtter utvalgets anbefaling om at dagens 

organisasjonsmodell videreføres, slik at Tidsskriftet fortsatt er organisert som en 

enhet/avdeling i Legeforeningens sekretariat, men foreslår endringer på noen punkter. 

Dette gjelder blant annet at landsstyret fortsatt bør ha ansettelsesmyndigheten, at 

desisorutvalget bør fastslå lønn og andre ytelser, og sammensetningen av 

tidsskriftrådet.   

 

 

Overordnet  

 

Gjennomgangen av høringssvarene viser at det er bred støtte for å videreføre dagens 

organisasjonsmodell, der Tidsskriftet fortsatt er organisert som en enhet/avdeling i 

Legeforeningens sekretariat.  

 

Mange høringsinstanser skriver de mener utvalget har hatt en grundig gjennomgang og 

vurdering.  

 

De fleste høringsinstansene støtter utvalgets anbefaling fullt ut.  

 

Enkelte høringsinstanser ønsker endringer og presiseringer på enkelte punkter. Det knyttes 

kommentarer til mange av disse forholdene under.  

 

Et mindretall av høringssvarene gir uttrykk for at enkelte spørsmål burde ha vært utredet 

grundigere. Sentralstyret vil ikke anbefale en utsettelse av saken, og viser til at Tidsskriftet 

har vært gjennom en utfordrende fase det siste året. Det er behov for å lande et vedtak i 

landsstyret der man får klarhet i Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier.  

 

Organisasjonsmodell 

Ylf gir uttrykk for noe tvil med hensyn til organisasjonsmodell. De peker på viktigheten av 

hvordan organisasjonsmodellen oppfattes utad, og reiser spørsmål ved om dette hensynet er 

tilstrekkelig ivaretatt i den foreslåtte modellen.  

 

Ylf mener rapporten er grundig i sine vurderinger rundt Redaktørplakaten og Vancouver-

erklæringen, som forutsetter at forholdet mellom eier og redaksjon er basert på redaksjonell 

frihet. 

 

Sentralstyret mener utvalget har ivaretatt sitt mandat og kommet med et godt forslag på dette 

grunnlag. Det er for øvrig bred støtte i høringssvarene for den organisasjonsmodell som er 

foreslått.  

 

Myndigheten til å ansette og eventuelt si opp Tidsskriftets sjefredaktør  

To av høringsinstansene, Oslo legeforening og Nordland legeforening, mener landsstyret 

fortsatt bør ha ansettelsesmyndigheten.  

 

Nordland legeforening er skeptisk til å overføre ansettelsesmyndigheten fordi de mener dette 

vil være udemokratisk. Nordland legeforening skriver at sentralstyrets prosesser fremstår ikke 



 

 

alltid like åpne for medlemmene, og at Nordland legeforening ikke kan se at det vil tjene 

Tidsskriftet at det demokratiske innsynet snevres inn.  

 

Oslo legeforening skriver at de mener landsstyret fortsatt bør ansette sjefredaktøren, selv om 

Oslo legeforening ser at forarbeidet med vurdering/intervjuer ofte må utføres av andre.   

 

Ylf skriver at å flytte ansettelsesmyndigheten fra landsstyret til sentralstyret åpenbart er en 

mer praktisk ordning, men dette vil likevel kunne oppfattes som at Tidsskriftet ligger for tett 

opp mot Legeforeningens yrkesforeningsakse.  

 

Sentralstyret anbefaler at utvalgets forslag vedtas av landsstyret. Bakgrunnen er at i praksis 

har landsstyret ikke vært organet som reelt sett ansetter sjefredaktørene. Ved de siste 

ansettelsene av sjefredaktør har det bare vært forelagt ett forslag for landsstyret. Stilingen har 

en spesiell karakter, fordi det er både er viktig med redaksjonell erfaring og det stilles høye 

krav til medisinskfaglig kunnskapsnivå. Det er derfor nødvendig med en grundig forutgående 

prosess. For å sikre best mulig grunnlag for beslutning har sentralstyret nedsatt et panel som 

ved hjelp av ekstern konsulent, intervjuprosesser, samt referanseinnhentinger har kartlagt den 

enkelte kandidat. Dette begrenser utvalget og gir klare føringer for hvem som er best egnet til 

jobben. Landsstyret, som består av 145 representanter, vil aldri kunne ha reell 

ansettelsesmyndighet. I tillegg har landsstyret tidligere i sin praksis delegert fastsettelse av 

lønns- og arbeidsvilkår for sjefredaktøren til sentralstyret. Sentralstyret mener også at 

hensynet til fremtidige søkere av en sjefredaktørstilling taler for at ansettelsesmyndigheten 

flyttes til et mindre organ enn landsstyret. I rekrutteringsprosessene som har vært, har flere av 

søkerne stilt spørsmål ved at ansettelse skjer i et så stort organ som landsstyret.   

 

Myndigheten til å fastsette lønn og andre vilkår for sjefredaktøren  

Én av høringsinstansene, Oslo legeforening, mener desisorutvalget fortsatt bør fastsette 

sjefredaktørens lønn. Sentralstyret anbefaler imidlertid at utvalgets forslag vedtas av 

landsstyret. Bakgrunnen for dette er at organet som er ansettelsesmyndighet også bør ha 

myndighet til å fastsette lønnsvilkår. Dette gjelder både lønn ved ansettelsen og justeringer i 

løpet av ansettelsesperioden. Det er på lik linje med ordningen for Legeforeningens 

generalsekretær.   

 

Redaksjonell frihet 

Ylf skriver at det primære målet i denne saken må være å sikre Tidsskriftet en 

organisasjonsform som skaper tydelighet rundt Tidsskriftets uavhengige posisjon i 

Legeforeningen og sikrer den redaksjonelle friheten. Ylf ser at andre organisasjonsformer enn 

den foreslåtte også vil kunne ivareta dette behovet. Ylf er bekymret for at det utad vil fremstå 

som den foreslåtte organisasjonsmodellen ikke gir tilstrekkelig uavhengighet.  

 

Sentralstyret vil vise til at den samme intensjon har ligget til grunn for utvalgets arbeid. Det 

er flere punkter i utvalgets forslag som vil sikre tilstrekkelig uavhengighet. Særlig gjelder 

dette opprettelsen av tidsskriftrådet, som både er anbefalt i Vancouver-erklæringen samt av 

flere av de internasjonale tidsskriftene utvalget har vært i kontakt med. Utvalget skal ha en 

rolle forut for flere viktige avgjørelser for så vidt gjelder sjefredaktøren, ikke minst i 

ansettelser og eventuelle oppsigelser av eller i konflikter med sjefredaktør. Dette sikrer at 

beslutninger er basert på en vurdering av et "uavhengig organ", slik Vancouver-erklæringen 

anbefaler.  

 

Videre er det ryddet opp i uklarheter som den redaksjonelle frihet kunne blitt utfordret av, 

blant annet ved at eierrepresentanter ikke lenger har noen lovfestet plass i 



 

 

redaksjonskomiteen. Lovfesting av sjefredaktørens melding om Tidsskriftet som en årlig post 

på landsstyremøtet er også en del av å sikre Tidsskriftets posisjon.   

 

Tidsskriftrådets eksistens, rolle og sammensetning  

Nordland legeforening skriver at de ikke kan se hvilken funksjon et tidsskriftråd skal ha. 

Tidsskriftet har allerede en redaksjonskomité og en eier. Nordland legeforening skriver at 

Tidsskriftet virker å være unødvendig og udemokratisk spesielt siden Legeforeningens 

medlemmer har liten innflytelse på hvem som skal sitte i rådet. Nordland legeforening kan 

heller ikke se at det er naturlig at et slikt råd skal ha meklerrolle og evalueringsfunksjon over 

redaktøren.  

 

Oslo legeforening mener Redaktørforeningen ikke bør være representert i tidsskriftrådet, og 

foreslår Norsk Presseforbund som alternativ. I tillegg foreslår Oslo legeforening at et av 

medlemmene er en ekstern redaktør. Oslo legeforening skriver at ved å ha en ekstern redaktør 

i tidsskriftrådet vil sentralstyret kunne få viktig informasjon om hva som er rimelige krav å 

stille til en redaktør. Videre mener Oslo legeforening, som er positiv til at tidsskriftrådet kan 

evaluere sjefredaktøren, at det er viktig at evalueringen skjer etter fastlagte kriterier. Oslo 

legeforening mener en evaluering kan utfordre redaktørens uavhengige stilling.   

 

Eldre legers forening skriver at de er usikker på om sammensetningen av tidsskriftrådet er 

god nok til å ivareta tidsskriftrådets foreslåtte oppgaver. Eldre legers forening mener at for 

eksempel president, sentralstyret og generalsekretæren kan være like naturlig som 

konfliktløser.  

 

Sentralstyret anbefaler at utvalgets forslag vedtas av landsstyret. Det demokratiske hensynet 

er sikret ved at sammensetningen i tidsskriftrådet fastsettes av landsstyret. Slik sentralstyret 

vurderer det, kan ikke Legeforeningen velge om de ønsker å opprette et slikt råd. Det følger 

som nevnt foran av Vancouver-erklæringen at både ansettelse og eventuell oppsigelse av 

sjefredaktøren bør være basert på vurderinger av et såkalt panel av uavhengige eksperter. 

Med uavhengighet menes uavhengighet fra eier. Et tidsskriftråd bidrar således til oppfyllelse 

av et av punktene i Vancouver-erklæringen. For å ha nødvendig innsikt i Tidsskriftets 

virksomhet er det hensiktsmessig at tidsskriftrådet også ivaretar evaluering av sjefredaktøren. 

Evalueringskriteriene fastsettes i avtale mellom sentralstyret og sjefredaktøren etter 

innstilling fra tidsskriftrådet. Evalueringen som er foreslått, vil altså forutsette enighet med 

sjefredaktøren om kriteriene.  

 

Redaksjonskomiteens sammensetning 

Én av høringsinstansene, Oslo legeforening, har kommentarer til utvalgets forslag om 

sammensetning av redaksjonskomiteen. Oslo legeforening mener det bør presiseres at utgiver 

ikke skal være representert i redaksjonskomiteen. Oslo legeforening viser til at sjefredaktøren 

også bør kunne knytte til seg eksterne rådgivere og spør om redaksjonskomiteen også bør ha 

en større vektlegging av redaksjonell kompetanse.  

 

Sentralstyret anbefaler at utvalgets forslag vedtas av landsstyret. Sjefredaktøren står fritt til å 

velge medlemmene vedkommende ønsker. Det betyr at sjefredaktøren kan velge personer 

med redaksjonell kompetanse, også eksterne.  

 

Sjefredaktørens årlige melding på landsstyremøtet 

Én av høringsinstansene, Eldre legers forening, mener sjefredaktørens årlige melding skal 

etterfølges av debatt og vedtak, og at dette bør fremgå av Legeforeningens lover.  

 



 

 

Sentralstyret anbefaler at utvalgets forslag vedtas av landsstyret. Bakgrunnen er at det i likhet 

med øvrige saker på landsstyremøtet legges opp til debatt etter meldingen. Dette følger av 

systemet og behøver ikke fremgå av Legeforeningens lover. Men det er viktig at landsstyret 

er seg bevisst hvilken rolle det har, og at den redaksjonelle frihet ikke blir satt på prøve 

gjennom forslag i landsstyret. Det vil for eksempel kunne gripe inn i den redaksjonelle 

friheten dersom landsstyret foretar beslutninger om redaksjonell form, f.eks. overgang til helt 

nettbaserte løsninger. Noen høringsinstanser er inne på slike forhold. 

 

Norsk samfunnsmedisinsk forening opplyser at foreningen mener primært at ethvert medlem 

i Legeforeningen selv bør få velge om de vil ha Tidsskriftet som en del av medlemskapet 

eller ikke. Det sekundære forslaget, knyttet til nåværende ordning, er at det vurderes 

overgang til elektronisk abonnement som hovedløsning og papirutgave som tilvalg. 

Medlemmene som velger elektronisk løsning, bør belønnes økonomisk med lavere 

medlemskontingent. Dette vil kunne bidra til at Tidsskriftet på sikt blir fullelektronisk. Norsk 

samfunnsmedisinsk forening mener også det er unødvendig at Legeforeningen produserer sin 

egen almanakk.  

 

Oslo legeforening skriver at Tidsskriftets posisjon er utfordret av en rekke forhold som ligger 

utenfor sjefredaktørens og utgiverens kontroll, men som likevel kan få store konsekvenser for 

Tidsskriftet på kort og lang sikt. Dette gjelder blant annet internasjonale omstruktureringer i 

mediebransjen, økonomisk nedgangstid, endrede medievaner generelt, og endrede 

tidsskriftvaner for leger. Det kan etter hvert bli en debatt om f.eks. hvilke(n) plattform(er) 

Tidsskriftet skal utgis på, og brukerbetaling og betalingsmurer.  

 

Sentralstyret vil vise til at Tidsskriftet skal operere i et marked og en medievirkelighet som 

setter høye krav til både innhold og form, og med stor ulikhet i medlemsmassens 

sammensetning. Det er redaktøren som har fått oppdraget med å drive det aktuelle tidsskriftet 

i en slik virkelighet. Da må redaktøren også gis den handlingsfrihet som er nødvendig for å 

kunne gjøre dette. Den redaksjonelle friheten dreier seg med andre ord ikke bare om hvilke 

artikler som publiseres, men også om hvordan produktet fremstår. Dersom landsstyret mener 

noe med den redaksjonelle friheten må derfor beslutninger om Tidsskriftet skal være 

nettbasert eller i papirversjon være en beslutning i redaksjonelle spørsmål som er opp til 

redaktøren å avgjøre, så lenge vedkommende holder seg innenfor budsjett og opererer 

innenfor rammen av grunnsynet og formålet med virksomheten. 

 

Økonomiske forhold, herunder mva.  

Ylf skriver at Ylf hadde sett det som hensiktsmessig at mva-plikt var avklart før man besluttet 

organisasjonsform, men at en slik avklaring vil kunne trekke ut i tid. Ylf spør om det burde 

ha vært utredet ytterligere om økte kostnader for Tidsskriftet ved å flytte ut av sekretariatet 

ville kunne medføre innsparinger for Legeforeningen. Ylf ser imidlertid at det kan bli 

utfordrende for en redaksjon å etablere seg utenfor Legenes hus og uten støttefunksjonene 

som finnes der. Uavhengig av hvilken organisasjonsmodell som velges, mener Ylf at 

Tidsskriftets økonomi må være synlig for medlemmene og landsstyret, inkludert sekretariat- 

og støttefunksjoner.  

 

Sentralstyret anbefaler at utvalgets forslag om å bevare eksisterende organisasjonsmodell, 

vedtas av landsstyret. Sentralstyret støtter utvalgets konklusjon om at det som samlet sett best 

vil ivareta den redaksjonelle friheten, Tidsskriftets økonomi og administrasjon og ønskede 

organisatoriske forhold er justeringer innenfor dagens organisasjonsmodell.  

 

Andre forhold  



 

 

Oslo legeforening tar også opp spørsmålet om hvor lang ansettelsestid en sjefredaktør bør ha.  

 

Sentralstyret viser til at dette spørsmålet ikke har vært en del av utvalgets mandat. Utvalget 

skulle vurdere Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier, og ikke ansettelsesvilkårene 

for redaktøren.   

 

Behovet for lovendringer 

Sentralstyret anbefaler på bakgrunn av drøftelsen over at utvalgets forslag til lovendringer i 

all hovedsak fremlegges for vedtak i landsstyret.  

 

Eldre legers forening har imidlertid to forslag som sentralstyret er enig i bør være med i 

forslagene. Den første endringen er å tilføye i § 5-1 at Tidsskriftet i tillegg til medlemsblad er 

et medisinskvitenskapelig tidsskrift. Den andre endringen er formuleringen av henvisningen 

til Legeforeningens formålsbestemmelse i § 5-2. Endringene følger under og er markert med 

under- og overstreking:  

 

§5-1 Tidsskrift for den norske legeforening – organisatoriske forhold 

Legeforeningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad og 

medisinskvitenskapelig tidsskrift. Kortformen Tidsskriftet kan benyttes.  

§5-2 Tidsskriftets formål  

Tidsskriftet skal bidra til å fremme Legeforeningens formålsbestemmelse fastsatt i § 1-2. 

 

Forslag til lovendringer:  

 

Bestemmelsen i lovenes § 4-2 Tidsskrift for Den norske legeforening erstattes av et nytt 

kapittel 5, med følgende bestemmelser: 

 

Kapittel 5 – Tidsskrift for Den norske legeforening 

 

§5-1 Tidsskrift for den norske legeforening – organisatoriske forhold 

(1) Legeforeningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad og 

medisinskvitenskapelig tidsskrift. Kortformen Tidsskriftet kan benyttes.  

(2) Tidsskriftets redaksjon er en avdeling i Legeforeningens sekretariat. Det formelle 

arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte tilligger generalsekretæren, jf. § 4-1. 

Unntak herfra følger av § 5-3. 

§5-2 Tidsskriftets formål  

Tidsskriftet skal bidra til å fremme Legeforeningens formål fastsatt i § 1-2. Dette innebærer 

blant annet: 

- Å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og 

fornyelse av legen som allmenn kliniker  

- Å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling 

- Å bidra til holdningsdanning hos legene 

- Å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon 

- Å fremme den helsepolitiske debatt 

§5-3 Tidsskriftets sjefredaktør 



 

 

(1) Tidsskriftets sjefredaktør skal være lege. Ansettelses- og oppsigelsesadgang tilligger 

sentralstyret etter innstilling fra Tidsskriftrådet. 

(2) Sjefredaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten, 

Vancouvererklæringen og Vær varsom-plakaten. 

(3) Sjefredaktøren har det reelle arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte, herunder 

ansettelser. Sjefredaktøren har videre ansvaret for ressursbruk innenfor fastsatt 

budsjett, og i henhold til retningslinjer fastsatt for sekretariatet. 

(4) Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretær i økonomiske og administrative forhold. 

(5) Sjefredaktøren kan ikke overprøves i redaksjonelle forhold. 

(6) Sjefredaktøren har møte- og talerett på sentralstyrets møter i saker som gjelder Tidsskriftet.  

§5-4 Redaksjonskomiteen  

(1) Sjefredaktøren oppnevner en redaksjonskomité på inntil 8 medlemmer. Ved 

sammensetningen bør det tilstrebes geografisk spredning, faglig bredde og 

kjønnsmessig balanse. 

(2) Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for sjefredaktøren i strategiske og 

driftsmessige forhold.  

(3) Redaksjonskomiteen oppnevnes for 4 år av gangen, likevel slik at halvparten bør 

oppnevnes i hver funksjonsperiode for å sikre kontinuitet. Redaksjonskomiteens 

medlemmer kan oppnevnes på ny én gang. Trer et medlem ut av redaksjonskomiteen i 

perioden, oppnevnes et nytt for gjenværende del av perioden.  

§5-5 Tidsskriftrådet  

(1) Tidsskriftrådets sammensetning bestemmes av landsstyret. 

(2) Tidsskriftrådet har følgende oppgaver: 

a. Avgi innstilling til sentralstyret ved ansettelse av sjefredaktør. 

b. Foreta en årlig evaluering av sjefredaktøren basert på forhåndsavtalte kriterier. 

Evalueringen oversendes sentralstyret og sjefredaktør. 

c. Mekle ved uenighet mellom sjefredaktør og eier/utgiver og avgi innstilling til 

sentralstyret ved spørsmål om oppsigelse av sjefredaktør. 

§5-6 Instruks 

Landsstyret fastsetter for øvrig instruks vedrørende forholdet mellom Tidsskriftet og 

Legeforeningen som eier, herunder utdypning av bestemmelsene ovenfor. 

 

Øvrige endringer: 

 

Landsstyrets oppgaver – nytt pkt. 2 om Tidsskriftet. Pkt. 2-12 blir nytt pkt.3-12. 

 

§ 3-1-3 Landsstyrets oppgaver 

(1) På landsstyremøtene behandles: 

1. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i foregående kalenderår. 

2. Sjefredaktørens melding om Tidsskriftets virksomhet. 

2 3. Sentralstyrets forslag til 

a) rullerende prinsipprogram 

b) arbeidsprogram for de kommende 2 år. 

3 4. Regnskaper under landsstyrets godkjenningsmyndighet. 

4 5. Budsjett for kommende år, herunder  



 

 

a) kontingentsatser og fordeling av kontingent jf § 4-3 

b) honorarer og godtgjørelser til sentralstyret 

c) satser for godtgjørelser til andre tillitsvalgte 

d) sentralstyrets økonomiske fullmakter. 

5 6. Fastsettelse av sted for senere landsstyremøter. 

6 7. Saker som etter lovene og andre regler skal behandles av landsstyret.  

7 8. Valg av president, visepresident, øvrige sentralstyremedlemmer og varamedlemmer. 

Når flere kandidater er foreslått, gjennomføres skriftlig avstemning. 

8 9. Valg av valgkomité. 

9 10. Valg av revisor når det er fremsatt forslag om dette. 

10 11. Valg av desisorutvalg. 

11 12. Valg av medlemmer til utvalg som etter foreningens regler skal velges av landsstyret, 

herunder medlemmer til styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). 

 

(2) Punktene 2 3, 7, 8, 9 og 10 11 i 1. ledd behandles av landsstyret i år som slutter på ulike 

tall. 

 

§§ 4-3 til 4-5 blir ny §§ 4-2 til 4-4. 

Kapittel 5 blir nytt kapittel 6. 

Bestemmelsen i § 4-5 (2) - (ny § 4-4 (2)) endres slik (endringer med overstrykning): 

(2) Desisorutvalget skal utføre desisjon, foreslå for landsstyret honorar og godtgjøringer for 

presidenten og sentralstyrets medlemmer og som inntas i sentralstyrets budsjettforslag., samt 

fastsette lønns- og arbeidsvilkår for Tidsskriftets redaktør.  

Utvalgets forslag til instruks i medhold av ny § 5-6:  

 

Instruks for Tidsskrift for Den norske legeforening 

 

§ 1 Forholdet mellom eier/utgiver og redaktør 

 

§ 1-1 Ansvarlig utgiver av Tidsskriftet 

Legeforeningen ved generalsekretær er ansvarlig utgiver av Tidsskriftet. 

 

§ 1-2 Sjefredaktørens ansvar for redaksjonelle forhold 

Sjefredaktøren skal ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen. Sjefredaktøren treffer 

endelig avgjørelse om Tidsskriftets innhold.  

 

Sjefredaktøren har ansvaret for innholdet i Tidsskriftet og for overholdelse av gjeldende 

lovgivning. 

 

§ 1-3 Arbeidsgiveransvaret for sjefredaktøren 

Sentralstyret har arbeidsgiveransvaret for sjefredaktøren.  

 

§ 1-4 Arbeidsgiveransvaret for øvrige ansatte i redaksjonen 

Sjefredaktøren har arbeidsgiveransvaret for de øvrige ansatte i Tidsskriftet.  

 

Sjefredaktøren avgjør ansettelser og oppsigelser og styrer ressursbruk i henhold til 

Legeforeningens retningslinjer og de økonomiske budsjettrammer landsstyret har stilt til 

rådighet. 

 

§ 2 Rapporteringslinjer 



 

 

 

§ 2-1 Administrative og økonomiske forhold 

Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren i administrative og økonomiske forhold.  

 

Sentralstyret kan gi retningslinjer om forholdet mellom generalsekretærens og 

sjefredaktørens økonomiske disposisjonsrett for å sikre ivaretakelse av den redaksjonelle 

friheten. 

 

§ 2-2 Rapporteringslinjer i arbeidsmiljøforhold 

Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren vedrørende arbeidsmiljølovens krav til 

forsvarlig arbeidsmiljø. 

 

De ansatte i Tidsskriftet omfattes av arbeidsmiljøundersøkelser som gjennomføres i 

Legeforeningen.  

 

Dersom det er forhold ved arbeidsmiljøet som de ansatte ønsker å ta opp, skal disse først tas 

opp med sjefredaktøren, eventuelt via de ansattes representanter eller verneombud. Dersom 

kritikkverdige forhold ikke utbedres, kan forholdene tas opp med generalsekretæren. 

Generalsekretæren kan iverksette nødvendige tiltak for å bringe arbeidsmiljøet i samsvar med 

lovens krav, herunder eventuelt å bringe saken inn for tidsskriftrådet til mekling. 

 

§ 3 Redaksjonskomiteen 

Sjefredaktøren velger medlemmene av redaksjonskomiteen og utpeker leder. 

 

Redaksjonskomiteens rolle som strategisk og driftsmessig rådgiver for sjefredaktøren 

innebærer også vurderingen av Tidsskriftets retning og profil i lys av Tidsskriftets formål. 

 

Redaksjonskomiteen kan ikke overprøve sjefredaktøren i redaksjonelle forhold.  

 

Redaksjonskomiteen skal bidra til å fremme kommunikasjon mellom brukerne av Tidsskriftet 

og sjefredaktør/redaksjon. Tilsvarende gjelder forholdet mellom fagmiljøene og 

sjefredaktør/redaksjon. 

 

§ 4 Tidsskriftrådet 

 

§ 4-1 Tidsskriftrådets sammensetning 

Tidsskriftrådet består av inntil fem medlemmer: 

 FaMes leder 

 Desisorutvalgets leder 

 Redaksjonskomiteens leder 

 Redaktørforeningen inviteres til å oppnevne en representant 

 Fagpressen inviteres til å oppnevne en representant 

FaMes leder er leder av tidsskriftrådet. 

 

§ 4-2 Ansettelse av sjefredaktør 

Sentralstyret ansetter sjefredaktøren.  

 

Før sentralstyret treffer sin beslutning om ansettelse skal tidsskriftrådet avgi innstilling til 

sentralstyret, hvor følgende forhold bør iakttas:  



 

 

 medisinskfaglig bakgrunn og forskningserfaring/doktorgrad 

 god kjennskap til medisinsk-vitenskapelig publisering 

 gode lederegenskaper og gjennomføringskraft, herunder et strategisk blikk på 

utvikling av nye løsninger og videreutvikling av Tidsskriftet  

 

Ved ansettelse av sjefredaktør skal en representant valgt av og blant de ansatte i Tidsskriftet 

gis observatørstatus. 

 

Tidsskriftrådet kan benytte eksternt rekrutteringsbyrå i forbindelse med ansettelsesprosessen. 

 

§ 4-3 Årlig evaluering av sjefredaktør 

Tidsskriftrådet skal årlig evaluere sjefredaktør. Evalueringen skal basere seg på kriterier 

fastsatt i avtale mellom sentralstyret og sjefredaktør etter innstilling fra tidsskriftrådet.  

 

Som ledd i evalueringen kan tidsskriftrådet få tilsendt arbeidsmiljøundersøkelser for 

Tidsskriftet.  Verneombud og personalforeningen kan kontakte tidsskriftrådet. 

 

Tidsskriftrådets evaluering skal være skriftlig. Sjefredaktøren skal få innsyn i evalueringen og 

gis anledning til å komme med kommentarer før endelig evaluering oversendes sentralstyret. 

Sjefredaktøren skal motta et eksemplar av den endelige evalueringen. 

 

§ 4-4 Konfliktløsning 

Tidsskriftrådet skal fungere som mekler ved eventuell konflikt mellom sjefredaktør og 

eier/utgiver. Alle parter har anledning til å bringe konflikter inn for tidsskriftrådet.  

 

§ 4-5 Oppsigelse av sjefredaktør 

Sentralstyret fatter beslutning som gjelder eventuell oppsigelse av sjefredaktør. Beslutning 

om oppsigelse krever 2/3 flertall. Før sentralstyret treffer eventuell beslutning om oppsigelse, 

skal tidsskriftrådet ha meklet i henhold til § 4-4 og ha avgitt begrunnet innstilling til 

sentralstyret i saken. 

 

Sjefredaktøren skal ha anledning til å uttale seg både overfor tidsskriftrådet og sentralstyret 

før sentralstyret treffer beslutning.  

 

§ 5 Endringer 

Instruksen kan endres av landsstyret. 

 

 

Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte 18. april 2016. Sentralstyret fattet følgende 

vedtak:  

 

"Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til endringer i Legeforeningens 

lover § 4-2 m.fl. vedtas."   

 

Innstilling til vedtak:  

 

Lovendringer:  

Bestemmelsen i lovenes § 4-2 Tidsskrift for Den norske legeforening erstattes av et nytt 

kapittel 5, med følgende bestemmelser: 

 

Kapittel 5 – Tidsskrift for Den norske legeforening 



 

 

 

§5-1 Tidsskrift for den norske legeforening – organisatoriske forhold 

(1) Legeforeningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad og 

medisinskvitenskapelig tidsskrift. Kortformen Tidsskriftet kan benyttes.  

(2) Tidsskriftets redaksjon er en avdeling i Legeforeningens sekretariat. Det formelle 

arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte tilligger generalsekretæren, jf. § 4-1. 

Unntak herfra følger av § 5-3. 

§5-2 Tidsskriftets formål  

Tidsskriftet skal bidra til å fremme Legeforeningens formål fastsatt i § 1-2. Dette innebærer 

blant annet: 

- Å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og 

fornyelse av legen som allmenn kliniker  

- Å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling 

- Å bidra til holdningsdanning hos legene 

- Å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon 

- Å fremme den helsepolitiske debatt 

§5-3 Tidsskriftets sjefredaktør 

(1) Tidsskriftets sjefredaktør skal være lege. Ansettelses- og oppsigelsesadgang tilligger 

sentralstyret etter innstilling fra Tidsskriftrådet. 

(2) Sjefredaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten, 

Vancouvererklæringen og Vær varsom-plakaten. 

(3) Sjefredaktøren har det reelle arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte, herunder 

ansettelser. Sjefredaktøren har videre ansvaret for ressursbruk innenfor fastsatt 

budsjett, og i henhold til retningslinjer fastsatt for sekretariatet. 

(4) Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretær i økonomiske og administrative forhold. 

(5) Sjefredaktøren kan ikke overprøves i redaksjonelle forhold. 

(6) Sjefredaktøren har møte- og talerett på sentralstyrets møter i saker som gjelder 

Tidsskriftet.  

§5-4 Redaksjonskomiteen  

(1) Sjefredaktøren oppnevner en redaksjonskomité på inntil 8 medlemmer. Ved 

sammensetningen bør det tilstrebes geografisk spredning, faglig bredde og 

kjønnsmessig balanse. 

(2) Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for sjefredaktøren i strategiske og 

driftsmessige forhold.  

(3) Redaksjonskomiteen oppnevnes for 4 år av gangen, likevel slik at halvparten bør 

oppnevnes i hver funksjonsperiode for å sikre kontinuitet. Redaksjonskomiteens 

medlemmer kan oppnevnes på ny én gang. Trer et medlem ut av redaksjonskomiteen i 

perioden, oppnevnes et nytt for gjenværende del av perioden.  

§5-5 Tidsskriftrådet  

(1) Tidsskriftrådets sammensetning bestemmes av landsstyret. 

(2) Tidsskriftrådet har følgende oppgaver: 

a. Avgi innstilling til sentralstyret ved ansettelse av sjefredaktør. 



 

 

b. Foreta en årlig evaluering av sjefredaktøren basert på forhåndsavtalte kriterier. 

Evalueringen oversendes sentralstyret og sjefredaktør. 

c. Mekle ved uenighet mellom sjefredaktør og eier/utgiver og avgi innstilling til 

sentralstyret ved spørsmål om oppsigelse av sjefredaktør. 

§5-6 Instruks 

Landsstyret fastsetter for øvrig instruks vedrørende forholdet mellom Tidsskriftet og 

Legeforeningen som eier, herunder utdypning av bestemmelsene ovenfor. 

 

Øvrige endringer: 

 

Landsstyrets oppgaver – nytt pkt. 2 om Tidsskriftet. Pkt. 2-12 blir nytt pkt.3-12. 

 

§ 3-1-3 Landsstyrets oppgaver 

(1) På landsstyremøtene behandles: 

1. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i foregående kalenderår. 

2. Sjefredaktørens melding om Tidsskriftets virksomhet. 

2 3. Sentralstyrets forslag til 

a) rullerende prinsipprogram 

b) arbeidsprogram for de kommende 2 år. 

3 4. Regnskaper under landsstyrets godkjenningsmyndighet. 

4 5. Budsjett for kommende år, herunder  

a) kontingentsatser og fordeling av kontingent jf § 4-3 

b) honorarer og godtgjørelser til sentralstyret 

c) satser for godtgjørelser til andre tillitsvalgte 

d) sentralstyrets økonomiske fullmakter. 

5 6. Fastsettelse av sted for senere landsstyremøter. 

6 7. Saker som etter lovene og andre regler skal behandles av landsstyret.  

7 8. Valg av president, visepresident, øvrige sentralstyremedlemmer og varamedlemmer. 

Når flere kandidater er foreslått, gjennomføres skriftlig avstemning. 

8 9. Valg av valgkomité. 

9 10. Valg av revisor når det er fremsatt forslag om dette. 

10 11. Valg av desisorutvalg. 

11 12. Valg av medlemmer til utvalg som etter foreningens regler skal velges av landsstyret, 

herunder medlemmer til styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). 

 

(2) Punktene 2 3, 7, 8, 9 og 10 11 i 1. ledd behandles av landsstyret i år som slutter på ulike 

tall. 

 

§§ 4-3 til 4-5 blir ny §§ 4-2 til 4-4. 

 

Kapittel 5 blir nytt kapittel 6. 

 

Bestemmelsen i § 4-5 (2) - (ny § 4-4 (2)) endres slik (endringer med overstrykning): 

(2) Desisorutvalget skal utføre desisjon, foreslå for landsstyret honorar og godtgjøringer for 

presidenten og sentralstyrets medlemmer og som inntas i sentralstyrets budsjettforslag., samt 

fastsette lønns- og arbeidsvilkår for Tidsskriftets redaktør.  

Instruks i medhold av ny § 5-6:  

 

Instruks for Tidsskrift for Den norske legeforening 



 

 

 

§ 1 Forholdet mellom eier/utgiver og redaktør 

 

§ 1-1 Ansvarlig utgiver av Tidsskriftet 

Legeforeningen ved generalsekretær er ansvarlig utgiver av Tidsskriftet. 

 

§ 1-2 Sjefredaktørens ansvar for redaksjonelle forhold 

Sjefredaktøren skal ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen. Sjefredaktøren treffer 

endelig avgjørelse om Tidsskriftets innhold.  

 

Sjefredaktøren har ansvaret for innholdet i Tidsskriftet og for overholdelse av gjeldende 

lovgivning. 

 

§ 1-3 Arbeidsgiveransvaret for sjefredaktøren 

Sentralstyret har arbeidsgiveransvaret for sjefredaktøren.  

 

§ 1-4 Arbeidsgiveransvaret for øvrige ansatte i redaksjonen 

Sjefredaktøren har arbeidsgiveransvaret for de øvrige ansatte i Tidsskriftet.  

 

Sjefredaktøren avgjør ansettelser og oppsigelser og styrer ressursbruk i henhold til 

Legeforeningens retningslinjer og de økonomiske budsjettrammer landsstyret har stilt til 

rådighet. 

 

§ 2 Rapporteringslinjer 

 

§ 2-1 Administrative og økonomiske forhold 

Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren i administrative og økonomiske forhold.  

 

Sentralstyret kan gi retningslinjer om forholdet mellom generalsekretærens og 

sjefredaktørens økonomiske disposisjonsrett for å sikre ivaretakelse av den redaksjonelle 

friheten. 

 

§ 2-2 Rapporteringslinjer i arbeidsmiljøforhold 

Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren vedrørende arbeidsmiljølovens krav til 

forsvarlig arbeidsmiljø. 

 

De ansatte i Tidsskriftet omfattes av arbeidsmiljøundersøkelser som gjennomføres i 

Legeforeningen.  

 

Dersom det er forhold ved arbeidsmiljøet som de ansatte ønsker å ta opp, skal disse først tas 

opp med sjefredaktøren, eventuelt via de ansattes representanter eller verneombud. Dersom 

kritikkverdige forhold ikke utbedres, kan forholdene tas opp med generalsekretæren. 

Generalsekretæren kan iverksette nødvendige tiltak for å bringe arbeidsmiljøet i samsvar med 

lovens krav, herunder eventuelt å bringe saken inn for tidsskriftrådet til mekling. 

 

§ 3 Redaksjonskomiteen 

Sjefredaktøren velger medlemmene av redaksjonskomiteen og utpeker leder. 

 

Redaksjonskomiteens rolle som strategisk og driftsmessig rådgiver for sjefredaktøren 

innebærer også vurderingen av Tidsskriftets retning og profil i lys av Tidsskriftets formål. 

 



 

 

Redaksjonskomiteen kan ikke overprøve sjefredaktøren i redaksjonelle forhold.  

 

Redaksjonskomiteen skal bidra til å fremme kommunikasjon mellom brukerne av Tidsskriftet 

og sjefredaktør/redaksjon. Tilsvarende gjelder forholdet mellom fagmiljøene og 

sjefredaktør/redaksjon. 

 

§ 4 Tidsskriftrådet 

 

§ 4-1 Tidsskriftrådets sammensetning 

Tidsskriftrådet består av inntil fem medlemmer: 

 FaMes leder 

 Desisorutvalgets leder 

 Redaksjonskomiteens leder 

 Redaktørforeningen inviteres til å oppnevne en representant 

 Fagpressen inviteres til å oppnevne en representant 

FaMes leder er leder av tidsskriftrådet. 

 

§ 4-2 Ansettelse av sjefredaktør 

Sentralstyret ansetter sjefredaktøren.  

 

Før sentralstyret treffer sin beslutning om ansettelse skal tidsskriftrådet avgi innstilling til 

sentralstyret, hvor følgende forhold bør iakttas:  

 medisinskfaglig bakgrunn og forskningserfaring/doktorgrad 

 god kjennskap til medisinsk-vitenskapelig publisering 

 gode lederegenskaper og gjennomføringskraft, herunder et strategisk blikk på 

utvikling av nye løsninger og videreutvikling av Tidsskriftet  

 

Ved ansettelse av sjefredaktør skal en representant valgt av og blant de ansatte i Tidsskriftet 

gis observatørstatus. 

 

Tidsskriftrådet kan benytte eksternt rekrutteringsbyrå i forbindelse med ansettelsesprosessen. 

 

§ 4-3 Årlig evaluering av sjefredaktør 

Tidsskriftrådet skal årlig evaluere sjefredaktør. Evalueringen skal basere seg på kriterier 

fastsatt i avtale mellom sentralstyret og sjefredaktør etter innstilling fra tidsskriftrådet.  

 

Som ledd i evalueringen kan tidsskriftrådet få tilsendt arbeidsmiljøundersøkelser for 

Tidsskriftet.  Verneombud og personalforeningen kan kontakte tidsskriftrådet. 

 

Tidsskriftrådets evaluering skal være skriftlig. Sjefredaktøren skal få innsyn i evalueringen og 

gis anledning til å komme med kommentarer før endelig evaluering oversendes sentralstyret. 

Sjefredaktøren skal motta et eksemplar av den endelige evalueringen. 

 

§ 4-4 Konfliktløsning 

Tidsskriftrådet skal fungere som mekler ved eventuell konflikt mellom sjefredaktør og 

eier/utgiver. Alle parter har anledning til å bringe konflikter inn for tidsskriftrådet.  

 

§ 4-5 Oppsigelse av sjefredaktør 



 

 

Sentralstyret fatter beslutning som gjelder eventuell oppsigelse av sjefredaktør. Beslutning 

om oppsigelse krever 2/3 flertall. Før sentralstyret treffer eventuell beslutning om oppsigelse, 

skal tidsskriftrådet ha meklet i henhold til § 4-4 og ha avgitt begrunnet innstilling til 

sentralstyret i saken. 

 

Sjefredaktøren skal ha anledning til å uttale seg både overfor tidsskriftrådet og sentralstyret 

før sentralstyret treffer beslutning.  

 

§ 5 Endringer 

Instruksen kan endres av landsstyret. 
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1 Innledning  

1.1 Utvalgets mandat 

Landsstyret vedtok på landsstyremøtet 2015 at det skulle nedsettes et utvalg som skulle gjennomgå 

Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier. Utvalgets mandat har vært å vurdere:  

 Alle forhold mellom Tidsskrift for Den norske Legeforening og Legeforeningen som eier 

 Hvordan redaktøren for Tidsskriftet kan ivareta utøvelse av sin myndighet og sitt ansvar etter 

Redaktørplakaten og Vancouver-erklæringen 

 Redaksjonskomiteens rolle og ansvar 

 Sentralstyrets og landsstyrets rolle og ansvar  

 Kommunikasjonsveier og rapporteringsrutiner 

 Hvordan eventuell uenighet med eier skal håndteres 

 Eventuelle lovendringer som følge av gjennomgangen  

Med lovendringer menes endringer i Legeforeningens lover (herunder instruks).  

Med redaktør menes Tidsskriftets sjefredaktør. I rapporten brukes begrepene sjefredaktør og 

ansvarlig redaktør noe om hverandre. 

1.2 Utvalgets sammensetning  

Utvalget har bestått av FaMes leder Cecilie Risøe, sentralstyremedlem Cecilie Alfsen, desisorutvalgets 

leder Gunnar Ramstad, redaksjonskomiteens leder Ola Dale, sjefredaktør i Tidsskriftet Are Brean, 

ansattrepresentant Merete Kile Holtermann (redaksjonssjef i Tidsskriftet), og sjefredaktør i det 

danske Ugeskrift for læger, Torben Kitaj. Kitaj har vært invitert til å delta i utvalget som observatør 

med talerett.  

Utvalgets leder har vært Cecilie Risøe.  

Utvalget har hatt sekretariatstøtte fra seksjonssjef/advokat Bjørn Ove Ekern Kvavik og 

rådgiver/advokat Hege Synne Rahm.  

1.3 Utvalgets arbeidsmetode 

Utvalget har hatt seks arbeidsmøter.  

Utvalget har hatt kontakt og møte med administrerende direktør i Fagpressen, Elin Floberghagen, og 
generalsekretær i Redaktørforeningen Arne Jensen. Dette refererer seg til mandatets punkt om 
hvordan sjefredaktøren kan ivareta utøvelse av sin myndighet og sitt ansvar etter redaktørplakaten 
og Vancouver-erklæringen.  
 
Utvalget har bedt om innspill fra de medisinske tidsskriftene The Lancet, New England Journal of 

Medicine, The BMJ, Annals of Internal Medicine og JAMA, og fått tilbakemelding fra alle unntatt The 

BMJ og Annals of Internal Medicine. Utvalget hatt kontakt med tidsskriftene for å få informasjon om 

ulike sider ved tidsskrifters forhold til eieren.  

Utvalget har innhentet nødvendig informasjon om Tidsskriftet fra øvrige deler av Legeforeningens 

sekretariat. 
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1.4 Sammendrag  

 
Et av hovedspørsmålene i utvalgets arbeid har vært hvilken organisasjonsmodell Tidsskriftet bør ha. 
Utvalget har på bakgrunn av innhentet informasjon vurdert tre organisasjonsmodeller (rapportens 
punkt 10): 

1. Dagens organisasjonsmodell videreføres, slik at Tidsskriftet fortsatt er organisert som en 
enhet/avdeling i Legeforeningens sekretariat.  

2. Tidsskriftet får et eget styre, men er fortsatt organisert i Legeforeningen.  
3. Tidsskriftet opprettes som en selvstendig juridisk enhet (aksjeselskap) og er dermed ikke 

lenger organisert i Legeforeningen. Tidsskriftets ansatte er følgelig ikke lenger en del av 
Legeforeningens sekretariat.  

 
Utvalget er etter en helhetsvurdering enstemmig kommet til at alternativ 1, å beholde dagens 
organisasjonsmodell, er det beste alternativet. Utvalget vurderer at det som samlet sett best vil 
ivareta den redaksjonelle friheten, Tidsskriftets økonomi og administrasjon og andre ønskede 
organisatoriske forhold, er justeringer innenfor dagens organisasjonsmodell. Denne vurderingen 
gjennomgås nærmere under punkt 10.5.  
 
Når det gjelder justeringer innenfor dagens organisasjonsmodell, viser utvalget til punkt 11 og 12, der 
det redegjøres for de enkelte endringsforslagene. Utvalget gjennomgår enkelte endringsforslag 
under:  
 
Utvalget foreslår at sjefredaktøren velger redaksjonskomiteens medlemmer. Forslaget innebærer at 
myndigheten til å oppnevne medlemmene flyttes fra sentralstyret til sjefredaktøren, og at det ikke 
lenger følger av Legeforeningens lover at generalsekretæren og et sentralstyremedlem har en plass i 
redaksjonskomiteen.  
 
Utvalget foreslår at myndigheten til å ansette og eventuelt si opp sjefredaktøren flyttes fra 
landsstyret til sentralstyret, og at myndigheten til å fastsette sjefredaktørens lønns- og arbeidsvilkår 
flyttes fra desisorutvalget til sentralstyret.  
 
Utvalget foreslår at det opprettes et nytt organ: tidsskriftrådet. Tidsskriftrådet foreslås å få tre 
oppgaver: 

1. Avgi innstilling til sentralstyret ved ansettelse av sjefredaktør 
2. Evaluere sjefredaktøren årlig basert på forhåndsavtalte kriterier 
3. Mekle ved eventuell konflikt mellom Legeforeningen som eier og Tidsskriftets sjefredaktør, 

og avgi innstilling til sentralstyret i spørsmål om oppsigelse av sjefredaktøren 
 
Tidsskriftrådets sammensetning foreslås vedtatt av landsstyret i form av instruks. Utvalget vurderer 
at tidsskriftrådet bør ha inntil fem medlemmer. Medlemmene bør ha posisjoner som er sentrale i 
Legeforeningen, men ikke står for tett opptil den daglige styringen av foreningen. Det er personene 
som til enhver tid har den aktuelle posisjonen som utgjør tidsskriftrådet. Rådet foreslås sammensatt 
av leder av desisorutvalget, leder av redaksjonskomiteen og leder av FaMe. FaMes leder foreslås å 
lede rådet. Det foreslås at en representant oppnevnt av Fagpressen og en person oppnevnt av 
Redaktørforeningen inviteres til å delta i tidsskriftrådet. Ved ansettelse av sjefredaktør foreslås det at 
en representant valgt av og blant Tidsskriftets ansatte gis observatørstatus. 
 
Utvalget foreslår at Tidsskriftet får en tydeligere plass på landsstyremøtene for å redegjøre for sin 
virksomhet.  
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Utvalget har en rekke forslag til endringer av Legeforeningens lover for å lovfeste dagens praksis. 
Dette gjelder blant annet tydeliggjøring av rapporteringslinjer. Forslagene tas dels inn i 
Legeforeningens lover og dels inn i en instruks fastsatt av landsstyret.  
 
 
 

2 Tidsskrift for Den norske legeforening 

2.1 Nøkkelinformasjon  

Tidsskrift for Den norske legeforening, heretter kalt Tidsskriftet, er både et vitenskapelig tidsskrift og 

et medlemsblad for Den norske Legeforening. Tidsskriftet ble etablert i 1881. Det har for tiden et 

papiropplag på 31 200 og utgis 22 ganger i året, hvorav to dobbeltnumre. Tidsskriftet på internett har 

om lag 330 000 sidevisninger per måned.  

Tidsskriftet er en medlemsfordel i Legeforeningen, jf. Legeforeningens lover § 2-4 nr. 2. 

Medlemmene får tilsendt Tidsskriftet som del av medlemskapet. Dette inkluderer også alle 

medlemmer av Norsk Medisinstudentforening og alle medlemmer som er bosatt i utlandet. 

Innholdet er fritt tilgjengelig på nett for alle lesere. For mange medlemmer er Tidsskriftet den mest 

synlige kontakten de har med Legeforeningen. Som presidenten skriver i Tidsskriftet nr. 21, 2015: 

Tidsskriftet du nå leser er kanskje det mest håndfaste beviset på medlemskapet i 

Legeforeningen – om det er i det kjente tykke papirformatet eller i digital versjon.  

Jeg liker at navnet samler; bare ordet Tidsskriftet – som om det ikke fantes andre…..For leger 

gir betegnelsen Tidsskriftet en entydig assosiasjon til Tidsskrift for Den norske legeforening.  

Tidsskriftets målsetting fremgår bakerst i Tidsskriftet: 

 å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og 

fornyelse for legen som allmenn kliniker 

 å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling 

 å bidra til holdningsdanning hos legene 

 å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon  

 å fremme den helsepolitiske debatt  

 å være medlemsblad for Den norske legeforening 

Tidsskriftet redigeres i overensstemmelse med redaktørplakaten. Dette er forankret i 

Legeforeningens lover § 4-2 (2).  

Tidsskriftet har forpliktet seg til å følge retningslinjene fra ICMJE ("Vancouver-erklæringen") og 

Committee on Publication Ethics (COPE. www.publicationethics.org).  

Tidsskriftet er også medlem av Fagpressen og Tidsskriftforeningen. Som medlem i Fagpressen må 

Tidsskriftet også følge de presseetiske normene gitt i vær varsom-plakaten og redaktørplakaten. 

http://www.publicationethics.org/
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2.2 Overordnet om det rettslige rammeverket – Legeforeningens lover  

I Legeforeningens lover er det én paragraf som direkte regulerer Tidsskriftet. Denne paragrafen er 

plassert i lovens kapittel 4. Lovens kapittel 4 har tittelen «administrasjon, tidsskrift og økonomi».  

§ 4-2 om Tidsskriftet regulerer enkelte forhold ved Tidsskriftet. Andre forhold ved Tidsskriftet kan 

utledes ved å se bestemmelsen i sammenheng med de andre bestemmelsene i kapittel 4 og loven for 

øvrig.  

Det vises til ordlyden i § 4-2 Tidsskrift for Den norske legeforening:  

§ 4-2 Tidsskrift for Den norske legeforening 

(1) Foreningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad. Tidsskriftet er 

en integrert del av foreningens virksomhet, og redaksjonen er en del av sekretariatet.  

(2) Tidsskriftet redigeres av en redaktør som skal være lege, og som ansettes av landsstyret. 

Redaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten. Redaktøren 

har ved sin side en redaksjonskomité på åtte medlemmer, som oppnevnes av sentralstyret. 

Seks medlemmer oppnevnes for fire år, likevel slik at tre er på valg i hver sentralstyreperiode. 

De øvrige to er generalsekretæren og et medlem av sentralstyret. Redaksjonskomiteens 

medlemmer kan oppnevnes på ny. Trer et medlem ut i perioden, oppnevnes et nytt medlem 

for gjenværende del av perioden.  

(3) Redaktøren har adgang til å delta på sentralstyrets møter.  

I gjennomgangen under om ulike aktørens rolle i dagens organisasjonsmodell, kommenteres dagens 

lovregulering i Legeforeningens lover nærmere.  

3 Ulike aktørers rolle i dagens organisasjonsmodell 

3.1 Innledning 

På anmodning fra utvalget utarbeidet sekretariatet et notat om dagens organisasjonsmodell. Notatet 

omfatter både ulike aktørers rolle i dagens modell og dagens økonomi og administrasjon. Fagpressen 

og Redaktørforeningen fikk tilsendt notatet om ulike aktørers rolle i dagens modell før møtet med 

utvalget.  

3.2 Legeforeningen som eier og utgiver av Tidsskriftet 

Etter Legeforeningens lover § 4-2 fremkommer følgende: 

§ 4-2 Tidsskrift for Den norske legeforening 

(1) Foreningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad. Tidsskriftet er 

en integrert del av foreningens virksomhet, og redaksjonen er en del av sekretariatet. 

Bestemmelsen omtaler tre forhold. For det første fremkommer det av bestemmelsen at 

Legeforeningen som eier også er utgiver av Tidsskriftet. For det annet fremkommer det at Tidsskriftet 

er en integrert del av foreningens virksomhet. For det tredje innebærer bestemmelsen at 

redaksjonen er en del av sekretariatet i Legeforeningen.  
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Ut over å være et medlemsblad for Legeforeningen er Tidsskriftets formål uregulert.  

3.3 Landsstyret 

Etter Legeforeningens lover er landsstyret Legeforeningens øverste organ. Dette fremkommer av § 3-

1: 

§ 3-1 Landsstyret  

Landsstyret er Den norske legeforenings øverste organ. 

Etter Legeforeningens lover er det landsstyret som ansetter redaktør. Dette fremgår av lovenes § 4-2 

(2) slik: 

(2) Tidsskriftet redigeres av en redaktør som skal være lege, og som ansettes av landsstyret.  

Etter ordlyden ligger den formelle myndigheten til å ansette sjefredaktøren hos landsstyret. Formelt 

er derfor landsstyret å betrakte som sjefredaktørens øverste arbeidsgiver. 

Hvordan eierfunksjonen skal utøves ved en eventuell konflikt mellom Legeforeningen som eier og 

sjefredaktøren om redaksjonelle eller ikke-redaksjonelle spørsmål, er ikke regulert i § 4-2 Tidsskrift 

for Den norske legeforening, annet enn som en henvisning til redaktørplakaten. Som vi vil komme 

tilbake til, følger det av redaktørplakaten i hvilke tilfeller av redaksjonell uenighet sjefredaktøren er 

forpliktet til å fratre sin stilling. Selve konflikthåndteringen i slike saker, og i saker som gjelder ikke-

redaksjonelle forhold, er ikke regulert. Det er imidlertid naturlig ut fra formålet med å legge 

ansettelsesmyndighet til landsstyret at en eventuell konflikt mellom sjefredaktøren og 

Legeforeningen som eier/utgiver i ytterste konsekvens må diskuteres i landsstyret, herunder også 

spørsmålet om mulig avvikling av arbeidsforholdet. Når landsstyret ansetter sjefredaktør, er det 

derfor også bare landsstyret som kan beslutte oppsigelse av sjefredaktør. Dersom sentralstyret finner 

det nødvendig, kan det derfor innkalle Legeforeningens landsstyre til ekstraordinært møte eller sette 

saken opp på det ordinære landsstyremøtet. På samme måte må det antas at sjefredaktøren har 

anledning til å be om at saken tas opp i landsstyret.  

I praksis har landsstyrets funksjon som arbeidsgiver vært begrenset til ansettelsen av sjefredaktør. De 

øvrige delene av arbeidsgiverfunksjonen har landsstyret delegert gjennom beskrivelsen av øvrige 

aktørers rolle i lovene. Ved å se lovbestemmelsene i sammenheng fremgår det at dagens modell 

innebærer en tredeling av ansvaret mellom sentralstyret, generalsekretæren og desisorutvalget.  

Arbeidsgiverfunksjonen er imidlertid innskrenket av redaktørplakaten. Etter Legeforeningens lover 

fremkommer det i § 4-2 (2) at: 

 Redaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten. 

Redaktørplakaten, og hva som ligger i denne, fremgår av eget punkt. 

Landsstyret fastsetter også budsjett for Legeforeningen, og vedtar således de overordnede 

økonomiske rammene for Legeforeningens virksomhet, herunder for Tidsskriftets virksomhet. 

3.4 Sentralstyret 

Sentralstyrets oppgaver er beskrevet i Legeforeningens lover § 3-2-3 (1). Av disse nevnes særskilt pkt. 
1, 2 og 4 første og annet punktum: 
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§ 3-2-3 Sentralstyrets oppgaver 

(1) Sentralstyret handler med ansvar overfor landsstyret og har til oppgave: 

1. å ivareta foreningens formål ved å ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som er av 

 interesse for foreningen og dens medlemmer. 

2. å lede foreningens virksomhet, behandle saker som ikke etter § 4-1, nr. 4 blir avgjort 

av sekretariatet, disponere foreningens midler, utarbeide forslag til budsjett og utøve 

økonomiske fullmakter gitt av landsstyret jf § 3-1-3, 1. ledd, nr. 4, d).  

4.  å tilsette generalsekretær og å fastsette generalsekretærens lønns-, arbeids- og 
øvrige vilkår. Sentralstyret fastsetter instruks for generalsekretæren og sekretariatet. 

 
Sentralstyret leder således foreningens virksomhet og er Legeforeningens øverste organ mellom 
landsstyremøtene. Sentralstyret har ansvar for å disponere foreningens midler og utarbeider forslag 
til budsjett og utøver økonomiske fullmakter gitt av landsstyret. Sentralstyret skal ivareta foreningens 
formål og ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som er av betydning for foreningen og dens 
medlemmer. Sentralstyret sammenkaller landsstyret til møter og foreslår saksliste for landsstyret. 
Ved behov for ekstraordinært landsstyremøte kan sentralstyret sammenkalle landsstyret.  
 
Lovenes § 3-2-3 er det lovmessige grunnlaget for at en konflikt i Tidsskriftet, som ikke er av 
redaksjonell art, hører hjemme i sentralstyret, forutsatt at denne har betydning for forhold som er av 
interesse for foreningen eller handler om ledelse av foreningens virksomhet. Dersom sentralstyret 
finner at en konflikt etter sin art og viktighet bør behandles i landsstyret, kan de foreslå dette tatt 
opp. 
 
Sentralstyret har ingen instruksjonsmyndighet overfor sjefredaktøren i redaksjonelle forhold. Se eget 
punkt om redaktørplakaten. 
 
Sentralstyret ansetter generalsekretær og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for denne. De utarbeider 
også instruks for generalsekretæren og sekretariatet. 
 
Sentralstyrets rolle overfor Tidsskriftet er direkte regulert i lovens § 4-2 (2) og (3): 
 

(2) Redaktøren har ved sin side en redaksjonskomité på åtte medlemmer, som oppnevnes av 

sentralstyret. Seks medlemmer oppnevnes for fire år, likevel slik at tre er på valg i hver 

sentralstyreperiode. De øvrige to er generalsekretæren og et medlem av sentralstyret. 

Redaksjonskomiteens medlemmer kan oppnevnes på ny. Trer et medlem ut i perioden, 

oppnevnes et nytt medlem for gjenværende del av perioden.  

(3) Redaktøren har adgang til å delta i sentralstyrets møter. 

For det første innebærer dette at det er sentralstyret som oppnevner redaksjonskomiteen for 
Tidsskriftet. For det annet innebærer bestemmelsen at sentralstyret skal ha et medlem i 
redaksjonskomiteen. For det tredje innebærer reguleringen at redaktøren har møterett i 
sentralstyrets møter. 
 

3.5 Generalsekretæren 
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Generalsekretæren er etter Legeforeningens lover Legeforeningens forretningsfører. 

Generalsekretæren er overfor sentralstyret ansvarlig for foreningens daglige administrasjon og 

forretningsførsel samt driften av sekretariatet. Dette fremkommer av lovenes § 4-1 nr. 1 og 2: 

 

 

 

§ 4-1 Sekretariatet 

Sentralstyret fastsetter i henhold til § 3-2-3, 1. ledd, nr. 4 instruks for generalsekretæren og 

sekretariatet. Instruksene skal baseres på følgende forutsetninger: 

1. Foreningens daglige virksomhet utøves av et sentralt sekretariat, som ledes av 

generalsekretæren. Han/hun er foreningens forretningsfører og skal være lege. 

2. Generalsekretæren ansettes av sentralstyret og er overfor sentralstyret ansvarlig for 

foreningens daglige administrasjon og forretningsførsel samt driften av sekretariatet. 

Han/hun skal innenfor vedtatte økonomiske rammer bemanne og organisere sekretariatet 

hensiktsmessig og effektivt i forhold til de oppgaver som skal løses. 

Generalsekretæren har ansvar for kommunikasjon med presidenten og sentralstyret for å sikre  

samforståelse om mål, strategier og prioriteringer. Generalsekretæren har ansvar for å forberede alle 

saker som skal behandles av sentralstyre/landsstyre. 

 

Sentralstyret har i medhold av lovenes § 3-2-3 (1) nr. 4 utarbeidet en egen instruks for sekretariatet 

 og generalsekretæren. Av denne fremkommer blant annet følgende om generalsekretæren:  

 

 II Spesielt om generalsekretæren 

 Generalsekretæren er sekretariatets leder og skal med ansvar overfor sentralstyret sørge for at 

 sekretariatet på tilfredsstillende måte utøver de funksjoner det er tillagt etter lovene og denne 

 instruks. 

 

 Generalsekretæren utøver foreningens arbeidsgiveransvar for de ansatte i Legeforeningen, med 

arbeidsgivers styringsrett og plikter.  

 

 Generalsekretæren har med unntak for redaktøren av Tidsskrift for Den norske legeforening 

fullmakt til på foreningens vegne å foreta ansettelser og leie inn midlertidig arbeidskraft innen 

vedtatt budsjett, gi oppsigelser og fastsette lønn innen de rammer for lønnsvekst som vedtas av 

sentralstyret. 

 

 Større organisasjonsmessige endringer forutsettes drøftet med sentralstyret før iverksetting. 

 

 Generalsekretæren er foreningens forretningsfører med overordnet ansvar for 

 

 å utarbeide forslag til budsjett for inntekter og ressursbruk. 

 løpende økonomistyring. 

 at økonomiforvaltningen er i samsvar med landsstyrets og sentralstyrets beslutninger og 
utøves ihht gjeldende offentlige lover, forskrifter og regler.  
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 at foreningens midler samt fond og legater som foreningen har ansvar for, plasseres 
forsvarlig. 

 at eiendeler forvaltes og vedlikeholdes forsvarlig. 
 

Av instruksen fremgår det flere forhold av betydning for generalsekretærens rolle overfor  
Tidsskriftet. For det første utøver generalsekretæren foreningens arbeidsgiveransvar for de  
ansatte i Legeforeningen, med arbeidsgivers styringsrett og plikter. Dette innebærer at 
generalsekretæren også er arbeidsgiveransvarlig for de ansatte i Tidsskriftet. Videre innebærer det at 
 generalsekretæren har fullmakt til på foreningens vegne å foreta ansettelser og leie inn midlertidig 
 arbeidskraft innen vedtatt budsjett, gi oppsigelser og fastsette lønn innen de rammer for lønnsvekst 
som vedtas av sentralstyret. 
 
Unntaket fra generalsekretærens myndighet til å ansette arbeidstakere er Tidsskriftets sjefredaktør.  
Etter praksis er det imidlertid generalsekretæren som undertegner arbeidsavtale også med 
redaktøren etter de føringer som er gitt av landsstyret og desisorutvalget. Utover dette har ikke 
generalsekretæren arbeidsgiveransvar for sjefredaktøren. Dette innebærer at generalsekretær har 

det øverste personalansvaret for alle ansatte (utenom sjefredaktør).  
 
Generalsekretæren undertegner også arbeidsavtale med de øvrige ansatte i Tidsskriftet. Selve 
ansettelsesprosessen og utvelgelsen foretas av sjefredaktøren. Dette innebærer at 

generalsekretæren har det formelle arbeidsgiveransvaret, mens sjefredaktøren har det reelle 
arbeidsgiveransvaret. 

 
Generalsekretæren har også ansvar for at budsjettforslag for Legeforeningen utarbeides av 
sekretariatet. Tidsskriftets økonomiske status og budsjettbehov vil danne en del av grunnlaget for 

utarbeidelse av forslag til budsjett for Legeforeningen.  
 
Det følger av Legeforeningens lover § 4-2 at den til enhver tid sittende generalsekretær er et av de 

åtte medlemmene i Tidsskriftets redaksjonskomité.  
 

3.6 Sjefredaktøren 

Legeforeningens lover har regulert enkelte forhold vedrørende redaktøren i § 4-2 (2) og (3): 
 

(2) Tidsskriftet redigeres av en redaktør som skal være lege, og som ansettes av landsstyret. 

Redaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten.  

(3) Redaktøren har adgang til å delta i sentralstyrets møter. 

Sjefredaktøren har således etter Legeforeningens lover en særstilling. For det første fordi dette er 
den eneste funksjonen der ansettelse skjer av landsstyret. For det annet fordi vedkommende utøver 
sin myndighet og sitt ansvar etter redaktørplakaten. For det tredje fordi vedkommende har møterett 
til sentralstyrets møter. Lovens ordlyd isolert sett er at redaktøren har møterett i sentralstyret på 
generelt grunnlag. Det er imidlertid ikke slik loven praktiseres. Sjefredaktøren har bare møterett i 
saker som gjelder Tidsskriftet. Sjefredaktøren har i slike tilfeller ikke bare en møterett, men også en 
talerett.  
 
I sjefredaktørens arbeidsavtale er det inntatt vilkår om hovedarbeidsområde, hvem som er 

nærmeste overordnede, og om betydningen av utvalgsarbeidet: 
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Hovedarbeidsområde: Sjefredaktør leder Tidsskriftets redaksjon, jf. lover for Den 

norske legeforening § 4.2. Redaktøren utøver sin myndighet 

og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten.  

Nærmeste overordnede: Når det gjelder økonomiske og administrative forhold 

rapporterer stillingen til generalsekretær. Legeforeningens 

landsstyre, herunder sentralstyret, er i det øvrige stillingens 

overordnede.  

Spesielle vilkår: Landsstyret er Legeforeningens øverste organ, og skal i 

2015/2016 vurdere relasjonen mellom Tidsskriftet og 

Legeforeningen, jf landsstyrets vedtak 2015. Arbeidet kan bl.a 

få konsekvenser for organiseringen av Tidsskriftet og hvem 

som er sjefredaktørens arbeidsrettslige «foresatte». Det tas 

derfor forbehold om endringer som følge av vedtak i 

landsstyret eller andre beslutninger som fattes i saken. For 

øvrig tas det forbehold om endringer i henhold til alminnelige 

arbeidsrettslige regler.  

 
Sjefredaktøren har daglig full råderett over de ansatte i Tidsskriftet, og styrer ressursbruk innenfor 

fastsatt budsjett. Sjefredaktøren kan således betraktes som øverste virksomhetsleder av 
Tidsskriftet. Råderetten over de ansatte skal fullt ut være innenfor de reglene som følger av 
personalhåndboken, da alle ansatte i sekretariatet, også Tidsskriftet, er ansatt etter et felles sett 
generelle vilkår. Dette ligger i at lovene klargjør i § 4-2 at redaksjonen er en del av sekretariatet. 

 
Sjefredaktøren utøver sitt ansvar og sin myndighet etter redaktørplakaten. Sjefredaktøren vil således 

ikke rapportere til generalsekretæren på samme måte som de øvrige avdelingslederne i 
sekretariatet. Imidlertid vil også sjefredaktøren ha ansvar for å rapportere til generalsekretær på 
økonomi dersom vedkommende ikke kan overholde budsjett, og sjefredaktøren har ansvar for å 
rapportere på forhold knyttet til arbeidsmiljø i lys av arbeidsmiljølovens krav til forsvarlig 
arbeidsmiljø. 

 
 

3.7 Desisorutvalget 

Desisorutvalget har ansvar for fastsettelse av sjefredaktørens lønns- og arbeidsvilkår. Dette fremgår 

av lovenes § 4-5 (2): 

(2) Desisorutvalget skal utføre desisjon, foreslå for landsstyret honorar og godtgjøringer for 

presidenten og sentralstyrets medlemmer og som inntas i sentralstyrets budsjettforslag, 

samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for Tidsskriftets redaktør.  

Bakgrunnen for å tillegge dette ansvaret til desisorutvalget var at landsstyret ønsket bedre rutiner for 

fastsettelse av honorar og godtgjørelse til ledende tillitsvalgte samt fastsettelse av lønns- og 

arbeidsvilkår for Tidsskriftets sjefredaktør.  
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Tidspunktet for fastsettelse av sjefredaktørens lønn er samordnet med tidspunktet for 

lønnsregulering for andre ansatte i sekretariatet. Lønnsfastsettelsen for sjefredaktøren har de siste 

årene blitt foretatt med utgangspunkt i gjennomsnittlig lønnsutvikling for øvrige i sekretariatet. 

 

3.8 Redaksjonskomiteen  

3.8.1 Lovgrunnlag i Legeforeningens lover 

Tidsskriftets redaksjonskomité er hjemlet i Legeforeningens lover § 4-2: 

(2) (...) Redaktøren har ved sin side en redaksjonskomité på åtte medlemmer, som 

oppnevnes av sentralstyret. Seks medlemmer oppnevnes for fire år, likevel slik at tre er på 

valg i hver sentralstyreperiode. De øvrige to er generalsekretæren og et medlem av 

sentralstyret. Redaksjonskomiteens medlemmer kan oppnevnes på ny. Trer et medlem ut i 

perioden, oppnevnes et nytt medlem for gjenværende del av perioden. 

Legeforeningens lover hjemler for det første opprettelsen av en redaksjonskomité. Det fremgår for 

det annet også av bestemmelsen at redaksjonskomiteens rolle og ansvar er å være ved 

sjefredaktøren «sin side». Hva som menes med dette, sier ikke loven noe om. Loven fastsetter for 

det tredje antall medlemmer i komiteen. For det fjerde fremgår det at det er sentralstyret som 

oppnevner medlemmene. For det femte regulerer loven medlemssammensetningen ved at både 

generalsekretæren og et medlem av sentralstyret skal være blant medlemmene. Loven gir også 

føringer for varigheten av oppnevnelsene.  

Det fremgår altså ikke av loven hvilke roller og funksjoner redaksjonskomiteen har utover å være ved 

redaktøren «sin side».  

3.8.2 Hvordan lovbestemmelsen om redaksjonskomiteen i Legeforeningens lover har blitt 

praktisert  

Tidsskriftet har hatt en redaksjonskomité siden 1938. Redaksjonskomiteen er i praksis et rådgivende 

organ for sjefredaktøren.  

Oppnevning av redaksjonskomiteen praktiseres vanligvis slik at sentralstyret oppnevner medlemmer 

etter forslag fra sjefredaktøren og den sittende redaksjonskomité. 

Redaksjonskomiteen så et behov for å synliggjøre og tydeliggjøre hvilke funksjoner og oppgaver 

komiteen har og etter komiteens syn burde ha. Komiteen utarbeidet på denne bakgrunn i 2008 selv 

en «arbeidsbeskrivelse». Denne arbeidsbeskrivelsen er ikke forankret organisasjonsmessig. Den er 

ikke behandlet av sentralstyret eller av landsstyret. «Arbeidsbeskrivelsen» ble lagt ut på Tidsskriftets 

hjemmesider og ble omtalt i Tidsskriftet nr. 3 2009. Arbeidsbeskrivelsen er dermed gjort tilgjengelig 

for foreningen og for medlemmene på denne måten.  

Redaksjonskomiteen viser i arbeidsbeskrivelsen til at redaksjonskomiteen er et «konsultativt organ 

for redaktøren/redaksjonen og arbeider først og fremst i henhold til sedvane. Det eneste skriftlige 

mandat som foreligger, finnes i Legeforeningens lover § 4-2». Om målsettingen for 

redaksjonskomiteen heter det i arbeidsbeskrivelsen:  
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Redaksjonskomiteen skal bistå Tidsskriftets redaktør ved å gi råd om strategiske og 

driftsmessige valg. Dette innebærer også vurdering av Tidsskriftets retning og profil i forhold 

til de overordnede målsettinger. 

Redaksjonskomiteen gir råd til sjefredaktøren i både kortsiktige og langsiktige strategiske spørsmål. I 

møtene diskuteres vanskelige veivalg og avgjørelser. Gjennom slike diskusjoner får komiteen over tid 

innsikt i sentrale utfordringer, i redaksjonens valg og i deres argumenter for beslutninger. Eksempler 

på temaer som stadig diskuteres prinsipielt, er dobbeltpublisering – spesielt utfordrende er 

nettpublisering og intervjuer i massemediene – håndtering av interessekonflikter, vurderingstid for 

manus og Tidsskriftets økonomiske situasjon. 

Redaksjonskomiteen kan ikke overprøve sjefredaktørens redaksjonelle ansvar i henhold til 

redaktørplakaten og skal heller ikke delta i diskusjoner om konkrete manus. Redaksjonskomiteen er 

heller ikke et styre og har ikke ansvar for budsjett eller personalhåndtering i Tidsskriftet.  

Redaksjonskomiteen møtes fire ganger i året og har fastsatte temaer som gjentas hvert år: 

manusbehandlingstid, økonomi, strategi samt et møte i en annen universitetsby for å holde 

kontakten med fagmiljøene. 

Redaksjonskomiteens arbeidsbeskrivelse inneholder også informasjon om hvilken rolle 

redaksjonskomiteen etter komiteens syn bør ha ved håndtering av uenighet og konflikt. I 

arbeidsbeskrivelsen er det nevnt at konflikter som oppstår mellom sjefredaktør og Legeforeningen 

som eier, og som ikke er av redaksjonell art, bør legges frem for redaksjonskomiteen av 

sjefredaktøren for å få råd. Redaksjonskomiteen mener den både kan tjene som sentral medspiller 

for å unngå situasjoner hvor sjefredaktører er sagt opp av eieren fordi man ikke har likt 

sjefredaktørens redaksjonelle valg, og som rådgiver for sjefredaktøren i en eventuell konflikt. En rolle 

ved en eventuell konflikt er imidlertid ikke hjemlet verken i loven eller gjennom vedtak i landsstyret 

eller sentralstyret. Dersom det oppstår konflikt mellom sjefredaktør og redaksjonskomiteen, for 

eksempel dersom redaksjonskomiteen mener sjefredaktøren systematisk lar være å følge komiteens 

råd, vil redaksjonskomiteen kunne ta direkte kontakt med Legeforeningens sentralstyre, fremgår det 

av arbeidsbeskrivelsen. I Tidsskriftet nr. 3 2009 vises det til at "… både arbeidsform og oppgaver 

utvikler seg etter hvert som redaktør og komitémedlemmer ser nye behov".  

4 Administrasjon og økonomi i dagens organisasjonsmodell 
 

4.1 Innledning 

Det følger av Legeforeningens lover § 4-2 at Tidsskriftet er en «integrert del av foreningens 

virksomhet, og redaksjonen er en del av sekretariatet». I utvalgsarbeidet ba utvalget økonomi- og 

administrasjonsavdelingen (ØKAD) redegjøre for de økonomiske og administrative konsekvensene av 

at Tidsskriftet er en avdeling i Legeforeningens sekretariat.  

I dagens modell er Tidsskriftet ca. 2/3 selvfinansiert og 1/3 finansiert ved økonomisk bidrag fra 

Legeforeningen. I tillegg kommer tilgangen til økonomi- og administrasjonsressursene i andre deler 

av Legeforeningens sekretariat, på lik linje med de øvrige avdelingene i sekretariatet. Legeforeningen 

internfakturerer ikke Tidsskriftet. Det innebærer at denne ressursbruken ikke fremgår av budsjettet. 
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Tidsskriftet har månedlige budsjettmøter med ØKAD. Budsjettrammen respekteres. Tidsskriftet har 

stabile annonseinntekter, men annonsemarkedet fremover er usikkert.  

4.2 Overordnet om økonomiske forhold  

Utvalgets mandat er å vurdere alle forhold mellom Tidsskriftet og Legeforeningen som eier. Det 

omfatter også å vurdere om Tidsskriftet bør ha en organisasjonsform der Tidsskriftet ikke er koblet 

mot Legeforeningen økonomisk eller administrativt. Dette kan løses langs to hovedmodeller, eller 

eventuelt som en kombinasjon av disse: 

1. Tidsskriftet besørger alle økonomiske og administrative forhold internt i redaksjonen med egne 
ressurser helt adskilt fra Legeforeningen.  
 

2. Tidsskriftet kjøper tjenester av Legeforeningen på samme måte som yrkesforeningene og 
enkelte andre foreningsledd gjør i dag. 

 
Økonomiske konsekvenser av en «fristilt løsning» kan synliggjøres ved et overslag av de tjenester 

Tidsskriftet benytter som ikke ligger innenfor deres eget budsjett i nåværende modell. En økonomisk 

beregning av dette fremgår av budsjett for 2015, som i tillegg viser et overslag på kostnader ved 

Tidsskriftets andel av sekretariatets felles tjenester i 2015. Tallene i punkt 4.10 er ment som et 

overslag. Stordriftsfordeler i dagens løsning er ikke hensyntatt. 

 

4.3 Budsjettmodell 

I dagens modell er Tidsskriftet en del av sekretariatet og som sådan administrativt og økonomisk 

organisert på samme måte som sekretariatets øvrige avdelinger.  

Tidsskriftet har i 2015 et inntektsbudsjett på ca. kr 28,3 millioner og et kostnadsbudsjett på ca. kr 

40,7 millioner. Det budsjetteres ikke med finansinntekter/-kostnader. Totalt budsjetteres det derfor 

med et negativt driftsresultat på ca. kr 12,4 millioner. Det negative driftsresultatet dekkes inn ved 

Legeforeningens samlede budsjett. 

Tidsskriftets budsjett utarbeides i samarbeid med ØKAD/generalsekretær innenfor de rammer som 

foreningens samlede økonomi tillater. Sjefredaktør har attestasjonsfullmakt på samme nivå som 

avdelingsdirektørene har slike fullmakter. Dette innebærer at sjefredaktør har delegert fullmakt til å 

attestere utlegg, investeringer og andre kostnader innenfor rammene av Tidsskriftets budsjett. Det er 

kun generalsekretær som har prokura/signaturfullmakt i Legeforeningen. Dette betyr at avtaler som 

forplikter foreningen, herunder Tidsskriftet, økonomisk utover budsjettåret skal signeres av 

generalsekretæren. Unntaket fra denne hovedregelen er hvis generalsekretæren har gitt en eksplisitt 

delegasjon av signaturfullmakten i et konkret tilfelle. 

Tidsskriftets budsjett omfatter hovedsakelig personalkostnader, følgekostnader til personal, og 

produksjonskostnader. Personalkostnader omfatter lønn til faste ansatte og vikarer, 

konsulenthonorarer, feriepenger, arbeidsgiveravgift etc. Produksjonskostnadene omfatter trykking, 

porto og andre kostnader direkte relatert til produksjon og distribusjon av Tidsskriftet. 
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I Tidsskriftet er det per i dag 24 årsverk, nå fordelt mellom 35 ansatte. Stillingene omfatter 

medisinske redaktører, redaksjonelle medarbeidere med ansvar for blant annet språk, produksjon, 

visuelt uttrykk, nettsider og utvikling samt en markedsseksjon.  

4.4 Lokaler 

Tidsskriftet disponerer ca. 550 kvm. lokaler i Legenes hus. Inkludert andel av fellesarealer (kantine, 

post, resepsjon, m.m.) utgjør arealet ca. 690 kvm. Arealet består av cellekontorer, delte kontorer og 

møterom/felles. Arealene holder høy standard og har sentral beliggenhet i Oslo sentrum. Dette ville 

utgjort en kostnad i 2015 på ca. kr 1,8 millioner. Foruten ren husleie, inkluderer beløpet 

felleskostnader til Christiania Torv, vakthold og renhold. Husleiedelen er på ca. kr 1,2 millioner per år.  

Leie av tilsvarende lokaler i det sentrale Oslo vil ligge på fra ca. kr 1,7 millioner til ca. kr 2,1 millioner.  

Ved behov for ombygging eller investering i møbler eller innredning i Tidsskriftets lokaler dekkes 

dette innenfor rammen av sekretariatets felles budsjett. Tidsskriftets andel av utgiftsført inventar 

anslås for 2015 til ca. kr 30 000. I tillegg kommer avskrivning på aktivert inventar med ca. kr 165 000 

på årsbasis. I 2015 har ombygging av Tidsskriftets lokaler medført en kostnad på ca. kr 70 000.  

4.5 HR/personalforhold 

Økonomi- og administrasjonsavdelingen bistår Tidsskriftet i de fleste personaladministrative saker 

samt med rådgivning i HR-spørsmål. 

Dette omfatter blant annet utarbeidelse av arbeidskontrakter, lønnsreguleringer, oppfølging av 

arbeidstid, ferie og fravær, lederutvikling/opplæring, etc. Ansatte i Tidsskriftet er omfattet av samme 

generelle arbeidsvilkår som sekretariatets øvrige ansatte, herunder pensjons- og 

forsikringsbetingelser, arbeidstid, tilgang til velferdsgoder (medlemsfordeler innen f.eks. bank og 

forsikring, bedriftshytte etc.), kantinefasiliteter, etc.  

4.6 Økonomi/regnskap 

Økonomi- og regnskapsavdelingen utfører fakturering av alle typer annonser, abonnement, særtrykk 

m.m., samt oppfølging av kunder. På leverandørsiden utfører økonomi- og regnskapsavdelingen 

skanning og registrering av alle inngående fakturaer samt foretar utbetaling. Videre foretar 

avdelingen utbetalinger av lønn og reiseregninger til ansatte i Tidsskriftet samt til andre 

bidragsytere/medarbeidere. Økonomi- og regnskapsavdelingen bistår også med budsjett og 

rapportering.  

4.7 IT 

Tidsskriftet har i dagens organisering en andel i sekretariatets felles IT-tjenester. Dette omfatter blant 

annet driftsmiljø, lisenser, utstyr og support. Det anslås at dette utgjør omtrent kr 60 000 per år per 

ansatt. 

4.8 Øvrige tjenester i sekretariatet  

Tidsskriftet benytter fellestjenester i Legenes hus som post, rekvisita, sentralbord og kantine 

tilsvarende som øvrige avdelinger i sekretariatet.  

Videre har Tidsskriftet tilgang på juridisk bistand fra juridisk avdeling i forbindelse med for eksempel 

kontraktsinngåelser og i kompliserte personalspørsmål. 
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4.9 Samlet kostnad – årsverk etc. 

Fellesfunksjonene i sekretariatet som Tidsskriftet benytter, har kompetanse innen 

regnskap/økonomi, HR, IT, generelle servicefunksjoner som kantine, sentralbord og trykking, m.m. 

Budsjettfremstillingen viser et anslag på hva det ville koste Tidsskriftet å dekke sin andel av disse 

funksjonene på eget budsjett (jf. modell 2 ovenfor). Økning fra dagens budsjett for Tidsskriftet utgjør 

ca. 7,4 millioner, hvorav om lag 4 millioner er personalkostnader. 4 millioner vil tilsvare 3-4 årsverk 

på konsulentnivå.  

Dersom modell 1 skulle realiseres, vil regnestykket bli noe annerledes, da Tidsskriftets andel av 

årsverk innen de ulike kompetanse- og driftsområdene ikke like enkelt kan skilles ut. Det må 

eventuelt utredes særskilt om en økt kostnadsbudsjettramme på anslagsvis 7,4 millioner vil være 

tilstrekkelig til å løse Tidsskriftets behov for støttefunksjoner på nevnte områder, samt lokaler.  

4.10 Budsjettfremstilling for 2015  

      

      

Inntekt/Kostnad 
Budsjett 2015 

dagens modell 
Sekretariats- 

tjenester Totalt 
          
   Annonser              -26 525 000                            -                -26 525 000  
   Salgsinntekter                  -468 000                            -                    -468 000  
   Abonnement                -1 350 000                            -                  -1 350 000  
   Totale inntekter              -28 343 000                            -                -28 343 000  
   Produksjonskostnader               14 792 000                            -                 14 792 000  
   Lønnskostnader               16 512 516                 2 275 000               18 787 516  
   Refusjon lønn                    -492 912                  -492 912  
   Honorar                   300 000                     28 000                   328 000  
   Arbeidsgiveravgift                 2 370 265                            -                   2 370 265  
   Pensjonskostnader                   1 980 288                 1 980 288  
   Personforsikringer                       96 000                     96 000  
   Velferdstiltak                     30 000                     91 200                   121 200  
   Kantineutgifter                            -                     118 400                   118 400  
   Sum personalkostnader              19 212 781                4 095 976              23 308 757  
   Avskrivninger                 1 765 068                   175 700                 1 940 768  
   Frakt og transport                       3 000                            -                         3 000  
   IT-kostnader                   680 000                   538 747                 1 218 747  
   Leie, service maskiner                     20 000                     68 800                     88 800  
   Småanskaffelser                     10 000                     33 600                     43 600  
   Reparasjon og vedlikehold                       64 000                     64 000  
   Fremmedtjenester                 2 070 000                   220 816                 2 290 816  
   Lokaler                   1 789 563                 1 789 563    

  Kontorkostander                   133 000                     64 000                   197 000  
   Telefon, porto ol.                     180 000                   318 400                   498 400  
   Reisekostnader                 1 618 000                     12 800                 1 630 800  
   Forsikringer                       24 000                     24 000  
   Diverse kostnader                   223 000                            -                     223 000  
   Sum andre 

driftskostnader                4 937 000                 3 134 726                8 071 726  
   Totale kostnader               40 706 849                 7 406 402               48 113 250  
   Driftsresultat               12 363 849                 7 406 402               21 588 250  
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4.11 Merverdiavgift  

Bestemmelsene om fritak for merverdiavgift for tidsskrift er regulert i merverdiavgiftsloven § 6-2 og i 

Merverdiavgiftsforskriften. Bestemmelsene regulerer når omsetning av tidsskrift er fritatt for 

merverdiavgift og når trykking er fritatt for merverdiavgift.  

Det følger av merverdiavgiftsloven § 6-2 at omsetning av tidsskrift som hovedsakelig omsettes til 

faste abonnenter eller som hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer, er fritatt for 

merverdiavgift i siste omsetningsledd. Fritaket forutsetter at minst 80 prosent av netto opplag i en 

sammenhengende periode på 12 måneder har vært eller vil bli omsatt til betalende abonnenter eller 

delt ut til foreningsmedlemmer som betaler kontingent til foreningen, og foreningen utgir 

tidsskriftet, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-2-3.  

Trykking av tidsskrift for en forening er på bestemte vilkår fritatt for merverdiavgift etter 

merverdiavgiftsforskriften § 6-2-6. Med andre ord er salg av tidsskrift fra trykkeri til forening på visse 

vilkår fritatt for merverdiavgift. Det er et vilkår for fritak at foreningen utdeler minst 80 prosent av 

netto opplag til foreningens medlemmer uten særskilt vederlag. Det samme gjelder dersom det 

utdelte antall eksemplarer til foreningsmedlemmene og antall omsatte eksemplarer til betalende 

abonnenter til sammen utgjør minst 80 prosent av netto opplag. Fritak gjelder bare for utgivere av 

tidsskrifter som ikke er registreringspliktig i Merverdiavgiftsregisteret for omsetning av tidsskrift, jf. 

merverdiavgiftsforskriften § 6-2-6 tredje ledd. Trykking av andre tidsskrifter regnes som en 

merverdiavgiftspliktig tjeneste, jf. merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd.  

Dagens organisering av Tidsskriftet innebærer at omsetting og trykking av Tidsskriftet er fritatt for 

merverdiavgift. Ved en fristilling av tidsskriftet til selvstendig juridisk enhet vil det inntre mva-plikt. 

Det er foreløpig ikke avklart hos skattemyndighetene om også et eget styre for Tidsskriftet vil 

medføre mva-plikt. 

 

5 Redaktørplakaten og lov om redaksjonell frihet  

5.1 Kort om det rettslige rammeverket  

Det følger av Legeforeningens lover § 4-2 andre ledd andre punktum at sjefredaktøren «utøver sin 

myndighet og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten». Det er derfor nødvendig å redegjøre for 

redaktørplakaten.  

Forholdet mellom utgiver og sjefredaktøren er primært regulert gjennom redaktørplakaten og lov om 

redaksjonell frihet.  

Redaktørplakaten er en avtale mellom utgivere og redaktører om redaktørens uavhengighet, plikter 

og ansvar. Den ble første gang vedtatt i 1953 mellom Norsk Redaktørforening og daværende Norske 

Avisers Landsforbund (nå Mediebedriftenes Landsforening). Alle profesjonelle medier har sluttet seg 

til redaktørplakaten. Medlemskap i Fagpressen forutsetter at utgiver har forpliktet seg til å følge 

redaktørplakaten.  
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Redaktørplakaten forplikter sjefredaktøren til å ivareta ytringsfriheten, til å fremme saklig og fri 

informasjons- og opinionsformidling og til å klargjøre for leseren hva som er formidling av 

informasjon og fakta og hva som er mediets egne meninger og vurderinger.  

Kjerneprinsippet i redaktørplakaten er sjefredaktørens uavhengighet av eier/utgiver: 

En redaktør forutsettes å dele sitt mediums grunnsyn og formålsbestemmelser. Men 

innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full 

frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren og 

styret.  

Den ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.  

Kjerneprinsippet i redaktørplakaten om sjefredaktørens uavhengighet av utgiveren ble lovfestet fra 

1. januar 2009 gjennom «Lov om redaksjonell fridom». Loven gjelder ikke medier som hovedsakelig 

er rettet mot en avgrenset og lukket krets, det vil si medlemmer eller ansatte i bestemte 

organisasjoner, foreninger eller selskap, jf. § 2. Den gjelder dermed ikke for Tidsskriftet. Lovens § 4 

fastsetter prinsippet om redaksjonell frihet: 

Innenfor ramma av grunnsynet og føremålet til verksemda skal redaktøren leie den 

redaksjonelle verksemda og ta avgjerder i redaksjonelle spørsmål.  

Eigaren av medieføretaket eller den som på eigaren sine vegner leier føretaket, kan ikkje 

instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål, og kan heller ikkje krevje å få 

gjere seg kjend med skrift, tekst eller bilete eller høyre eller sjå programmateriale før det blir 

gjort allment tilgjengeleg.  

Det er ikke anledning til å fravike denne regelen til ugunst for sjefredaktøren, jf. § 4.  

Forarbeidene understreker at loven fastslår at eier/utgiver kan formulere et grunnsyn og formål som 

vil være forpliktende for sjefredaktøren i redaksjonelle spørsmål.  

5.2 Skillet mellom eierens/utgiverens ansvarsområder og sjefredaktørens 

ansvarsområder  

Det må skilles mellom eierens/utgivererens ansvarsområder og sjefredaktørens ansvarsområder.  

Et av utgivers ansvarsområder er å bestemme mediets formål. Dette skjer som oftest gjennom en 

formålsbestemmelse. Sjefredaktøren forutsettes å dele mediets grunnsyn og formål. I 

organisasjonseide medier er mediets grunnsyn og formål ofte knyttet opp til utgivers 

formålsbestemmelse i organisasjonens lover/vedtekter. Utgiver kan ikke på noen måte instruere eller 

overprøve sjefredaktøren i redaksjonelle spørsmål. Men utgiver kan stille spørsmål ved om mediets 

formål ivaretas.  

Utgiveren fastsetter budsjettrammer, inkludert stillingshjemler.  

Et annet ansvarsområde for utgiveren er å ansette, og eventuelt å si opp sjefredaktøren. Det følger 

for øvrig av redaktørplakaten at hvis sjefredaktøren kommer «i uløselig konflikt med mediets 

grunnsyn», plikter sjefredaktøren å fratre.  
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Utgiveren avgjør også hvordan mediet skal organiseres.  

Sjefredaktørens ansvarsområder er å ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen innenfor mediets 

grunnsyn og formålsbestemmelser. 

Innenfor de samme rammene skal sjefredaktøren også ha full frihet til å forme mediets meninger. 

Full frihet gjelder selv om meningene i enkelte spørsmål ikke deles av utgiver eller styret.  

Innenfor formål og budsjett fastsatt av utgiveren bestemmer sjefredaktøren de redaksjonelle 

ansettelsene, organisering av redaksjonen og daglig prioriteringer og ledelse. Hva som menes med at 

sjefredaktøren skal «leie den redaksjonelle verksemda», er presisert i forarbeidene (Ot. prp. nr. 19 

(2007-2008) på side 23): 

Redaktøren står for den daglege leiinga og drifta av redaksjonen – inkludert organisering, 

administrasjon, tilsetting av redaksjonelle medarbeidarar og disponering av det budsjett som 

er avsett til redaksjonen.  

Sjefredaktøren leder og har ansvaret for sine medarbeiders virksomhet. Sjefredaktøren er 

bindeleddet mellom utgiveren/eieren og de redaksjonelle medarbeiderne.  

5.3 Innspill fra Redaktørforeningen  

5.3.1 Innledning  

Redaktørforeningen har både på e-post og i møte med utvalget gitt innspill til utvalgsarbeidet, basert 

på redaktørplakaten. Innspillene gjelder dagens modell, og hvordan denne kommer til uttrykk i 

Legeforeningens lover. Videre har Redaktørforeningen gitt innspill til mulige endringer i dagens 

modell og til alternative modeller. I forkant av utvalgsmøtet fikk Redaktørforeningen tilsendt 

dokumentet om "ulike aktører i dagens modell", som gjengitt i punkt 3 over.  

Redaktørforeningen kjente ikke til Vancouver-erklæringen, men ble på utvalgsmøtet gjort kjent med 

denne og med særpreg ved medisinske tidsskrifter (inkludert redaksjonskomité).  

Punkt 5.3.2 og 5.3.2 er en gjengivelse av innspillene til Redaktørforeningen ved generalsekretær Arne 

Jensen.  

5.3.2 Hvordan dagens modell kommer til uttrykk i lovene  

Redaktørforeningen har gitt flere innspill til hvordan Legeforeningens lover bør formuleres 

annerledes dersom Legeforeningen ønsker å fastholde dagens organisasjonsmodell. 

Redaktørforeningen mener lovens formulering i § 4-2 (1) om at Tidsskriftet er en «integrert del av 

foreningens virksomhet» er vanskelig dersom Tidsskriftet skal styres etter redaktørplakaten. 

Redaktørforeningen viser til at Tidsskriftet må være en mest mulig uavhengig del av foreningens 

virksomhet.  

Når det gjelder lovens formulering om redaksjonskomité, mener Redaktørforeningen at loven må 

klargjøre redaksjonskomiteens rolle og funksjoner.  

Redaktørforeningen mener også at loven bør presiseres når det gjelder sjefredaktørens adgang til å 

delta i sentralstyrets møter. Det bør fremgå at sjefredaktøren ikke har adgang på generell basis, men 

kun i saker som angår Tidsskriftet. Det bør også fremgå at sjefredaktøren ikke bare har «adgang» til å 
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delta på disse sentralstyremøtene, men at sjefredaktøren skal møte og har talerett. Slike endringer i 

lovteksten vil være i samsvar med dagens praksis.  

5.3.3 De enkelte punktene i utvalgets mandat 

Tidsskriftets sjefredaktør kan ivareta utøvelse av sin myndighet og sitt ansvar etter redaktørplakaten 

og Vancouver-erklæringen gjennom prinsippene i redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i 

media, gode og presise vedtekter, en god styreinstruks og en god og presis ansettelsesavtale for 

sjefredaktøren. I lys av redaktørplakaten bør det tydeliggjøres at sjefredaktøren ansetter de 

redaksjonelle medarbeiderne.  

Hovedutfordringer ved dagens modell er manglende tydeliggjøring av roller og manglende 

tydeliggjøring av redaksjonen som en enhet (ulikt "del av sekretariatet"). En annen hovedutfordring 

er rapporteringslinjer. Det bør være et rapporteringspunkt når det gjelder økonomi og 

personalforhold.  

Redaksjonskomiteen må være et redskap for sjefredaktøren og gi innspill til spørsmålene 

sjefredaktøren har behov for og ønsker å få hjelp til. Redaksjonskomiteen skal ikke være et organ for 

eieren til å kontrollere/evaluere sjefredaktøren og det redaksjonelle produktet. Det vil være i strid 

med redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media. Redaktørforeningen er på generelt 

grunnlag skeptisk til en redaksjonskomité på grunn av bindingen til eierens representanter. 

Redaktørforeningen mener eierrepresentanter ikke bør være blant medlemmene, og at 

redaksjonskomiteens nåværende formål har likhetstrekk med en styreinstruks.  

Sentralstyret og landsstyret bør ha lengst mulig avstand til tidsskriftet. Ideelt sett bør 

foreningen/landsstyremøtet oppnevne et eget styre for tidsskriftet, for eksempel etter modell fra 

Kommunal Rapport.  

Når det gjelder kommunikasjonsveier og rapporteringsrutiner, skal sjefredaktør rapportere til styrets 

leder/eierrepresentant og ingen andre steder. Ingen andre enn sjefredaktøren kan instruere 

redaksjonelle medarbeidere.  

Dersom eier er uenig i sjefredaktørens enkeltprioriteringer eller standpunkter, kan eier ikke 

intervenere. Dersom eier mener sjefredaktøren bryter med tidsskriftets hovedkonsept og ideologiske 

linje (vedtekter/formål), må styrets leder ta dette opp med sjefredaktør. Terskelen er imidlertid høy. 

Redaktørforeningen viste til at det er essensielt at det er tillit mellom eier og sjefredaktør for at 

samarbeidet skal fungere.  

Redaktørforeningen tok opp spørsmålet om Legeforeningen bør vurdere å opprette et eget styre for 

Tidsskriftet. Det er en rekke alternativer her, og det ble vist til ulike momenter som vi inntar i 

stikkordsform:  

o Skal styrets mandat omfatte strategiske vurderinger og råd om overordnede forhold?  

o Skal styret springe ut av landsstyret?  

o Et forslag til sammensetning er noen fra mediebransjen og noen fra landsstyret. 

o Antall medlemmer bør heller være 5 enn 10.  

o Et eventuelt styre bør formaliseres i lovene, både når det gjelder mandat, 

sammensetning og utvelgelse  

o Skal styret få et budsjett?  
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o Skal styret ansette sjefredaktør?  

o Hvem skal styret rapportere til? 

o Skal en av styrets funksjoner være budsjettovervåkning?  

o Utvalget viste til at den faglige rådgivningen som dagens redaksjonskomité bistår 

med, må ivaretas. Det ble også vist til hensynet til økonomi og til profesjonalitet.  

Redaktørforeningen bistår typisk i konflikter mellom sjefredaktør og eier. Dette ble fastsatt i 1976. 

Utvalget tok i den forbindelse opp spørsmålet om det er nødvendig med et uavhengig 

konfliktløsningsorgan. Det ble diskutert om det i stedet kan være linjetydeliggjøring innenfor dagens 

modell, som også ivaretar tilliten mellom sjefredaktør og eier. Redaktørforeningen viste som 

alternativ til at det kan fremgå av sjefredaktørens arbeidsavtale eller lignende at sjefredaktøren for 

eksempel fritt kan oppnevne et konfliktløsningsorgan ved en eventuell konflikt med eier. 

Redaktørforeningen mener derfor at konfliktløsningsorganet ikke kan oppnevnes av sentralstyret.  

 

5.4 Innspill fra Fagpressen  

5.4.1 Innledning 

Fagpressen har både på e-post og i møte med utvalget gitt innspill til utvalgsarbeidet, basert på 

redaktørplakaten. Innspillene gjelder dagens modell, og hvordan denne kommer til uttrykk i 

Legeforeningens lover. Videre har Fagpressen gitt innspill til mulige endringer i dagens modell og til 

alternative modeller. I forkant av utvalgsmøtet fikk Fagpressen tilsendt dokumentet om "ulike 

aktører i dagens modell", som er gjengitt i punkt 3. 

Fagpressen kjente ikke til Vancouver-erklæringen, men ble på utvalgsmøtet gjort kjent med denne og 

med andre særpreg ved medisinske tidsskrifter, herunder redaksjonskomité.  

Punkt 5. 4.3 er en gjengivelse av innspillene til Fagpressen ved administrerende direktør Elin 

Floberghagen.  

 

5.4.2 Ulike organisasjonsmodeller  

På samme måte som for Tidsskriftet er et flertall av Fagpressens 210 medlemstidsskrifter eid og 

utgitt av foreninger/organisasjoner. Blant disse mediene er det i hovedsak to organisasjonsmodeller 

som velges.  

Den ene organisasjonsmodellen er at mediet er organisert som en enhet/avdeling i organisasjonen. 

Dette er den vanligste organiseringen i foreningseide medier. I en slik modell er sentralstyret eller 

landsstyret utgiver av mediet. Formålet vedtas av landsstyret eller av kongress/landsstyremøte. 

Sjefredaktøren rapporterer til øverste politiske leder. Dette betyr at Tidsskriftets nåværende 

organisasjonsmodell, som avdeling i Legeforeningens sekretariat, er den vanligste organiseringen i 

foreningseide medier.  

Den andre organisasjonsmodellen er at mediet er organisert i en selvstendig juridisk enhet. Dette er 

en organisasjonsmodell som er valgt av en del større fagblad/tidsskrift gjennom etablering av for 

eksempel et aksjeselskap eller en stiftelse. Denne juridiske enheten har et eget styre, som forvalter 

utgiveransvaret. Sjefredaktøren rapporterer til styreleder.  
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Det finnes også noen få eksempler på eiere av medier som har valgt en organisering der mediet har 

et eget styre, men er organisert i foreningen. Modellen skal sikre foreningens eierskap til mediet, 

men samtidig velges et eget styre som har som eneste oppgave å utøve et profesjonelt eierskap.  

Fagpressen har ingen absolutt anbefalt modell for organisering. Deres hovedanliggende er at mediets 

troverdighet avhenger av reell og formell uavhengighet av alt redaksjonelt innhold. Dette sikres 

gjennom en forpliktelse til å følge redaktørplakaten og hviler ikke på valg av organisasjonsmodell 

alene.  

5.4.3 De enkelte punktene i utvalgets mandat  

Dagens modell innebærer mange organer med forskjellige roller og fullmakter.  

Fagpressen mener Tidsskriftets formål og forankring (inkludert redaktørplakaten og Vancouver-

erklæringen) bør fremgå av lovene. Fagpressen mener forpliktelsen til å følge redaktørplakaten og 

vær varsom-plakaten bør forankres i formålet, og at ambisjoner om å sette dagsorden i 

samfunnsdebatten ut over egne medlemmer også bør tydeliggjøres i formålet.  

Redaksjonskomiteens rolle som rådgivende organ bør formuleres tydelig i lovene. Det er viktig at det 

ikke gis inntrykk av at redaksjonskomiteen har adgang til å overprøve sjefredaktøren. Fagpressen 

stiller spørsmål ved hvem som oppnevner redaksjonskomiteen i dagens modell. 

Redaksjonskomiteens rolle som rådgiver for sjefredaktøren tilsier at det er naturlig at sjefredaktøren 

setter sammen komiteen. Fagpressen viser til at i flere av mediene som benytter seg av 

redaksjonskomité, er det opp til sjefredaktøren å sette den sammen med en miks av tillitsvalgte, 

lesere/medlemmer og gjerne også eksterne representanter. Sentralstyret bør ikke være representert 

i redaksjonskomiteen. 

Et par hovedutfordringer ved dagens modell er hvem som er arbeidsgiver for hvem og hvem som 

rapporterer til hvem. Når det gjelder arbeidsgiveransvaret, følger det av redaktørplakaten at 

sjefredaktøren skal ha det reelle arbeidsgiveransvaret for de redaksjonelle medarbeiderne. Det er 

uproblematisk hvis generalsekretæren har det formelle arbeidsgiveransvaret, dersom sjefredaktøren 

har det reelle. Generalsekretæren kan for eksempel delegere arbeidsgiveransvaret til sjefredaktøren. 

Dette må i så fall klargjøres. Fagpressen setter spørsmålstegn ved nåværende modell der landsstyret 

(det øverste politiske organet) ansetter sjefredaktøren, sentralstyret ansetter generalsekretæren - og 

sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren. Med andre ord at sjefredaktøren, som er ansatt av 

et høyere eierorgan enn det generalsekretæren er, rapporterer til generalsekretæren. 

Det er uproblematisk at sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren om økonomiske og 

administrative forhold. En utfordring kan oppstå ved en eventuell konflikt med generalsekretæren. 

Dersom det oppstår et arbeidsmiljøproblem i redaksjonen, kan de ansatte først rapportere til 

sjefredaktøren, og deretter kontakte AMU for hele foreningen. Hvis dagens modell beholdes, vil det 

ikke være i strid med redaktørplakaten at de ansatte først rapporterer til sjefredaktøren, så til 

generalsekretæren. 

Fagpressen tok opp spørsmålet om hvorvidt Legeforeningen bør opprette et eget styre for 

Tidsskriftet. Med dette menes en organisasjonsmodell der Tidsskriftet har et eget styre, men er 

organisert i Legeforeningen. Dette er en annen organisasjonsmodell enn dagens, der Tidsskriftet er 

organisert som en avdeling i Legeforeningens sekretariat. Se nærmere om disse 
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organisasjonsmodellene under punkt 10. Fagpressen kunne ikke anbefale en slik ordning, og årsaken 

var mva-konsekvensene. Floberghagen opplyste at det ikke er avklart hos skattemyndighetene om 

det er ulike mva-konsekvenser dersom et styre for et tidsskrift opprettes som en egen juridisk enhet 

eller tidsskriftet har eget styre, men er organisert i foreningen. Den vanligste ordningen er at et 

tidsskrift er en avdeling i foreningen uten at det er organisert med et eget styre.  

Fagpressen viste til at mange av redaksjonskomiteens nåværende oppgaver hører hjemme i et 

eventuelt styre for Tidsskriftet. Dersom det opprettes et styre for Tidsskriftet, vil de redaksjonelle 

ansatte rapportere til styrelederen. Når det gjelder arbeidsmiljøforhold, vil rapportering uansett 

måtte skje til generalsekretæren. Et styre kan i henhold til arbeidsmiljøloven ikke overta denne 

funksjonen når tidsskriftet er en del av foreningen. 

Uansett hvilke endringer som gjøres i dagens modell, er det viktig å presisere hvem som er utgiver, 

hvem som tar avgjørelser og på hvilket nivå.  

Utvalget viste til at i dagens modell er Legeforeningen utgiver, og generalsekretæren er utøvende 

utgiver. Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren i administrative forhold. Det er en uklar 

grense mellom utgiveren og sjefredaktøren, og det er behov for tydeliggjøring i dagens 

organisasjonsmodell.  

Fagpressen mente at hvis dagens organisasjonsmodell skal bevares, bør finansieringen av tidsskriftet 

tydeliggjøres.  

Fagpressen mente at alle problemstillinger kan løses innenfor dagens organisasjonsmodell, det vil si 

med justeringer av dagens organisasjonsmodell i stedet for at Tidsskriftet opprettes som et eget 

aksjeselskap eller det opprettes et eget styre for Tidsskriftet.  

5.4.4 Råd i hverdagen 

Fagpressen ga i forkant av utvalgsmøtet noen generelle råd i hverdagen når det gjelder forholdet 

mellom utgiver og sjefredaktør.  

Fagpressen bemerker at forholdet mellom utgiver og sjefredaktør baserer seg på et sett av lover og 

avtaler. Likevel er det åpenbart at tillit og god, jevnlig kontakt mellom partene er vel så viktig i den 

daglige driften. Det kan ifølge Fagpressen også være ønskelig å etablere faste møtepunkter for å 

drøfte for eksempel redaksjonelt årsregnskap, strategiplaner, behov for utvikling og investeringer, og 

økonomiske rammer. Fagpressen viser til at mange medier utarbeider redaksjonelt årsregnskap der 

sjefredaktøren legger frem for styret hva som er gjort av satsinger og prioriteringer i året som har 

gått. Når det gjelder strategiplaner, mener Fagpressen at styret jevnlig bør behandle forslag til 

strategi for mediet.  

6 Vancouver-erklæringen  

6.1 Innledning  

Et av punktene i utvalgets mandat er å gjennomgå hvordan sjefredaktøren kan ivareta utøvelse av sin 

myndighet og sitt ansvar etter Vancouver-erklæringen.  
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Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication Scholarly work in Medical 

Journals (den såkalte Vancouver-erklæringen) er utarbeidet av International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE). Om formålet med anbefalingene, skriver ICMJE på sin hjemmeside: 

ICMJE developed these recommendations to review best practice and ethical standards in 

the conduct and reporting of research and other material published in medical journals, and 

to help authors, editors, and others involved in peer review and biomedical publishing create 

and distribute accurate, clear, reproducible, unbiased medical journal articles. The 

recommendations may also provide useful insights into the medical editing and publishing 

process for the media, patients and their families, and general readers. 

Vancouver-erklæringen er anbefalinger for medisinske tidsskrifter. De er følgelig ikke rettslig 

bindende. Anbefalingene har dermed en annen karakter enn redaktørplakaten, der 

hovedprinsippene er blitt lovfestet i lov om redaksjonell fridom i media.  

Bakgrunnen for retningslinjene, er at noen redaktører møttes i 1978 i Vancouver i Canada for å 

etablere retningslinjer for artikler som ble levert til tidsskriftene deres. Gruppen fikk navnet "The 

Vancouver Group" og heter nå ICMJE. De første retningslinjene ble utarbeidet i 1979. Retningslinjene 

har vært revidert flere ganger, sist i 2014. ICMJE er en arbeidsgruppe bestående av sjefredaktører i 

medisinske tidsskrifter. ICMJE har 16 medlemmer. Dette er Annals of Internal Medicine, British 

Medical Journal, Canadian Medical Association Journal, Chinese Medical Journal, Deutsches 

Ärzteblatt, Ethiopian Journal of Health Sciences, JAMA (Journal of the American Medical Association), 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, New England Journal of Medicine, New Zealand Medical 

Journal, PLOS Medicine, Revista Médica de Chile, The Lancet, Ugeskrift for Laeger, the U.S. National 

Library of Medicine og the World Association of Medical Editors. Ordningen er slik at man søker om 

medlemskap.  

Tidligere redaktør for Tidsskriftet i 1987-2001, Magne Nylenna, var medlem i Vancouver-gruppen i 

samme periode. Etterfølgende redaktør, Charlotte Haug, var også medlem i hele sin redaktørperiode 

fra 2002 til 2014. De har dermed vært med på å utvikle anbefalingene.  

De to punktene i Vancouver-erklæringen som er aktuelle for utvalgsarbeidet, er punktet om eiere av 

medisinske tidsskrifter og punktet om redaksjonell frihet. Disse gjennomgås i det følgende.  

Utvalget er ikke kjent med noen medisinske tidsskrifter som følger alle retningslinjene i Vancouver-

erklæringen. ICMJE opplyser på sin hjemmeside at ICMJE ikke kan garantere at listen over tidsskrifter 

som angivelig følger Vancouver-erklæringens anbefalinger, er korrekt. ICMJE har heller ikke utgitt 

tolkningsuttalelser til Vancouver-erklæringen.  

6.2 Eiere av medisinske tidsskrifter 

Punkt II D 1 gjelder henholdsvis forholdet mellom eier og sjefredaktør dersom det på generelt 

grunnlag foreligger en konflikt, og forholdet til redaksjonell frihet.  

Punktet om konflikt mellom eier og sjefredaktør viser til at disse partene deler et felles mål. Partene 

har imidlertid ulike ansvarsområder. Dette kan i noen tilfeller lede til konflikter. Vancouver-

erklæringen lister opp forhold som bør fremgå av sjefredaktørens arbeidsavtale.  
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It is the responsibility of medical journal owners to appoint and dismiss editors. Owners 

should provide editors at the time of their appointments with a contract that clearly states 

their rights and duties, authority, the general terms of their appointment, and mechanisms 

for resolving conflict.  

Som det fremgår av anbefalingene, er konfliktløsningsmekanismer blant forholdene som bør fremgå 

«klart» av arbeidsavtalen.  

Det anbefales også at ansettelser og oppsigelser er basert på vurderinger av uavhengige «eksperter» 

i stedet for et mindre antall eierrepresentanter:  

Appointments and dismissals should be based on evaluations by a panel of independent 

experts, rather than by a small number of executives of the journal’s owners. 

Det fremgår av utdragene at et av eiers ansvarsområder er ansettelse og oppsigelse av sjefredaktør. 

Disse to vurderingene bør imidlertid være basert på vurderinger av et "uavhengig organ".  

Vancouver-erklæringen har også en anbefaling om oppsigelsesgrunnlaget: 

Owners should only dismiss editors for substantial reasons, such as scientific misconduct, 

disagreement with the long-term editorial direction of the journal, inadequate performance by 

agreed-upon performance metrics, or inappropriate behavior that is incompatible with a 

position of trust.  

Når det gjelder Vancouver-erklæringens henvisning til "performance by agreed-upon performance 

metrics", gjelder dette en anbefaling om at sjefredaktøren kan evalueres basert på avtalte kriterier: 

The editor's performance may be assessed using mutually agreed-upon measures, including 

but not necessarily limited to readership, manuscript submissions and handling times, and 

various journal metrics.   

Vancouver-erklæringen anbefaler at man evaluerer sjefredaktøren basert på forhåndsavtalte 

kriterier, som ikke nødvendigvis er begrenset til de kriteriene som er listet opp.   

 

6.3 Redaksjonell frihet  

Vancouver-erklæringen legger til grunn følgende definisjon av redaksjonell frihet:  

The ICMJE adopts the World Association of Medical Editors’ definition of editorial freedom, 

which holds that editors-in-chief have full authority over the entire editorial content of their 

journal and the timing of publication of that content. Journal owners should not interfere in 

the evaluation, selection, scheduling, or editing of individual articles either directly or by 

creating an environment that strongly influences decisions.  

Det fremgår av anbefalingene at for å ivareta redaksjonell frihet anbefales medisinske tidsskrifter å 

etablere et uavhengig redaksjonelt rådgivningsorgan for å hjelpe sjefredaktøren å etablere og 

fastholde den redaksjonelle linje:  
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Journals are encouraged to establish an independent editorial advisory board to help editor 

establish and maintain editorial policy.  

Det fremgår dermed av Vancouver-erklæringen at tidsskrifter bør "etablere" et slikt uavhengig organ. 

Hva som ligger i dette, er ikke nærmere konkretisert.  

I dagens modell er det etablert en redaksjonskomite. Den er i praksis et rådgivende organ for 

sjefredaktøren. Det vises til rapportens punkt der utvalget diskuterer om dagens modell med hensyn 

til sammensetning og utvelgelse er i samsvar med anbefalingen om at rådgivningsorganet skal være 

uavhengig av eier.  

For å sikre redaksjonell frihet i praksis bør sjefredaktøren ifølge Vancouver-erklæringen kunne 

rapportere til eierens øverste organ:  

To secure editorial freedom in practice, the editor should have direct access to the highest 

level of ownership, not to a delegated manager or administrative officer.  

7 Andre generelle medisinske tidsskrifter 

7.1 Innledning  

Utvalget har bedt om innspill fra de største internasjonale generelle medisinske tidsskriftene, som er 

Annals of Internal Medicine, The BMJ (tidligere British Medical Journal), JAMA, Lancet og New 

England Journal of Medicine. Alle de fem tidsskriftene er medlem av ICMJE. Utvalget har i tillegg 

gjennomgått informasjon om Canadian Medical Association Journal (CMAJ). Årsaken er at det 

kanadiske tidsskriftet også er medlem av ICMJE og har gjennomgått endringsprosesser i blant annet 

2006 og 2013 som har overføringsverdi til utvalgets arbeid. Det danske tidsskriftet, Ugeskrift for 

Læger, er representert i utvalget ved sjefredaktør Torben Kitaj. Det danske tidsskriftet, vet dets 

vitenskapelige redaktør, er også medlem av ICMJE.  

Når det gjelder de nordiske tidsskriftene, er både det svenske og det danske organisert med en 

journalist som ansvarlig sjefredaktør. Vitenskapelig innhold utgjør en mindre del av disse 

tidsskriftene, og disse artiklene redigeres av en vitenskapelig sjefredaktør som rapporterer til 

ansvarlig redaktør. Verken det svenske Läkartidningen eller det danske Ugeskriftet redigeres etter en 

redaktørplakat. Ugeskriftet er medlem av ICMJE. 

Under viser vi til sentrale trekk ved de ulike modellene, som har overføringsverdi til Tidsskriftet. Etter 

utvalgets vurdering er det særlig grunn til å merke seg forhold vedrørende ansettelses- og 

konflikthåndtering samt et uavhengig organ som skal hjelpe sjefredaktøren å etablere og fastholde 

den redaksjonelle linje, altså en redaksjonskomité.  

7.2 JAMA (Journal of the American Medical Association)  

JAMA har fra 1999 utarbeidet en "Editorial Governance Plan". Den ble sist revidert i 2014.  

JAMA har en såkalt Journal Oversight Committee (JOC), som består av syv medlemmer.  

JOC har to hovedformål. Det ene hovedformålet er å evaluere sjefredaktøren, som har en femårig 

ansettelseskontrakt. Det andre hovedformålet er å fungere som en "buffer" mellom sjefredaktør og 

eier/utgiver og objektivt vurdere "temaer som kan oppstå mellom et tidsskrift og dets eier": 
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This committee will function and be recognized not only as a system to evaluate the Editor-

In-Chief but also as a buffer between the Editor-In-Chief and AMA management and as a 

system to foster objective consideration of the inevitable issues that arise between a journal 

and its parent body.  

JOC utarbeider en årlig rapport om sjefredaktøren. Rapporten oversendes til eier. JOC vurderer 

sjefredaktøren på grunnlag av objektive kriterier som den selv har fastsatt.  

JOC har også en løpende funksjon for å vurdere og, hvis nødvendig, gi anbefalinger til eier om styring 

og strukturelle endringer som er nødvendige for å sikre den redaksjonelle friheten. I denne 

sammenheng er sjefredaktøren en av JOCs rådgivere.  

De syv medlemmene av JOC består av "one member of AMA senior management, one member from 

outside the AMA with publishing business experience, and five members representing the scientific, 

editorial, peer-reviewer, contributor and medical communities". Medlemmene sitter for fire år om 

gangen og kan maksimalt sitte to perioder. Dette er med unntak av medlemmene av "AMA senior 

management" som sitter uten tidsbegrensning. Ingen andre medlemmer enn vedkommende kan 

være ansatt i AMA, og den ansatte i AMA kan ikke være leder av komiteen. Komiteen velger selv sin 

leder.  

Medlemmene velges av styret i AMA blant en liste gitt av JOC.  

Ethvert forslag om å si opp sjefredaktøren, uavhengig av årsak, skal vurderes av JOC. Vurderingene 

og anbefalingene fra JOC skal presenteres for styret i AMA sammen med vurderingene og 

anbefalingene fra executive vice president/administrerende direktør. Oppsigelse forutsetter 2/3 av 

styrets stemmer.  

Sjefredaktøren rapporterer til "Senior Vice President for Publishing" kun om business- og 

finansrelaterte forhold. Sjefredaktøren skal ikke rapportere til ledelsen om forhold som gjelder 

redaksjonelt innhold. "Editorial independence of the Editor-In-Chief will be absolutely protected and 

respected by AMA management".  

For å kunne utøve de evaluerende funksjonene har JOC full tilgang til tidsskriftets finansielle 

situasjon, inkludert utgifter, budsjett og resultat.  

7.3 Canadian Medical Association Journal (CMAJ) 

Beskrivelsen nedenfor viser utdrag av dagens organisering etter endringene i 2006 og 2013.  

CMAJ har en Journal Oversight Committee (JOC) som møtes fast to ganger årlig. JOC har to oppgaver. 

Komiteen skal årlig evaluere sjefredaktøren ut fra forhåndsdefinerte kriterier som omhandler både 

redaksjonelle, innholdsmessige, strategiske og kommersielle hensyn. Den andre oppgaven er å bidra 

til et "harmonisk forhold" mellom legeforeningen og sjefredaktøren. JOC skal megle ved konflikt og gi 

en anbefaling til legeforeningens styre (board) dersom foreningen foreslår å si opp sjefredaktøren. 

Sjefredaktøren kan kun bli oppsagt med minst 2/3 flertall i legeforeningens styre.  

JOC består av åtte medlemmer: Ett medlem utpekt av legeforeningens styre etter en forslagsliste på 

tre fra JOC selv, ett medlem fra tidsskriftets "senior staff", ett medlem med "journalistisk ekspertise" 

og fem medlemmer som skal representere "editorial, peer-reviewer, contributor and medical 
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communities". Medlemmene utpekes av legeforeningens styre (board) etter en liste på tre utpekt av 

JOC selv for hver post. Medlemmene utpekes for tre år av gangen med mulighet til en gangs 

fornyelse.  

Redaktøren er ansatt på åremål og har en femårig ansettelsesavtale.  

CMAJ har en redaksjonskomité. Rollen er å være et rådgivningsorgan for sjefredaktøren. Siden dette 

er funksjonen, og at en sjefredaktørs ønske om rådgivning varierer fra redaktør til redaktør, ble det 

vurdert at det ikke var nødvendig å formalisere eller definere de forventede ansvarsområdene. 

Sjefredaktøren oppnevner selv redaksjonskomiteen og bestemmer selv sammensetningen og antall 

medlemmer.  

7.4 The Lancet 

Utvalgsleder har hatt en telefonkonferanse med sjefredaktør Richard Horton.  

Når det gjelder konflikthåndtering, har Lancet ingen tilsvarende ordning som JOC. Konflikter 

håndteres av utgiver Elsevier, og de ansatte kan henvende seg til en velorganisert og uavhengig HR-

avdeling som er organisert utenfor tidsskriftet. Sjefredaktøren har et "National Advisory 

Board/Editorial Board" der medlemmene i stor grad er valgt av sjefredaktøren.  

På spørsmål om hvordan tidsskrifter kan sikre god konflikthåndtering, foreslo Lancet ved sjefredaktør 

Horton en modell med en Journal Oversight Commitee (JOC). Denne skal tjene tidsskriftets 

interesser, ikke sjefredaktørens. Den skal ikke rådgi om redaksjonelle forhold. Komiteen kan bestå av 

6-12 medlemmer som møtes årlig og diskuterer strategiske og administrative forhold. 

Sammensetningen kan være representanter for eier, tidsskriftet og andre interesser. Lederen bør 

oppfattes som uavhengig. Komiteen kan også ha en rolle i forbindelse med eventuell oppsigelse av 

sjefredaktør.  

7.5 New England Journal of Medicine 

Utvalgsleder har hatt en telefonkonferanse med sjefredaktør Jeffrey M Drazen.  

For å løse eventuelle konflikter mellom sjefredaktøren og eieren har New England Journal of 

Medicine et system der en konflikt først bringes inn for en "standing committee". Denne komiteen 

har 10 medlemmer med stemmerett og 5 observatører med talerett, men ikke stemmerett. 

Medlemmene velges av foreningen, dvs. eier og utgiver. Geografiske hensyn sikrer at både storby og 

landlige områder er representert. Medlemmene består av "chief of medicine" fra to medisinske 

fakultet, "president of medical society" (velges for ett år), professorer og praktiserende leger. Det er 

ingen personer fra mediebransjen. Sjefredaktøren blir forespurt om forslag til medlemmer er ok før 

de velges.  

"Standing committee" møtes seks ganger i året. Det er et rådgivende organ, for eksempel ved 

spørsmål som online vs. print. Komiteen diskuterer også årsbudsjettet og er involvert ved for 

eksempel økonomiske kutt. Dersom en konflikt mellom sjefredaktør og eier ikke løses i "standing 

committee", en konflikt som også kan gjelde økonomiske forhold, bringes konflikten inn for Deans' 

Committee. Dette organet er svært sjelden i bruk, og har ikke vært i bruk i alle fall de siste femten 

årene. Deans' Committee utgjøres av de fire dekanene ved de fire statlige universitetene. Dekanene 

er ikke medlem av foreningen og vurderes som nøytrale. Organet avgjør en konflikt med bindende 

virkning.  



31 
 

7.6 The BMJ  

Utvalget har ikke fått tilbakemelding fra BMJ på sin henvendelse.  

7.7 Annals of Internal Medicine  

Utvalget har ikke fått tilbakemelding fra Annals of Internal Medicine på sin henvendelse. 

7.8 Ugeskrift for Læger 

7.8.1 Innledning 

Utvalgsmedlem Torben Kitaj har gitt informasjon om organiseringen av Ugeskrift for Læger og om det 

aktuelle rettslige regelverket. I Danmark er det ingen redaktørplakat slik som i Norge.  

7.8.2 Utgiver og redaktør 

Ifølge Medieansvarsloven er en utgiver den som for hvis regning publikasjonen gis ut. Utgiver 

tilsvarer ofte publikasjonens eier. En utgiver har med andre ord det økonomiske ansvaret for 

publikasjonen/mediet. Ansvaret innebærer en rett til ansettelse og oppsigelse av sjefredaktør. 

Utgiver fastlegger rammene for publikasjonen, herunder utgivelsesfrekvens, visjon og langsiktige 

planer for publikasjonen. Utgiver har også ansvar for avtaler om produksjon, herunder grafisk arbeid, 

trykk og distribusjon. Utgiver fører dessuten tilsyn med utgivelsen, herunder drift og langsiktig 

utvikling.  

Utgiver kan delegere oppgaver til sjefredaktør, men utgiver involverer seg ikke med det redaksjonelle 

innholdet hvis innholdet er i samsvar med utgivelsens formål. Det følger av Medieansvarsloven at 

sjefredaktør har myndighet til å ta den endelige avgjørelsen om mediets innhold. Sjefredaktør har 

dermed også ansvar for innholdet i utgivelsen og for overholdelse av gjeldende lovgivningen. 

Sjefredaktøren rapporterer til utgiver. Det bør tilstrebes enighet mellom utgiver og sjefredaktør om 

formålet med utgivelsen. Fordelingen av ansvaret kan dog gi anledning til konflikter. Sjefredaktør er 

ansatt av utgiver, og dermed vil utgiver ofte stille krav til sjefredaktøren. Utgiver vil vurdere om 

sjefredaktøren lever opp til sine forpliktelser og sitt ansvar. Herunder vil utgiver ofte vurdere 

sjefredaktørens prestasjon, noe som kan skje ved å måle noen utvalgte og aksepterte kriterier som 

lesertall, klikk, antall innkomne manuskripter, behandlingstider, annonseinntekter mv.  

I Ugeskriftet er det utgivers oppgave å sikre de nødvendige ressursene til redaksjonen, produksjon og 

distribusjon, ansette/si opp medarbeidere og oppstille "performance mål". Sjefredaktør tar 

beslutninger om det redaksjonelle innholdet og driften av virksomheten, bortsett fra 

ressurstildelingen.  

Den vitenskapelige redaktøren har i samarbeid med sjefredaktør ansvar for utvelgelsen, 

kvalitetssikringen og redigeringen av det vitenskapelige innholdet. Den vitenskapelige redaktøren 

rapporterer til sjefredaktør i spørsmål om ressurser, utvelgelse av redaktører og måloppnåelse.  

Det vitenskapelige sekretariatet bistår redaksjonen på vegne av utgiver og sikrer at 

redaksjonsprosessen tilrettelegges så hensiktsmessig og effektivt som mulig samt at den nødvendige 

innrapporteringen av måltall mv skjer.  

7.8.3 Oversikt over sentrale forhold ved organiseringen av Ugeskrift for Læger  
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U
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 Bestyrelsen  Udgiver 

 Strategi og visioner 

 Udgivelsesfrekvens 

 Økonomi 

 Ansætter og afskediger chefredaktør og 
videnskabelig redaktør 

 Direktør  Godkender alle ansættelser og 
afskedigelser 

 Varetager udgiver/ejers interesser 

 -
__________________________________________________________________
__ 

R
ed

ak
ti

o
n

 

 Chefredaktør  Ansvarlig i henhold til medieansvarsloven 

 Ansvarlig for alt indhold 

 Udarbejder oplæg om økonomi, strategi 
mv. 

 Refererer til direktøren 

   Videnskab 

 Videnskabelig redaktør leder den videnskabelige redaktion 
med reference til chefredaktør 

 Indstiller assisterende videnskabelige redaktører til 
ansættelse 

 Ansvaret for kvaliteten og peer review proces 

 Følger Vancouverreglerne 

 Journalistik/debat 

 Chefredaktør leder den journalistiske redaktion 

 Har et rådgivende redaktionspanel med repræsentanter for 
udgiveren  

 Følger medieansvarsloven 

Ugeskriftet har ingen ekstern redaksjonell gruppe (ref. styre for tidsskriftet eller en 

redaksjonskomité), men en rådgivende intern gruppe som defineres av sjefredaktøren. Ugeskriftet 

har heller ikke et tidsskriftråd. Sjefredaktøren har løpende dialog med generalsekretæren og 

sentralstyret.  

8 Andre tidsskrifter 

8.1 Innledning 

Utvalget gjennomgår under noen sider ved andre tidsskrifter det har vært aktuelt å se hen til.  

8.2 Tidsskrift for Norsk Psykologforening 

8.2.1 Formålsparagraf 

Tidsskrift for Norsk Psykologforening er heleid av Norsk Psykologforening, men er et redaksjonelt 

uavhengig organ som styres etter Fagpressens redaktørplakat, pressens Tekstreklameplakat og Vær 

Varsom-plakat samt Lov om redaksjonell fridom i media.  
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Tidsskriftets mandat er å formidle kunnskap, debatter og informasjon av relevans for psykologers 

praksis og psykologifagets utvikling. Dette gjøres både gjennom internettportalen 

psykologtidsskriftet.no og den månedlige papirutgaven.  

Utgivers redaksjonelle mål er at Tidsskriftets innhold skal reflektere Psykologforeningens til en hver 

tid gjeldende formålsparagraf. Dette skjer gjennom blant annet vitenskapelige artikler, reportasjer, 

fagformidling, debatt og kommentarstoff. 

Utgivers kommersielle mål er at Tidsskriftet skal drives etter ordinære og sunne forretningsmessige 

prinsipper. Driften finansieres primært gjennom annonseinntekter, men også inntekter fra 

abonnenter som ikke er medlem av Psykologforeningen, samt overføringer fra eier. 

Når det gjelder sjefredaktørens stilling, står redaktøren fritt til, innenfor utgivers mandat, å formidle 

redaksjonelt stoff i henhold til sin egen overbevisning. Sjefredaktøren står personlig ansvarlig for alt 

innhold i bladet. Bladet er redigert i henhold til fagpressens redaktørplakat og utgivers grunnsyn. 

8.2.2 Sjefredaktørens rolle  

Sjefredaktørens rolle er å sørge for at Tidsskriftet blir utformet og redigert etter Tidsskriftets 

formålsparagraf. Sjefredaktørens nærmeste overordnede er den til enhver sittende generalsekretær i 

Norsk Psykologforening. 

Sjefredaktøren plikter å arbeide etter vedtatte budsjetter og er fullt ut ansvarlig for sitt eget 

redaksjonelle budsjett. Avvik må avklares med nærmeste overordnet. Ved et negativt avvik på 

bladets inntekter i forhold til budsjett har utgiver eller den som utgiver utpeker, rett til – i samarbeid 

med sjefredaktøren – å iverksette nødvendige økonomiske tiltak for hele Tidsskriftet.  

Fagpressens redaktørplakat legges til grunn for sjefredaktørens arbeid. Sjefredaktørens arbeid 

reguleres også av pressens Tekstreklameplakat og Vær Varsom-plakat samt Lov om redaksjonell 

fridom i media.  

Redaksjonelt ansatte rapporterer til redaktør i henhold til oppsatt organisasjonsplan. Bedriftens 

totale personalpolitikk ivaretas av generalsekretæren, mens de enkelte ansettelsesavtalene innenfor 

redaksjonen administreres av sjefredaktøren. 

Dersom det oppstår uløselige konflikter mellom sjefredaktøren og generalsekretæren med bakgrunn 

i redaksjonelle forhold, har sjefredaktøren rett til og generalsekretæren plikt til i samarbeid å bringe 

saken inn for sentralstyret. Forutsetningen er at saken i forkant er forsøkt løst partene imellom. 

8.2.3 Utgivers rolle  

Utgiveren av Tidsskrift for Norsk Psykologforening er Norsk Psykologforening ved den til enhver tid 

sittende generalsekretær. 



34 
 

Det er utgiver som definerer publikasjonens grunnsyn og er ansvarlig for publikasjonens 

formålsparagraf. 

 Utgiver er ansvarlig for å ansette og eventuelt avsette sjefredaktøren. 
 Utgiver – eller den eller de som representerer utgiver – skal til enhver tid ha kjennskap til og 

kunnskap om fagpressens redaktørplakat, bladets formålsparagraf og pressens etiske normer 
og regler. 

 Utgiver bestemmer publikasjonens økonomiske rammer, mens publikasjonens innhold i 
henhold til fagpressens redaktørplakat fullt og helt er sjefredaktørens ansvar. 

 Utgiver skal påse at Tidsskriftet til enhver tid har en sjefredaktør som er i stand til å oppfylle 
formålsparagrafen for bladet. 

 Utgiver skal organisere virksomheten og etablere nødvendige styringssystemer for at bladet 
skal kunne drives økonomisk forsvarlig. 

 Utgiver må utøve sitt ansvar som utgiver seriøst og profesjonelt. 

8.3 Den norske tannlegeforenings Tidende  

Den norske tannlegeforenings Tidende, oftest kalt bare Tidende, ble grunnlagt i 1890, og er det 

eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannleger. Tidende er medlem av Fagpressen og redigeres 

etter redaktørplakaten. Tidende styres videre etter pressens Vær Varsom-plakat samt Lov om 

redaksjonell fridom i media. 

Tidende utgis av Den norske tannlegeforening (NTF) og har som oppgave å presentere vitenskapelige 

artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger. Tidende skal dessuten fungere som 

debattorgan og omtale helse-, og tannhelsepolitisk stoff samt stands- og foreningspolitisk stoff av 

interesse for tannleger og annet tannhelsepersonell. 

8.3.1 Formålsparagraf 

 
Tidsskriftets mandat er som følger:  
Tidende er et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for NTF.  
• Tidende har som formål å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i 
etterutdanningen av tannleger.  
• Tidende har som formål å stimulere til forskning og fagutvikling.  
• Tidende har som formål å bringe aktuelt stoff og nyheter fra tannhelsefeltet og tilliggende 
områder.  
• Tidende skal bidra til holdningsdanning og være opptatt av etikk.  
 
Bladet distribueres til alle medlemmer av NTF, og henvender seg også til alle som søker kunnskap om 
tannhelsefeltet.  
 
Utgivers redaksjonelle mål er at Tidende er et vitenskapelig tidsskrift.  
Tidsskriftets innhold skal reflektere NTFs formålsparagraf og støtte opp under medlemmenes 
interesser og de tillitsvalgtes arbeid.  
 
Utgivers kommersielle mål er at Tidsskriftet skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper.  
 
Når det gjelder ansvarlig redaktørs stilling, står ansvarlig redaktør fritt til, innenfor tidsskriftets 

mandat, å formidle redaksjonelt stoff i henhold til sin egen overbevisning. Ansvarlig redaktør står 

ansvarlig for alt innhold i bladet. Bladet er redigert i henhold til Redaktørplakat og utgivers grunnsyn. 
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8.3.2 Ansvarlig redaktørs rolle 

Ansvarlig redaktør, heretter redaktøren, skal sørge for at tidsskriftet blir utformet og redigert etter 

formålsparagraf for Den norske tannlegeforenings Tidende. 

Redaktørens nærmeste administrative overordnede er den til enhver tid sittende generalsekretær i 

Den norske tannlegeforening. Redaktøren plikter å holde god kontakt med hovedstyret og 

foreningens andre organer. Generalsekretæren har arbeidsgiveransvar for de ansatte. 

Redaktøren skal sørge for produksjon av stoff i henhold til vedtatt utgivelsesplan. 

Redaktøren plikter å arbeide etter vedtatte budsjetter og er fullt ut ansvarlig for Tidendes budsjett. 

Avvik må avklares med nærmeste overordnet. Ved et negativt avvik på bladets inntekter i forhold til 

budsjett, har utgiver eller den som utgiver utpeker, rett til – i samarbeid med redaktøren – å 

iverksette nødvendige økonomiske tiltak for tidsskriftet. 

Redaktøren er sekretær for redaksjonskomiteen og har fast arbeidsplass i NTFs sekretariat. 

Redaktørplakaten legges til grunn for redaktørens arbeid. Redaktørens arbeid reguleres også av 

pressens Tekstreklameplakat og Vær Varsom-plakat, samt Lov om redaksjonell fridom i media. 

Redaktøren er ansvarlig for tidsskriftets innhold og redigering. Redaktør og vitenskapelig redaktør 

samarbeider om odontologifaglig stoff. 

Redaktøren skal holde redaksjonskomiteen orientert om tidsskriftets drift. 

Ansatte tilknyttet Tidendes redaksjon rapporterer til redaktøren. Redaktøren leder arbeidet i 

redaksjonen. 

Dersom det oppstår uløselige konflikter med bakgrunn i redaksjonelle forhold, har redaktøren rett til 

og generalsekretæren plikt til i samarbeid å bringe saken inn for hovedstyret. Forutsetningen er at 

saken i forkant er forsøkt løst partene imellom. 

8.3.3 Utgivers rolle 

Utgiveren av Den norske tannlegeforenings Tidende er Den norske tannlegeforening ved hovedstyret 

(tilsvarende Legeforeningens sentralstyre). 

Det er utgiver som definerer publikasjonens grunnsyn og er ansvarlig for publikasjonens 

formålsparagraf. 

Utgiver er ansvarlig for å ansette og eventuelt avsette ansvarlig redaktør. Ved ansettelse av ansvarlig 

redaktør skal odontologisk eller annen helsefaglig utdanning/bakgrunn tillegges vekt. Utgiver og 

ansvarlig redaktør har om nødvendig ansvar for å engasjere en eller flere vitenskapelige redaktører 

med odontologisk bakgrunn. 

Utgiver skal til enhver tid ha kjennskap til og kunnskap om redaktørplakaten, bladets formålsparagraf 

og pressens etiske normer og regler. 

Utgiver skal påse at Tidende til enhver tid har en ansvarlig redaktør som er i stand til å oppfylle 

formålsparagrafen for bladet. 
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Utgiver bestemmer publikasjonens økonomiske rammer, mens publikasjonens innhold i henhold til 

redaktørplakaten fullt og helt er ansvarlig redaktørs ansvar. 

Utgiver skal organisere virksomheten og etablere nødvendige styringssystemer for at bladet skal 

kunne drives økonomisk forsvarlig. 

Utgiver må utøve sitt ansvar som utgiver seriøst og profesjonelt. 

8.3.4 Instruks for redaksjonskomiteen 

Redaksjonskomiteen for NTFs Tidende velges av representantskapet (tilsvarende Legeforeningens 

landsstyre) etter innstilling fra valgkomiteen. Redaksjonskomiteen skal avgi beretning til 

representantskapet om sin virksomhet i representantskapsperioden. 

Redaksjonskomiteen består av tre valgte medlemmer. For disse velges to varamedlemmer. Minst ett 

av medlemmene og ett av varamedlemmene bør være knyttet til ett av de odontologiske 

undervisningssteder. Komiteen velger selv sin leder blant de valgte medlemmer. 

Møter holdes når ansvarlig redaktør, lederen eller to av de øvrige komitémedlemmer finner det 

påkrevet. Det føres protokoll over møtene. Generalsekretæren eller den denne bemyndiger, bør 

delta i redaksjonskomiteens møter. 

Redaksjonskomiteen skal føre tilsyn med NTFs Tidende og i samråd med ansvarlig redaktør trekke 

opp retningslinjer for tidsskriftets virksomhet. Ved ansettelse av ansvarlig redaktør/fungerende 

redaktør skal redaksjonskomiteen uttale seg. 

9 Behov for endringer  
Som vist i gjennomgangen av dagens organisasjonsmodell er mye av dagens praksis ikke skriftliggjort. 

Utvalget har vurdert hvilke forhold som bør videreføres og da skriftliggjøres i lov eller i instruks, og 

hvilke forhold som bør endres. Under utvalgsarbeidet, blant annet i møte med Redaktørforeningen 

og Fagpressen, er det blitt bekreftet at dagens praksis på mange områder er i tråd med 

redaktørplakaten og Vancouver-erklæringens anbefalinger, men at praksis i liten grad er skriftliggjort 

og dermed heller ikke synliggjort eksternt. Legeforeningens lover har en relativt knapp beskrivelse av 

forholdet mellom Tidsskriftet og Legeforeningen som eier. Lovene oppleves ikke å gi et dekkende 

bilde av dagens situasjon.  

Uavhengig av valg av organisasjonsmodell (se punkt 10 under) vurderer utvalget at det er behov for å 

etablere et system for konfliktløsning mellom eier og sjefredaktør. I dagens system er dette ikke 

regulert verken i lov, instruks eller i sjefredaktørens arbeidsavtale. Dette er ikke i samsvar med 

Vancouver-erklæringens anbefaling.  

Det er behov for tydeliggjøring og mer skriftlighet i Legeforeningens lover uavhengig av hvilke forhold 

som videreføres eller endres. Dette gjelder blant annet Tidsskriftets formål, rapporteringslinjer 

(hvem som rapporterer til hvem og om hva), og hvem som trer inn ved eventuell konflikt mellom 

sjefredaktør og eier. Med rapporteringslinjer menes både rapportering fra sjefredaktøren og 

rapportering fra de ansatte i Tidsskriftet.  

Utvalget mener det er behov for endringer og klargjøringer av regelverket. De overordnede 

forholdene vedrørende Tidsskriftet bør fremgå av mer utførlige bestemmelser i Legeforeningens 
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lover. Det bør lages en egen instruks som utdyper forholdet mellom Tidsskriftet og Legeforeningen 

som eier/utgiver. Sjefredaktørens arbeidsavtale bør justeres slik at den inneholder nødvendige 

momenter i denne sammenheng. Før utvalget konkluderer med hvilke endringer/justeringer som er 

nødvendige, er det behov for å gjennomgå de alternative organisasjonsmodellene for Tidsskriftet. 

10 Alternative organisasjonsmodeller for Tidsskriftet  

10.1 Innledning  

Eier/utgiver avgjør hvordan mediet skal organiseres, jf. punkt 5.2. Utvalget har ved valg av modell 

tatt utgangspunkt i de tre hovedmodellene som Fagpressen opplyser at deres medlemmer har valgt 

blant. Utvalget har drøftet de ulike modellene.  

10.2 Organisasjonsmodell 1: Tidsskriftet er fortsatt organisert som en enhet/avdeling i 

Legeforeningens sekretariat   

En slik organisasjonsmodell er en av de to vanligste brukte modellene, ifølge Fagpressen.  

Modellen innebærer at det gjøres justeringer innenfor dagens organisasjonsmodell blant annet for å 

klargjøre og sikre at Legeforeningen ivaretar føringene gitt i redaktørplakaten og Vancouver-

erklæringen. I tillegg kommer eventuelle andre endringer på bakgrunn av utvalgets mandat.  

10.3 Organisasjonsmodell 2: Tidsskriftet har et eget styre, men er organisert i 

Legeforeningen 

Modellen innebærer at Legeforeningen oppretter et eget styre for Tidsskriftet. Ifølge Fagpressen er 

denne organisasjonsmodellen lite brukt blant Fagpressens medlemmer.  

Også i denne modellen må det klargjøres og sikres at Legeforeningen ivaretar føringene gitt i 

redaktørplakaten og Vancouver-erklæringen. Hvis det skal opprettes et eget styre for Tidsskriftet, må 

det være fordi dette gir en bedre ordning enn justeringer innenfor dagens organisasjonsmodell.  

10.4 Organisasjonsmodell 3: Tidsskriftet organiseres som en selvstendig juridisk enhet 

(aksjeselskap) 

Med denne modellen vil Tidsskriftet opprettes som et eget aksjeselskap, og løsrives dermed fra 

Legeforeningen. Å organisere mediet som en selvstendig juridisk enhet er en av de to 

hovedmodellene blant Fagpressens medlemmer. Den brukes av en del større tidsskrifter/fagblad.  

Også i denne modellen må det klargjøres og sikres at Legeforeningen ivaretar føringene gitt i 

redaktørplakaten og Vancouver-erklæringen. Hvis det skal opprettes et eget AS, må det være fordi 

dette gir en bedre ordning enn justeringer innenfor dagens organisasjonsmodell.  

10.5 Valg av organisasjonsmodell  

10.5.1 Innledning 

Utvalget har vurdert tre alternative organisasjonsmodeller. Utvalget har i denne sammenheng 

vurdert en rekke momenter med utgangspunkt i utvalgets mandat. Disse momentene kan 

sammenfattes i følgende punkter som utvalget kommer tilbake til nedenfor: 

 Økonomiske og administrative forhold 
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 Organisatoriske forhold 

 Den redaksjonelle friheten  

Som utvalget vil komme tilbake til, er det etter utvalgets mening, uavhengig av valg av modell, behov 

for å beholde et organ á la redaksjonskomiteen. Det er i tillegg behov for å opprette et nytt organ 

som skal ivareta ansettelses- og konfliktløsningsmekanismer forut for eiers beslutning i slike 

situasjoner.  

10.5.2 Økonomiske og administrative forhold 

Utvalget mener et av hovedmomentene for å beholde dagens organisasjonsmodell er at både det å 

opprette Tidsskriftet som et eget aksjeselskap og å organisere Tidsskriftet med et eget styre, vil gi 

økte driftskostnader på flere millioner kroner.  

Opprettelse av et eget AS vil føre til økt behov for å kjøpe sekretariattjenester og -funksjoner som 

Tidsskriftet i dag ikke har selv, herunder HR-funksjoner, IT-funksjoner, juridiske tjenester mv. I tillegg 

vil Tidsskriftet måtte betale en betydelig sum i leie av lokaler. Dette er tjenester Tidsskriftet i dagens 

organisasjonsmodell ikke faktureres for. Det er anslått at dette vil utgjøre 7,4 millioner kroner.  

I tillegg kommer merverdiavgift på produksjon og utsending av Tidsskriftet. Dette utgjør 25 % av 

produksjonskostnader på ca. 15 millioner, altså anslagsvis 3,75 millioner. Også ved en organisering 

med et eget styre for Tidsskriftet er det en risiko for at skattemyndighetene vil falle ned på at dette 

er mva-pliktig. Utvalget mener at denne risikoen bør unngås. 

Utvalget har også drøftet hvilken betydning alternative organisasjonsmodeller kan få for den 

redaksjonelle frihet i praksis, det vil si de økonomiske rammebetingelsene. I dagens 

organisasjonsmodell vurderes Legeforeningens økonomi som en helhet. Organisasjonsmodellene der 

Tidsskriftet enten er et eget aksjeselskap eller har et eget styre, vil etter utvalgets vurdering 

innebære en større risiko enn i dagens organisasjonsmodell for at Tidsskriftets økonomi vurderes 

isolert og at eventuell inntektssvikt rammer Tidsskriftet direkte gjennom nedskjæringer.  

For å eksemplifisere dette kan det vises til erfaring både fra Danmark og Norge. For noen år tilbake 

endret Ingeniørenes tidsskrift i Danmark organisasjonsform. Det ble opprettet et eget AS. AS-et drev 

godt i en lengre periode, med gode inntekter, inntil man støtte på økonomiske utfordringer der 

tidsskriftet holdt på å gå konkurs. Dette førte til at man endret tilbake til en organisasjonsmodell der 

tidsskriftet for ingeniørene ble tilbakeført til å være en del av foreningen, og AS-modellen ble 

avviklet. Som nevnt i Legeforeningens årsmelding for 2003 hadde Legeforeningen dette året et 

underskudd i regnskapet. Underskuddet relaterte seg etter beskrivelsen i årsmeldingen hovedsakelig 

til en vesentlig svikt i Tidsskriftets annonseinntekter. Annonseinntektene ble redusert med 23 % i 

forhold til 2002-regnskapet. Selv om det ble foretatt kutt i redaksjons/-produksjonskostnader, var 

dette ikke tilstrekkelig til å bringe hovedforeningens økonomi i balanse. Legeforeningen dekket 

derfor tapet på regnskapet for hovedforeningen.   

Utvalget mener slike eksempler belyser at en endret organisasjonsmodell, særlig til AS, men også til 

et eget styre for Tidsskriftet, kan få som konsekvens at Tidsskriftet økonomi blir vurdert isolert. I 

begge disse organisasjonsmodellene flytter man det økonomiske ansvaret fra sentralstyret over til et 

eget styre. Økonomiske kutt vil derfor ramme Tidsskriftet direkte. Dette er åpenbart med en AS-
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modell. Men også i modellen med et eget styre for Tidsskriftet vil styret i utgangspunktet ha ansvaret 

for den økonomiske situasjonen.  

Slik utvalget har forstått det, har det tidligere blitt stilt spørsmål ved om hensynet til raskt 

utviklingsarbeid er et moment for å velge en ny organisasjonsmodell for Tidsskriftet. En fristilling vil 

imidlertid medføre en mer usikker økonomisk situasjon, jf. drøftelsen ovenfor. Dette kan få 

betydning for hvilke ressurser Tidsskriftet har til å drive utviklingsarbeid. 

 

10.5.3 Organisatoriske forhold 

Utvalget mener det er en risiko for at man ved å organisere Tidsskriftet i et eget AS vil øke avstanden 

mellom Tidsskriftet og Legeforeningens medlemmer. Det er en risiko for at medlemmene ikke lenger 

vil føle like stort eierskap til Tidsskriftet og anse det som en medlemsfordel, særlig hvis den 

økonomiske situasjonen fører til økt kommersialisering. Dette er etter utvalgets mening ikke en 

ønskelig utvikling. Utvalget mener i stedet at Tidsskriftet må ha en tydeligere plass i landsstyret, som 

vist i punkt 11.4.2.  

Oppgaven for et styre er å utøve et profesjonelt eierskap. Et eget styre for Tidsskriftet vil ha en 

styrefunksjon og utøve eierfunksjoner. Behovet for blant annet konfliktløsningsmekanismer og en 

redaksjonskomité vil være tilstede selv om det opprettes et styre. I tillegg vil ikke et eget styre for 

Tidsskriftet kunne frata Legeforeningen ved generalsekretæren det overordnede ansvaret for 

arbeidsmiljøforholdene for de redaksjonelle ansatte. Konsekvensen av dette er at det uansett vil 

måtte være rapporteringslinjer utenfor styret. I tillegg vil en modell med et eget styre for tidsskriftet 

medføre at det må opprettes et organ til – i tillegg til redaksjonskomiteen og et tidsskriftråd (med 

rolle i forbindelse med ansettelse og eventuelt konflikt mellom redaktør og eier, herunder oppsigelse 

av redaktør). Til sammen vil Tidsskriftet ved en slik organisering måtte ha tre organer. Utvalget 

mener en slik organisering er uhensiktsmessig. 

Mediebransjen er preget av omskiftelige tider, med store krav til omstilling. Bransjen er preget av 

fallende annonseinntekter og stadige nedbemanningsprosesser. Utvalget finner det på denne 

bakgrunn sannsynlig at en organisering som et eget aksjeselskap vil innebære større risiko for en 

utvikling i uønsket retning, både med hensyn til redaksjonelt innhold, økonomi og arbeidsplasser. 

Utvalget mener således at også organisatoriske forhold trekker i retning av å beholde dagens modell, 

med nødvendige endringer og tydeliggjøringer. 

10.5.4 Den redaksjonelle friheten  

Utvalget har vurdert hvilken organisasjonsmodell som best vil sikre sjefredaktørens mulighet til å 

ivareta sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten og Vancouver-erklæringen. Utvalget finner det ikke 

godtgjort at en endret organisasjonsmodell med eget AS eller eget styre for Tidsskriftet gir bedre 

ivaretakelse av den redaksjonelle friheten. Utvalget mener tvert i mot at både AS-modellen og styre-

modellen vil medføre større risiko for innblanding i sjefredaktørens uavhengige stilling. Særlig ved 

etablering av et eget AS vil den redaksjonelle friheten kunne stå under press. Krav om 

kommersialisering av produktet i en medievirkelighet med tøffere økonomistyring for bransjen er en 

reell risiko. Dagens organisasjonsmodell gir etter utvalgets vurdering renere linjer og mer reell 

mulighet for sjefredaktøren til å ivareta sitt ansvar etter redaktørplakaten og Vancouver-erklæringen. 
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10.5.5 Utvalgets konklusjon ved valg av organisasjonsmodell 

Etter en helhetsvurdering er utvalget enige om at å organisere Tidsskriftet som en selvstendig juridisk 

enhet (aksjeselskap) eller med et eget styre ikke vil være gode alternativer til dagens 

organisasjonsmodell.  

Utvalgets konklusjon er at det som samlet sett best vil ivareta den redaksjonelle friheten, 

Tidsskriftets økonomi og administrasjon og ønskede organisatoriske forhold er justeringer innenfor 

dagens organisasjonsmodell. 

Den videre gjennomgangen baserer seg på utvalgets anbefaling om valg av organisasjonsmodell. 

Gjennomgangen gjelder endringer og tydeliggjøring innenfor nåværende organisasjonsmodell. 

11 Behov for endringer innenfor nåværende organisasjonsmodell   

11.1 Landsstyret 

11.1.1 Innledning 

Utvalgets mandat omfatter å vurdere landsstyrets rolle og ansvar.  

11.1.2 Ansettelsesmyndighet og oppsigelsesmyndighet - sjefredaktør 

I dagens modell er det landsstyret som beslutter ansettelse og eventuelt oppsigelse av sjefredaktør. 

Utvalget har vurdert om dette bør videreføres.  

Det følger av Vancouver-erklæringen at "eier" har ansettelsesmyndigheten. Vancouver-erklæringen 

presiserer imidlertid ikke eiernivået. Når det gjelder grunnlaget for ansettelsen, hva den bør være 

basert på, fremgår det at ansettelsen bør være basert på "evaluations by a panel of independent 

experts, rather than by a small number of executives of the owing organization". Merk kravet til en 

uavhengig vurdering satt i kontrast til en liten gruppe eierrepresentanter. Utvalget kommer nærmere 

tilbake til dette vilkåret i praksis.  

Utvalget har diskutert fordeler og ulemper ved at landsstyret har ansettelsesmyndigheten (og den 

tilhørende oppsigelsesmyndigheten). Man kan argumentere for at det er en styrke at 

Legeforeningens øverste organ har ansettelsesmyndigheten, fordi det signaliserer hvor viktig 

avgjørelsen er for Legeforeningen. På en annen side er det stilt spørsmål ved om det er formålstjenlig 

at et politisk organ med 142 representanter skal være ansettelsesmyndighet og 

oppsigelsesmyndighet. Ansettelse og eventuell oppsigelse er en personalsak. Med dagens ordning 

blir 142 personer involvert i personalsaken. Ser man på landsstyrets involvering i Tidsskriftet for 

øvrig, har landsstyret ansvar for å gi lover og for å fastsette overordnet budsjett for hele foreningen, 

inkludert Tidsskriftet. Utover disse forholdene har landsstyret delegert de øvrige forholdene som 

gjelder Tidsskriftet. Etter utvalgets vurdering vil sentralstyret, som er et lite forum, være et mer 

egnet ansettelsesorgan og oppsigelsesorgan. Dette kan også ses i sammenheng med at i dagens 

modell har sentralstyret ansettelsesmyndighet når det gjelder generalsekretæren. De samme 

momentene som taler for at sentralstyret bør ha ansettelsesmyndighet, taler for at sentralstyret bør 

ha oppsigelsesmyndigheten.  

Et annet moment er at sjefredaktøren i dagens modell har ansvar for å rapportere til 

generalsekretæren. Sjefredaktøren er imidlertid ansatt av et høyere eierorgan enn det 
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generalsekretæren er. Både Redaktørforeningen og Fagpressen mener dette er uheldig. Også dette 

forholdet taler for å flytte ansettelses- og oppsigelsesmyndigheten til sentralstyret. Dette vil gjøre 

rapporteringslinjen fra sjefredaktøren til generalsekretæren i administrative og økonomiske forhold 

uproblematisk. 

Ved ansettelse og eventuelt oppsigelse må beslutningen være basert på vurderinger av det som i 

Vancouver-erklæringen kalles et "panel of independent experts". De såkalte uavhengige ekspertene 

skal være rådgivende. Det er eier, representert ved sentralstyret, som treffer den endelige 

beslutningen om ansettelsen.  

11.2 Sentralstyret  

11.2.1 Innledning 

Et av punktene i utvalgets mandat er å vurdere sentralstyrets rolle og ansvar.  

Utvalget vurderer at sentralstyret på noen områder bør få utvidet myndighet sammenlignet med 

dagens modell. På andre områder bør sentralstyrets rolle nedtones. Endringene må sees i 

sammenheng med forslag om endret sammensetning av redaksjonskomiteen og opprettelse av et 

tidsskriftråd. 

11.2.2 Ansettelsesmyndighet og oppsigelsesmyndighet – redaktør  

Som gjennomgått i punkt 11.1.2, vurderer utvalget at myndigheten til å ansette og eventuelt si opp 

sjefredaktøren bør overføres fra landsstyret til sentralstyret. Utvalget viser til drøftelsen under punkt 

11.1.2. 

Både ansettelsen og oppsigelsen bør være basert på en vurdering av et "uavhengig organ", noe som 

er i tråd med Vancouver-erklæringens anbefaling. Sentralstyret har beslutningsmyndigheten.  

Vurderingen skal imidlertid baseres på råd fra dette organet. Se nærmere i punktet om 

tidsskriftrådet.  

11.2.3 Fastsette sjefredaktørens lønns- og arbeidsbetingelser  

Utvalget vurderer at sentralstyrets ansettelsesmyndighet tilsier at sentralstyret bør fastsette 

sjefredaktørens lønnsvilkår. Dette gjelder lønn både ved ansettelsen og justeringer i løpet av 

ansettelsesperioden. Dette betyr at desisorutvalgets nåværende oppgaver vedrørende lønns- og 

arbeidsvilkår for redaktøren overføres til sentralstyret, og at Legeforeningens lover § 4-5 (2) må 

endres. Sentralstyret er tettere på sjefredaktøren enn det landsstyret og desisorutvalget er, og har 

dermed bedre forutsetninger for å vurdere lønns- og arbeidsvilkår.  

11.3 Ansatteperspektivet 

Utvalget har vurdert at det ut fra et arbeidstakerperspektiv er behov for å klargjøre forholdet mellom 

generalsekretærens formelle arbeidsgiveransvar og sjefredaktørens reelle arbeidsgiveransvar. Dette 

inkluderer behovet for å tydeliggjøre rapporteringslinjer i arbeidsmiljøforhold.  

Arbeidsmiljøloven forutsetter at det er øverste leder av virksomheten, det vil si generalsekretæren i 

Legeforeningen, som har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljølovens krav er oppfylt. 

Eventuelle utfordringer i arbeidsmiljøet vil derfor generalsekretæren ha ansvar for. Dette gjelder for 

øvrig uavhengig av om det etableres et eget styre for tidsskriftet eller om det gjøres justeringer 

innenfor dagens organisasjonsmodell.  
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Når det gjelder arbeidsmiljøforhold, rapporterer de ansatte først til sjefredaktøren og deretter til 

generalsekretæren. Dette er nåværende praksis, som bør nedfelles skriftlig for å tydeliggjøre 

ansvarslinjen internt og eksternt. Ifølge Fagpressen er en slik rapporteringslinje ikke i strid med 

redaktørplakaten. I tillegg har de redaksjonelle medarbeiderne på lik linje med resten av de ansatte i 

sekretariatet representasjon i og tilgang til vernetjeneste og personalforening/tillitsvalgte og 

bedriftslege.  

For de ansatte i Tidsskriftet er det viktig at eventuelle endringer i organiseringen ikke medfører 

usikkerhet knyttet til arbeidsplasser eller arbeidsforhold. Tidsskriftets ansatte bør derfor ha 

observatørstatus i tidsskriftrådet ved ansettelse av sjefredaktør.  

Arbeidsmiljøundersøkelser som gjøres i Tidsskriftet bør være tilgjengelig for tidsskriftrådet. 

Verneombud og personalforeningen kan kontakte tidsskriftrådet.  

11.4  Kommunikasjonsveier og rapporteringsrutiner 

11.4.1 Innledning 

Et av punktene i mandatet er å vurdere kommunikasjonsveier og rapporteringsrutiner.  

Det er behov for tydelige rapporteringslinjer og/eller skriftliggjøring av nåværende 

rapporteringslinjer. Det må tydeliggjøres hvem som skal rapportere til hvem og om hvilke forhold. 

Utvalget anbefaler at endringer og presiseringer dels gjøres i lovene, dels i en egen instruks for 

Tidsskriftet og dels gjennom formuleringer i sjefredaktørens arbeidsavtale. 

11.4.2 Sjefredaktør 

Med rapporteringslinjer menes rapportering om økonomiske og administrative forhold, inkludert 

arbeidsmiljø. Sjefredaktøren må derimot ikke rapportere til eier om redaksjonelle forhold, fordi dette 

faller innunder sjefredaktørens redaksjonelle frihet.  

Når det gjelder sjefredaktørens kommunikasjonsveier, bør sjefredaktøren ifølge Vancouver-

erklæringen ha "direct access to the highest level of ownership, not to a delegated manager or 

administrative officer". Denne anbefalingen er inntatt i punktet om redaksjonell frihet, og formålet er 

dermed å ivareta denne.  

Utvalget har vurdert hvordan anbefalingen kan ivaretas. Utvalget vurderer at Tidsskriftet årlig bør få 

en plass på landsstyremøtets program. Hensikten er å redegjøre for sin virksomhet, 

satsningsområder etc. Tidsskriftet ved sjefredaktøren gis da en direkte adgang til Legeforeningens 

øverste politiske organ. Andre fordeler er den symbolske effekten av å vise Tidsskriftets betydning 

for Legeforeningen, og at landsstyret gis anledning til å gi signaler til Tidsskriftet ved sjefredaktøren. 

Det er imidlertid ikke slik at landsstyret kan gis adgang til å fatte vedtak om Tidsskriftet 

(benkeforslag) når det gjelder redaksjonelle spørsmål. 

Dagens modell innebærer at sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren om økonomiske og 

administrative forhold. Ifølge Fagpressen er dette uproblematisk i lys av Redaktørplakaten. En 

utfordring kan oppstå ved en eventuell konflikt med generalsekretæren. Utvalget mener 

sjefredaktørens redaksjonelle posisjon er styrket ved opprettelsen av tidsskriftrådet. 

Rapporteringslinjene til generalsekretæren om økonomiske og administrative forhold kan derfor 

opprettholdes. 
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11.4.3 Tidsskriftets ansatte 

Dagens ordning er at de ansatte rapporterer til sjefredaktøren om arbeidsmiljøforhold og eventuelt 

deretter til generalsekretæren. De ansatte rapporterer til sjefredaktøren om redaksjonelle forhold. 

Rapporteringslinjene er ikke skriftliggjort i dagens modell. Rapporteringslinjene videreføres og 

tydeliggjøres i form av skriftliggjøring 

11.5 Redaksjonskomiteen  

11.5.1 Innledning 

Utvalget har med bakgrunn i mandatet diskutert redaksjonskomiteens eksistens, rolle og ansvar, 

oppnevning og sammensetning.  

11.5.2 Eksistens, rolle og ansvar 

Det følger av Vancouver-erklæringen at for å ivareta den redaksjonelle friheten anbefales medisinske 

tidsskrifter å ha et redaksjonelt rådgivningsorgan. Den definerte rollen er å hjelpe sjefredaktøren til å 

etablere og fastholde den redaksjonelle linje. Det er viktig å merke seg at en form for 

redaksjonskomité er vanlig i medisinske tidsskrifter. Det vises her til for eksempel CMAJ og JAMA. 

Det fremgår av utvalgets mandat at utvalget skal vurdere hvordan Vancouver-erklæringen kan 

ivaretas. Å avvikle redaksjonskomiteen vil være i strid med Vancouver-erklæringen, med mindre det 

etableres et organ som ivaretar funksjonene et såkalt "independent advisory board" er ment å ha. 

Utvalget mener redaksjonskomiteen fortsatt bør eksistere. Forutsetningen er at redaksjonskomiteen 

kun har den rollen den etter Vancouver-erklæringen bør ha, det vil si å være sjefredaktørens rådgiver 

i redaksjonelle forhold. Utvalget har diskutert om redaksjonskomiteen også bør ha en rolle ved 

håndtering av uenighet og konflikt av ikke-redaksjonell art mellom sjefredaktør og Legeforeningen 

som eier. Dette er imidlertid ikke i tråd med Vancouver-erklæringen.  

På denne bakgrunn foreslår utvalget at Legeforeningens lover endres slik at det fremkommer tydelig 

at redaksjonskomiteens rolle er å være et rådgivende organ for sjefredaktøren. Redaksjonskomiteen 

skal bistå Tidsskriftets sjefredaktør ved å gi råd om strategiske og driftsmessige valg. Dette innebærer 

også vurdering av Tidsskriftets retning og profil med hensyn til de overordnede målsetningene.  

11.5.3 Oppnevning 

I dagens modell oppnevner formelt sentralstyret redaksjonskomiteen etter innstilling fra 

sjefredaktøren. Praksis til nå har vært at sjefredaktørens innstilling tas til følge.  

Vancouver-erklæringens anbefaling er at medisinske tidsskrifter bør etablere en redaksjonskomité. 

Det er ingen nærmere anbefaling om hvordan oppnevningen av komiteen bør være. Som vist, 

varierer det i medisinske tidsskrifter om oppnevningen er formalisert. Dette bør imidlertid ses i 

sammenheng med sjefredaktørens ansettelsesperiode i de enkelte tidsskriftene. I noen tilfeller er 

sjefredaktøren ansatt på åremål og har for eksempel en femårig ansettelseskontrakt. I prinsippet kan 

Tidsskriftets sjefredaktør beholde stillingen til pensjonsalder, og det kan få betydning for om 

oppnevning av redaksjonskomiteen bør formaliseres eller ikke.  

Utvalgets syn er at sjefredaktøren selv bør oppnevne medlemmene. Av hensyn til Tidsskriftets 

renommé og troverdighet bør det imidlertid lovfestes en bør-regel når det gjelder faglig, 

kjønnsmessig og geografisk spredning/representasjon. En bør-regel innebærer ikke at sjefredaktøren 

har plikt til fullt ut å ivareta disse hensynene.  
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Utvalget vurderer oppnevningsperioden for redaksjonskomiteen til fire år, men med mulighet for 

gjenoppnevning én gang, dog slik at ikke alle medlemmene av komiteen byttes ut samtidig.  

11.5.4 Sammensetning, inkludert antall medlemmer  

Vancouver-erklæringen anbefaler et "uavhengig" organ, dvs. uavhengig fra eier. Utvalget har på 

denne bakgrunn stilt spørsmål ved om generalsekretæren og et sentralstyremedlem fortsatt skal 

være blant medlemmene. Utvalget tolker kravet om uavhengighet fra eier dithen at verken 

generalsekretæren eller et sentralstyremedlem skal være blant medlemmene, og anbefaler en slik 

endring.  

 Redaksjonskomiteen bør ha inntil åtte medlemmer, noe som bør lovfestes.   

11.6 Nytt organ for konfliktløsning og evaluering av sjefredaktøren– "tidsskriftrådet"  

11.6.1 Innledning 

Et av punktene i mandatet er å vurdere hvordan eventuell uenighet med eier skal håndteres. 

Utvalget viser til at Vancouver-erklæringen anbefaler at både ansettelse og eventuell oppsigelse av 

sjefredaktøren er basert på vurderinger av et såkalt panel av uavhengige eksperter, i stedet for et 

mindre antall eierrepresentanter. Vancouver-erklæringen anbefaler også at 

konfliktløsningsmekanismer fremgår tydelig av sjefredaktørens arbeidsavtale.  

I dagens modell fremgår ikke konfliktløsningsmekanismer av Legeforeningens lover, og en eventuell 

oppsigelse er ikke basert på vurderinger av et såkalt panel av uavhengige eksperter. Prosessen ved 

ansettelse av sjefredaktøren er heller ikke formalisert. Utvalget har på den bakgrunn diskutert 

hvordan Vancouver-erklæringens anbefalinger kan ivaretas. Grunnlaget for drøftelsene er at det bør 

være et konfliktløsningsorgan/-mekanismer. 

Utvalget har vurdert ulike modeller. En mulig konfliktløsningsmodell er at man oppretter et bredt 

sammensatt organ som trer i funksjon ved konflikt mellom eier og sjefredaktør. Dette kan 

organiseres som et konfliktråd, et panel, eller et såkalt sovende organ. En annen mulighet som har 

vært diskutert, er å oppnevne et ex officio-utvalg. Med ex officio-utvalg menes at medlemmene sitter 

i utvalget i kraft av sine roller/stillinger og ikke er personlig valgt.  

Utvalget har kommet frem til at det bør opprettes et organ som har flere oppgaver. Et slikt organ er 

inspirert av JOC – Journal Oversight Committee – som har flere funksjoner. Som vist i punkt 11.6.2 

under, mener utvalget det nye organet bør ha en funksjon ved ansettelse av sjefredaktør, ved 

konfliktløsning, og ved evaluering av sjefredaktøren.  

Utvalget foreslår at organet heter tidsskriftrådet. Betegnelsen viser at dette skal være et rådgivende 

organ.   

Utvalget vurderer at tidsskriftrådet bør lovfestes, både når det gjelder rolle og ansvar, oppnevning og 

sammensetning. Deler av dette bør inngå i form av instruks. 

11.6.2 Rolle, ansvar, arbeidsform  

Tidsskriftrådet bør ha tre oppgaver. Den ene oppgaven er å avgi innstilling til sentralstyret ved 

ansettelse av sjefredaktør. Den andre oppgaven er å evaluere sjefredaktøren basert på kriterier 

fastsatt i avtale mellom sentralstyret og sjefredaktør etter innstilling fra tidsskriftrådet. Evalueringen 

gjøres årlig og sendes til sentralstyret og sjefredaktøren. Den tredje oppgaven er å mekle ved 
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uenighet mellom sjefredaktør og eier/utgiver, og avgi innstilling ved spørsmål om oppsigelse av 

sjefredaktør.   

Tidsskriftrådet bør etter utvalgets syn møtes årlig. Jevnlige møter og en årlig evaluering anses 

nødvendig for å sikre at rådet har innsikt i Tidsskriftet. Et årlig møte ivaretar et langsiktig perspektiv.  

Den årlige evalueringen skal være basert på forhåndsavtalte kriterier. Det vises her til Vancouver-

erklæringens anbefaling om at "the editor's performance may be assessed using mutually agreed-

upon measures, including but not necessarily limited to readership, manuscript submissions and 

handling times, and various journal metrics". Vancouver-erklæringen viser til eksempler på kriterier, 

men begrenser ikke en eventuell evaluering til disse kriteriene alene. Utvalget mener at en bred 

vurdering er best egnet til å evaluere redaktøren.  

Utvalget ønsker ikke å foreslå statiske kriterier. Kriteriene bør etter utvalgets syn justeres slik at de til 

enhver tid passer til den gjeldende situasjonen. Dette taler for at kriteriene ikke fastsettes i lov eller i 

instruks. Kriteriene foreslås fastsatt i avtale mellom sentralstyret og sjefredaktør etter innstilling fra 

tidsskriftrådet. Grunnlaget for dette er i Vancouver-erklæringens anbefaling. Utvalget har imidlertid 

sett på følgende kriterier som kan egne seg ut fra dagens situasjon:   

 Redaksjonelle forhold 

 Innholdsmessige forhold 

 Strategiske forhold 

 Arbeidsmiljø 

 Kommunikasjonsmessige forhold 

 Økonomiske forhold 

 Tidsskriftets kvalitet 

 Tidsskriftets synlighet 

 Tidsskriftets internasjonale engasjement  

 

11.6.3 Oppnevning  

Sammensetningen i tidsskriftrådet bør fastsettes av landsstyret. Utvalget mener den beste 

reguleringsmetoden vil være at dette gjøres i en instruks, som ex officio fastsetter at bestemte 

posisjoner skal sitte i tidsskriftrådet. Dette bør være posisjoner som er viktige i organisasjonen, men 

som ikke er for sterkt koblet til eier, og i tillegg noen representanter utenfor Legeforeningen. 

Utvalget mener dette er best i samsvar med Vancouver-erklæringen.  

11.6.4 Sammensetning  

Utvalget forstår Vancouver-erklæringen dithen at med "uavhengighet" menes i motsetning til en 

liten gruppe eierrepresentanter.  

Utvalget anbefaler at tidsskriftrådet består av inntil fem medlemmer.  

Rådet foreslås sammensatt av leder av desisorutvalget, leder av redaksjonskomiteen og leder av 

FaMe. FaMes leder foreslås å lede rådet. FaMe representerer den faglige aksen i Legeforeningen. 

FaMes medlemmer inkluderer aktive lesere og skribenter. Leder av desisorutvalget foreslås som 

rådsmedlem på grunn av tilsynsrollen i Legeforeningen og fordi leder av desisorutvalget ikke er en 
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del av styringslinjen i Tidsskriftet. Leder av redaksjonskomiteen har særskilt innsikt i Tidsskriftet. I 

tillegg mener utvalget at det vil være en styrke at et tidsskriftråd også har eksterne representanter.  

Det foreslås derfor at en representant oppnevnt av Fagpressen og en person oppnevnt av 

Redaktørforeningen inviteres til å delta i tidsskriftrådet. Ved ansettelse av sjefredaktør skal en 

representant valgt av og blant de ansatte i Tidsskriftet gis observatørstatus. 

12 Utvalgets anbefaling om lovendringer i Legeforeningens lover 

12.1 Innledning  

Et av punktene i utvalgets mandat er å vurdere eventuelle lovendringer.  

Utvalget har tatt utgangspunkt i retningslinjene som gjelder for utarbeidelse av formelle lover, 

samtidig som utvalget har gjort de nødvendige tilpasningene.  

Endringene gjelder organisatoriske forhold, Tidsskriftets formål, sjefredaktøren, redaksjonskomiteen, 

tidsskriftrådet og instruks. 

Utvalget har vurdert hvilke endringer som bør gjøres i lovs form, og hvilke endringer som bør fremgå 

av instruks.  

12.2 De enkelte endringsforslagene i Legeforeningens lover  

12.2.1 Organisatoriske forhold 

Det bør fremgå at Tidsskriftets redaksjon er en avdeling i Legeforeningens sekretariat. Den 

nåværende formuleringen om at "Tidsskriftet er en integrert del av foreningens virksomhet, og 

redaksjonen er en del av sekretariatet" er ikke dekkende for de reelle forholdene. Formuleringen blir 

også uriktig i lys av redaktørplakaten. Loven bør endres slik at ordlyden gir uttrykk for de reelle 

forholdene.  

Det bør lovfestes at generalsekretæren har det formelle arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets 

ansatte. Det henvises til § 5-3 der det fremgår at Tidsskriftets sjefredaktør har det reelle 

arbeidsgiveransvaret.  

12.2.2 Tidsskriftets formål  

Utvalget vurderer at Tidsskriftets øvrige formål bør lovfestes. En fordel med å lovfeste Tidsskriftets 

formål er å tydeliggjøre sjefredaktørens og eiers handlingsrom i lys av redaktørplakaten. Fagpressen 

anbefaler også at Tidsskriftets formål og forankring, inkludert redaktørplakaten og Vancouver-

erklæringen, fremgår av Legeforeningens lover.  

Utvalget har i denne sammenheng sett nærmere på hva som er Tidsskriftets formål. Utvalget har tatt 

utgangspunkt i Tidsskriftets egen målsetting samt i Legeforeningens formålsbestemmelse i § 1-2, som 

lyder: 

Foreningens formål er:  

1.   å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer.  

2.   å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale 

    og økonomiske interesser. 
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3.   å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse. 

4.   å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling.  

5.   å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk  

6.   å fremme tiltak for folkehelsen.  

7.   å arbeide med helsepolitiske spørsmål.  

 

Utvalget mener Tidsskriftets egen målsetting er dekkende for Tidsskriftets formål og foreslår denne 

lovregulert: 

 

 å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for 
legen som kliniker 

 å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling, 
 å bidra til holdningsdanning hos leger ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den 

medisinske tradisjon 
 å fremme helsepolitisk debatt 
 å være et medlemsblad for Den norske legeforening 
 

12.2.3 Tidsskriftets sjefredaktør 

Det bør lovfestes at ansettelses- og oppsigelsesadgang tilligger sentralstyret etter innstilling fra 

Tidsskriftrådet. Dette innebærer en flytting av ansvar fra landsstyret til sentralstyret. I tillegg innføres 

en innstilling fra det nye organet tidsskriftrådet. 

Det lovfestes videre at sjefredaktørens lønns- og arbeidsvilkår avgjøres av sentralstyret. Dette 

innebærer en flytting fra desisorutvalget til sentralstyret.   

Når det gjelder sjefredaktørens myndighet og ansvar, bør det tilføyes i lovene at dette også er 

relatert til Vancouver-erklæringen og Vær Varsom-plakaten.  

Det bør være et eget avsnitt i bestemmelsen om at sjefredaktøren har det reelle 

arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte og presiseres at sjefredaktøren har ansvar for daglig 

ressursbruk. Dette innebærer en lovfesting av dagens praksis.  

Sjefredaktørens rapporteringsplikt overfor generalsekretæren i økonomiske og administrative 

forhold bør lovfestes. I tillegg bør det tydeliggjøres at sjefredaktøren ikke kan overprøves i 

redaksjonelle forhold. På disse punktene blir det en lovfesting av dagens praksis.  

Det bør presiseres at sjefredaktøren har møte- og talerett på sentralstyrets møter i saker som gjelder 

Tidsskriftet. Dette blir en presisering av dagens praksis.  

12.2.4 Redaksjonskomiteen  

Redaksjonskomiteens rolle og ansvar som rådgiver for sjefredaktøren bør fremgå av loven. Det bør 

presiseres at redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for sjefredaktøren i strategiske og 

driftsmessige forhold. Dette er en lovfesting av dagens praksis. 

Det bør lovfestes at sjefredaktøren oppnevner redaksjonskomiteen og at det kan være inntil åtte 

medlemmer. Det bør lovfestes en bør-regel når det gjelder geografisk spredning, faglig bredde og 

kjønnsmessig balanse. Dette innebærer at sjefredaktøren ikke har plikt til å ivareta disse hensynene, 

men en lovfestet oppfordring til å gjøre det.  
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Videre bør det fremgå av loven at medlemmene fortsatt oppnevnes for fire år av gangen og 

maksimalt i to perioder. For å sikre kontinuitet bør det være en bør-regel om at halvparten av 

medlemmene bør oppnevnes i hver funksjonsperiode.  

12.2.5 Tidsskriftrådet  

Tidsskriftrådets rolle, ansvar og oppgaver bør lovreguleres. Rådet skal avgi innstilling til sentralstyret 

ved ansettelse av sjefredaktør, årlig evaluere sjefredaktøren etter forhåndsavtalte kriterier, mekle 

ved eventuell uenighet mellom sjefredaktøren og eier/utgiver og avgi innstilling til sentralstyret ved 

spørsmål om oppsigelse av sjefredaktør. Kriteriene fastsettes i avtale mellom sentralstyret og 

sjefredaktøren etter innstilling fra tidsskriftrådet. 

12.2.6 Øvrige lovendringer 

Det bør lovfestes at landsstyret fastsetter instruks om forholdet mellom Tidsskriftet og 

Legeforeningen som eier, inkludert utdypning av de øvrige lovbestemmelsene.  

Når det gjelder nåværende bestemmelse om landsstyrets oppgaver, bør et nytt punkt 2 presisere at 

landsstyremøtene behandler sjefredaktørens melding om Tidsskriftets virksomhet.  

12.2.7 Lovendringer som følge av utvalgets anbefalinger: 

Bestemmelsen i lovenes § 4-2 Tidsskrift for Den norske legeforening erstattes av et nytt kapittel 5, 

med følgende bestemmelser: 

Kapittel 5 – Tidsskrift for Den norske legeforening 

§5-1 Tidsskrift for den norske legeforening – organisatoriske forhold 

(1) Legeforeningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad. Kortformen 

Tidsskriftet kan benyttes.  

(2) Tidsskriftets redaksjon er en avdeling i Legeforeningens sekretariat. Det formelle 

arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte tilligger generalsekretæren, jf. § 4-1. Unntak 

herfra følger av § 5-3. 

§5-2 Tidsskriftets formål  

Tidsskriftet skal bidra til å fremme Legeforeningens formålsbestemmelse fastsatt i § 1-2. Dette 

innebærer blant annet: 

- Å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse av 

legen som allmenn kliniker  

- Å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling 

- Å bidra til holdningsdanning hos legene 

- Å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon 

- Å fremme den helsepolitiske debatt 

§5-3 Tidsskriftets sjefredaktør 

(1) Tidsskriftets sjefredaktør skal være lege. Ansettelses- og oppsigelsesadgang tilligger 

sentralstyret etter innstilling fra Tidsskriftrådet. 
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(2) Sjefredaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten, 

Vancouvererklæringen og Vær varsom-plakaten. 

(3) Sjefredaktøren har det reelle arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte, herunder 

ansettelser. Sjefredaktøren har videre ansvaret for ressursbruk innenfor fastsatt budsjett, og 

i henhold til retningslinjer fastsatt for sekretariatet. 

(4) Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretær i økonomiske og administrative forhold. 

(5) Sjefredaktøren kan ikke overprøves i redaksjonelle forhold. 

(6) Sjefredaktøren har møte- og talerett på sentralstyrets møter i saker som gjelder Tidsskriftet.  

§5-4 Redaksjonskomiteen  

(1) Sjefredaktøren oppnevner en redaksjonskomité på inntil 8 medlemmer. Ved 

sammensetningen bør det tilstrebes geografisk spredning, faglig bredde og kjønnsmessig 

balanse. 

(2) Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for sjefredaktøren i strategiske og driftsmessige 

forhold.  

(3) Redaksjonskomiteen oppnevnes for 4 år av gangen, likevel slik at halvparten bør oppnevnes i 

hver funksjonsperiode for å sikre kontinuitet. Redaksjonskomiteens medlemmer kan 

oppnevnes på ny én gang. Trer et medlem ut av redaksjonskomiteen i perioden, oppnevnes 

et nytt for gjenværende del av perioden.  

§5-5 Tidsskriftrådet  

(1) Tidsskriftrådets sammensetning bestemmes av landsstyret. 

(2) Tidsskriftrådet har følgende oppgaver: 

a. Avgi innstilling til sentralstyret ved ansettelse av sjefredaktør. 

b. Foreta en årlig evaluering av sjefredaktøren basert på forhåndsavtalte kriterier. 

Evalueringen oversendes sentralstyret og sjefredaktør. 

c. Mekle ved uenighet mellom sjefredaktør og eier/utgiver og avgi innstilling til 

sentralstyret ved spørsmål om oppsigelse av sjefredaktør. 

§5-6 Instruks 

Landsstyret fastsetter for øvrig instruks vedrørende forholdet mellom Tidsskriftet og Legeforeningen 

som eier, herunder utdypning av bestemmelsene ovenfor. 

Øvrige endringer 

Landsstyrets oppgaver – nytt pkt. 2 om Tidsskriftet. Pkt. 2-12 blir nytt pkt.3-12. 

§ 3-1-3 Landsstyrets oppgaver 

(1) På landsstyremøtene behandles: 

1. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i foregående kalenderår. 

2. Sjefredaktørens melding om Tidsskriftets virksomhet. 

2 3. Sentralstyrets forslag til 

a) rullerende prinsipprogram 

b) arbeidsprogram for de kommende 2 år. 

3 4. Regnskaper under landsstyrets godkjenningsmyndighet. 
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4 5. Budsjett for kommende år, herunder  

a) kontingentsatser og fordeling av kontingent jf § 4-3 

b) honorarer og godtgjørelser til sentralstyret 

c) satser for godtgjørelser til andre tillitsvalgte 

d) sentralstyrets økonomiske fullmakter. 

5 6. Fastsettelse av sted for senere landsstyremøter. 

6 7. Saker som etter lovene og andre regler skal behandles av landsstyret.  

7 8. Valg av president, visepresident, øvrige sentralstyremedlemmer og varamedlemmer. Når 

flere kandidater er foreslått, gjennomføres skriftlig avstemning. 

8 9. Valg av valgkomité. 

9 10. Valg av revisor når det er fremsatt forslag om dette. 

10 11. Valg av desisorutvalg. 

11 12. Valg av medlemmer til utvalg som etter foreningens regler skal velges av landsstyret, 

herunder medlemmer til styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). 

 

(2) Punktene 2 3, 7, 8, 9 og 10 11 i 1. ledd behandles av landsstyret i år som slutter på ulike tall. 

 

§§ 4-3 til 4-5 blir ny §§ 4-2 til 4-4. 

Kapittel 5 blir nytt kapittel 6. 

Bestemmelsen i § 4-5 (2) - (ny § 4-4 (2)) endres slik (endringer med overstrykning): 

(2) Desisorutvalget skal utføre desisjon, foreslå for landsstyret honorar og godtgjøringer for 

presidenten og sentralstyrets medlemmer og som inntas i sentralstyrets budsjettforslag., samt 

fastsette lønns- og arbeidsvilkår for Tidsskriftets redaktør.  

12.3 Forslag til instruks  

Instruks for Tidsskrift for Den norske legeforening 

§ 1 Forholdet mellom eier/utgiver og redaktør 

§ 1-1 Ansvarlig utgiver av Tidsskriftet 

Legeforeningen ved generalsekretær er ansvarlig utgiver av Tidsskriftet. 

§ 1-2 Sjefredaktørens ansvar for redaksjonelle forhold 

Sjefredaktøren skal ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen. Sjefredaktøren treffer endelig 

avgjørelse om Tidsskriftets innhold.  

Sjefredaktøren har ansvaret for innholdet i Tidsskriftet og for overholdelse av gjeldende lovgivning. 

§ 1-3 Arbeidsgiveransvaret for sjefredaktøren 

Sentralstyret har arbeidsgiveransvaret for sjefredaktøren.  

§ 1-4 Arbeidsgiveransvaret for øvrige ansatte i redaksjonen 
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Sjefredaktøren har arbeidsgiveransvaret for de øvrige ansatte i Tidsskriftet.  

Sjefredaktøren avgjør ansettelser og oppsigelser og styrer ressursbruk i henhold til Legeforeningens 

retningslinjer og de økonomiske budsjettrammer landsstyret har stilt til rådighet. 

§ 2 Rapporteringslinjer 

§ 2-1 Administrative og økonomiske forhold 

Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren i administrative og økonomiske forhold.  

Sentralstyret kan gi retningslinjer om forholdet mellom generalsekretærens og sjefredaktørens 

økonomiske disposisjonsrett for å sikre ivaretakelse av den redaksjonelle friheten. 

§ 2-2 Rapporteringslinjer i arbeidsmiljøforhold 

Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren vedrørende arbeidsmiljølovens krav til forsvarlig 

arbeidsmiljø. 

De ansatte i Tidsskriftet omfattes av arbeidsmiljøundersøkelser som gjennomføres i Legeforeningen.  

Dersom det er forhold ved arbeidsmiljøet som de ansatte ønsker å ta opp, skal disse først tas opp 

med sjefredaktøren, eventuelt via de ansattes representanter eller verneombud. Dersom 

kritikkverdige forhold ikke utbedres, kan forholdene tas opp med generalsekretæren. 

Generalsekretæren kan iverksette nødvendige tiltak for å bringe arbeidsmiljøet i samsvar med lovens 

krav, herunder eventuelt å bringe saken inn for tidsskriftrådet til mekling. 

§ 3 Redaksjonskomiteen 

Sjefredaktøren velger medlemmene av redaksjonskomiteen og utpeker leder. 

Redaksjonskomiteens rolle som strategisk og driftsmessig rådgiver for sjefredaktøren innebærer også 

vurderingen av Tidsskriftets retning og profil i lys av Tidsskriftets formål. 

Redaksjonskomiteen kan ikke overprøve sjefredaktøren i redaksjonelle forhold.  

Redaksjonskomiteen skal bidra til å fremme kommunikasjon mellom brukerne av Tidsskriftet og 

sjefredaktør/redaksjon. Tilsvarende gjelder forholdet mellom fagmiljøene og sjefredaktør/redaksjon. 

§ 4 Tidsskriftrådet 

§ 4-1 Tidsskriftrådets sammensetning 

Tidsskriftrådet består av inntil fem medlemmer: 

 FaMes leder 

 Desisorutvalgets leder 

 Redaksjonskomiteens leder 

 Redaktørforeningen inviteres til å oppnevne en representant 

 Fagpressen inviteres til å oppnevne en representant 
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FaMes leder er leder av tidsskriftrådet. 

§ 4-2 Ansettelse av sjefredaktør 

Sentralstyret ansetter sjefredaktøren.  

 

Før sentralstyret treffer sin beslutning om ansettelse skal tidsskriftrådet avgi innstilling til 

sentralstyret, hvor følgende forhold bør iakttas:  

 medisinskfaglig bakgrunn og forskningserfaring/doktorgrad 

 god kjennskap til medisinsk-vitenskapelig publisering 

 gode lederegenskaper og gjennomføringskraft, herunder et strategisk blikk på utvikling av 
nye løsninger og videreutvikling av Tidsskriftet  

 
Ved ansettelse av sjefredaktør skal en representant valgt av og blant de ansatte i Tidsskriftet gis 
observatørstatus. 
 
Tidsskriftrådet kan benytte eksternt rekrutteringsbyrå i forbindelse med ansettelsesprosessen. 
 
§ 4-3 Årlig evaluering av sjefredaktør 
Tidsskriftrådet skal årlig evaluere sjefredaktør. Evalueringen skal basere seg på kriterier fastsatt i 

avtale mellom sentralstyret og sjefredaktør etter innstilling fra tidsskriftrådet.  

Som ledd i evalueringen kan tidsskriftrådet få tilsendt arbeidsmiljøundersøkelser for Tidsskriftet.  

Verneombud og personalforeningen kan kontakte tidsskriftrådet. 

Tidsskriftrådets evaluering skal være skriftlig. Sjefredaktøren skal få innsyn i evalueringen og gis 

anledning til å komme med kommentarer før endelig evaluering oversendes sentralstyret. 

Sjefredaktøren skal motta et eksemplar av den endelige evalueringen. 

§ 4-4 Konfliktløsning 

Tidsskriftrådet skal fungere som mekler ved eventuell konflikt mellom sjefredaktør og eier/utgiver. 

Alle parter har anledning til å bringe konflikter inn for tidsskriftrådet.  

§ 4-5 Oppsigelse av sjefredaktør 

Sentralstyret fatter beslutning som gjelder eventuell oppsigelse av sjefredaktør. Beslutning om 

oppsigelse krever 2/3 flertall. Før sentralstyret treffer eventuell beslutning om oppsigelse, skal 

tidsskriftrådet ha meklet i henhold til § 4-4 og ha avgitt begrunnet innstilling til sentralstyret i saken. 

Sjefredaktøren skal ha anledning til å uttale seg både overfor tidsskriftrådet og sentralstyret før 

sentralstyret treffer beslutning.  

§ 5 Endringer 

Instruksen kan endres av landsstyret. 
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Sak 12 Legeforeningens lover § 3-8 regionutvalg 
 

 

Styret i Troms legeforening hadde i brev av 29. januar d.å. fremmet en sak til ordinær 

behandling på landsstyremøte 2016. Lovendringsforslaget gjelder endring av representasjon i 

Regionutvalg (RU). Troms legeforening har over tid argumentert for at RU mangler 

tilstrekkelig representasjon fra helseforetakene i regionene.  De mener det er og har vært en 

vesentlig svakhet ved dagens sammensetning av RU at man ikke er sikret bedre 

representasjon fra hvert sykehus i RU. Troms legeforening skriver at de økte utgiftene vil bli 

dekket innenfor RUs vedtatte budsjetter, og vil alternativt bli dekket i overføringer fra 

lokalforeningene i regionen. 

 

Lovendringsforslaget består i følgende endringer (endringer er markert med fet skrift): 

 

§ 3-8 Regionutvalg 

(2) Regionutvalg skal bestå av lederen for hver av lokalforeningene i regionen og én lokal 

representant for alle yrkesforeninger (eksklusiv Ylf og Of) som ikke allerede er representert 

gjennom lokalforeningslederne. Regionutvalget skal dessuten bestå av Foretakstillitsvalgt 

fra enten Ylf eller Of ved alle HFene i regionen. FTV i de enkelte HFene avgjør selv sin 

representant til RU. En representant skal dessuten oppnevnes av Norsk 

medisinstudentforenings avsnittsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet. 

 

Lovendringsforslaget ble behandlet på sentralstyremøte 18. februar d.å., hvorpå sentralstyret 

vedtok å sende lovendringsforslaget ut på bred organisatorisk høring til Legeforeningens 

avdelinger og spesialforeninger med høringsfrist 4. april d.å.. 

 

Det har innkommet ti høringssvar, henholdsvis fra Regionutvalget Sør-Øst, Hedmark 

legeforening, Nordlands legeforening, Norsk forening for arbeidsmedisin, Norsk geriatrisk 

forening, PSL, Sør-Trøndelag legeforening, Telemark legeforening, Ylf og 

Overlegeforeningen. 

 

Av de ti er det fire høringsinstanser som ikke støtter forslaget. Det er Hedmark legeforening, 

Nordland legeforening, PSL og Sør-Trøndelag legeforening. Namf er skeptisk, men ser det 



 

 

samtidig som positivt at det finner sted en bevisstgjøring av hvordan Legeforeningen skal 

være representert i regionutvalgene.  

 

Begrunnelsen fra de fire høringsinstansene er bl.a. at HF'ene vil få for mange representanter i 

forhold til andre yrkesforeninger og at utvalgene vil kunne bli uforholdsmessig store og 

uhåndterlige. Nordland legeforening skriver at det synes noe unaturlig å endre RUs 

sammensetning da regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på den regionale 

organiseringen av spesialisthelsetjenesten. I tillegg mener høringsinstansene at dette vil 

innebære en betydelig utgiftsøkning, og Hedmark legeforeningen nevner spesielt RUSØ på 

grunn av en stor økning i antall medlemmer. De mener også at det er viktig å sikre at 

medlemmene i RUSØ kan være representanter for flere og viser også til dagens organisering 

med at dersom det er enighet i Regionutvalget kan observatører fra de tillitsvalgte delta. 

Nordland legeforening skriver at RU først og fremst skal være et kontakt- og 

samarbeidsorgan for lokalforeningene og de respektive RHF'ene. Ved å utvide antall 

representanter fra sykehusene/foretakene, vil maktbalansen i RU forskyves slik at en risikerer 

at det overordnede målet med utvalget blir borte. Fokus kan lett bli på spesialisthelsetjenesten 

og ikke den totale helsepolitiske dagsorden i en region.  

 

Ylf støtter forslaget til Troms legeforening og mener det er viktig at regionutvalgene har en 

tilstrekkelig bredde i sammensetningen til at medlemmenes interesser i størst mulig grad 

ivaretas. Herunder er det viktig at regionutvalgene har nødvendig kunnskap og innsikt om 

forholdene ved de ulike helseforetak. Ylf ser at dette kan medføre et stort RU i Sør-Øst, men 

mener hensynene bak forslaget overveier eventuelle ulemper dette måtte medføre.  

 

Of støtter forslaget og ser de negative konsekvensene, men mener at hensynet for å sikre en 

bred representasjon bør veie tyngst. Of understreker at det er vesentlig at de eventuelt nye RU 

bestreber seg på å samles om felles standpunkter, slik at ikke deres betydning og 

gjennomslagskraft blir svekket og foreslår at det arrangeres et seminar hvor regionutvalgene 

møtes for å utarbeide en felles strategi. 

 

Norsk geriatrisk forening støtter også forslaget, men mener at regionutvalgene bare skal velge 

en eller noen foretakstillitsvalgte ("et spiselig antall") til å representere seg i regionutvalgene. 

Regionutvalget Sør-Øst 

 

Regionutvalget Sør-Øst og Telemark legeforening mener at saken bør utsettes til etter at 

saken om Regionale helseforetak er behandlet ferdig (Kvinnslandutvalget), men at de 

subsidiært kan støtte at regionutvalgene forsterkes med en FTV fra hvert foretak som 

foreslått. 

 

Sentralstyret viser til at høringssvarene spriker når det gjelder støtte til forslaget. Noen tar til 

orde for en utsettelse basert på den pågående prosessen med endret regional organisering. 

Sentralstyret vil imidlertid vise til at denne prosessen kan pågå i flere år før en eventuell 

endret organisering ser dagens lys. Sentralstyret mener at slike langvarige eksterne politiske 

prosesser ikke kan stoppe opp for ønskede interne organisatoriske justeringer. Noen hevder at 

utvalgene vil bli for store. Sentralstyret vil vise til at der hvor det er mest aktuelt, i Helse Sør-

Øst så er det allerede slik at FTVene inviteres til møtene. Forslaget innebærer således kun en 

formalisering av en allerede etablert ordning.  

 

Sentralstyret mener intensjonene med forslaget er gode. Utviklingen i helseforetaksstrukturen 

de senere år går i retning av en stadig større grad av overordnet styring. Beslutninger som 

treffes på regionalt nivå vil derfor kunne ha stor betydning for medlemmenes arbeidsforhold i 



 

 

helseforetakene. Forslaget vil i større grad kunne ivareta at RU får kjennskap til viktige 

forhold i helseforetakene, og derigjennom sikre best mulig ivaretakelse av medlemmenes 

interesser.  

 

Ved en avveining av ulike forhold mener sentralstyret at hensynet til bred representasjon bør 

veie tyngst, og at de beste grunner således taler for en endring. 

 

Sentralstyret legger til grunn at endringene vil kunne gjennomføres innenfor regionutvalgenes 

budsjetter, eller ved overføringer fra lokalforeningene.  

 

Sentralstyret vil imidlertid anbefale at forslaget justeres noe språklig for å passe til strukturen 

i Legeforeningens lover.  

 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til endringer i Legeforeningens 

lover § 3-8 vedtas. 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Legeforeningens lover § 3-8 (2) endres til (endringer er markert med fet skrift): 

 

§ 3-8 Regionutvalg 

(2) Regionutvalg skal bestå av lederen for hver av lokalforeningene i regionen. 

Regionutvalget skal dessuten bestå av foretakstillitsvalgt fra enten underordnede eller 

overordnede leger ved alle helseforetak i regionen. FTV i de enkelte helseforetakene 

avgjør selv sin representant til regionutvalget. Regionutvalget består dessuten av én 

lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom 

lokalforeningslederne eller foretakstillitsvalgte. En representant skal dessuten oppnevnes av 

Norsk medisinstudentforenings avsnittsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet. 

 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

Geir Riise   Lars Duvaland 

Generalsekretær  Direktør 
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Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning – Rapport 

 
Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke etterutdanning av 

leger med spesialistgodkjenning. På bakgrunn av vedtaket i landsstyret vedtok sentralstyret i 

møte i november 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle videreføre arbeidet.  

 

Landsstyrets vedtak var:  

Legeforeningen vil arbeide for en styrking av legespesialistenes etterutdanning ved at 

rettigheter og plikter tydeliggjøres i avtaleverket, både i sentrale og lokale avtaler 

samt i individuelle arbeidsavtale. Legespesialisten forutsettes å planlegge, 

gjennomføre og dokumentere etterutdanningen i henhold til nærmere definerte 

normer, samtidig som arbeidsgiver plikter å legge til rette for de nødvendige praktiske 

og økonomiske forutsetninger og sørge for at etterutdanningen kan gjennomføres. 

Etterutdanningen er både et individansvar og et systemansvar. Tilpassede gjensidige 

forpliktelser og rettigheter må inngå i avtale mellom RHF og avtalespesialist. 

 

Legeforeningen vil arbeide for at krav til gjennomført etterutdanning for 

legespesialistene formaliseres i regelverket slik at etterutdanningen blir evaluert ved 

de sykehusavdelinger som har godkjenning som utdanningsinstitusjon i 

spesialistutdanningen. Eventuelle mangler i etterutdanningen må få konsekvenser for 

en avdelings status som utdanningsinstitusjon.  

 

De medisinske fagmiljøene må for hver spesialitet definere anbefalte normer for 

etterutdanning i volum og innhold, og det bør utarbeides oversikt over de mest 

aktuelle etterutdanningsaktivitetene i hvert fag. Den enkelte legespesialists 

etterutdanning må være tilpasset legens arbeidssituasjon og arbeidsstedets behov for 

kompetanseutvikling.  

 

Legeforeningen går i denne omgang ikke inn for tidsbegrenset spesialistgodkjenning 

og regodkjenning av spesialister. Norge bør i dette spørsmålet følge internasjonal 

utvikling. 

 

Det anbefales at ordningen blir evaluert etter 5 år, eventuelt noen år. 
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Arbeidsgruppen, som ble nedsatt, fikk i oppdrag å videreføre arbeidet med utforming av 

struktur, innhold og organisering av etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning og 

ble gitt følgende mandat: 

 

Arbeidsgruppen gis i mandat å se på hvilke deler av etterutdanning som kan utformes 

gjennom felles struktur, og hvilke elementer som må bygges i den enkelte spesialitet.  

 

Gruppen skal komme med anbefalinger om mulige felles normer for volum/omfang, 

bruk av tid og syklus for regelmessig etterutdanning. 

 

Det bes om anbefalinger om hvordan registrering/rapportering kan finne sted og 

hvordan og av hvem registrerte data skal evalueres og gjøres tilgjengelige. 

 

Arbeidsgruppen skal gi anbefalinger om hvordan manglende oppfølging av krav til 

etterutdanning bør håndteres. 

 

 

Gruppen har hatt følgende sammensetning: Einar Kristoffersen, Hans Høvik, Turid Thune, 

Morten Selle, Per Mathisen, Raymond Mortensen, Tom Glomsaker og Kristin Bjørnland 

(leder).  

 

Arbeidsgruppens forslag til obligatorisk etterutdanning ble presentert på Spesialitetsrådets 

seminar for spesialistutdanning i mai 2015. Innspill fra seminaret ble inkorporert i et nytt 

forslag som ble sendt til alle fagmedisinske foreninger og spesialitetskomiteer for 

kommentarer. Det innkom 46 svar. Responsen fra både seminaret og høringsuttalelsene var i 

all hovedsak positiv til en obligatorisk etterutdanning. Man ønsket mer formalisert 

etterutdanning, og i hovedtrekk slik det er skissert i rapporten fra arbeidsgruppen.  

 

Utvalget har senere presentert forslag til rapport om etterutdanning av leger med 

spesialistgodkjenning for sentralstyret i møte i november 2015 og januar 2016. Rapporten 

ble, etter vedtak i sentralstyret i januar 2016, sendt på bred høring til Legeforeningens 

organisasjon. Høringsuttalelsene er oppsummert i eget kapittel. 

 

 

Arbeidsgruppens rapport 

Rapport om etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning har tatt utgangspunkt i Selle – 

utvalgets utredning fra 2013. Denne ble lagt frem for landsstyret samme år og foreslår et 

femårig obligatorisk etterutdanningsprogram uten resertifisering. I løpet av perioden skal man 

oppnå 300 poeng. Det er utarbeidet konkrete forslag til poengberegning. Det foreslås en 

obligatorisk og en valgfri del.  

 

Fagmiljøene skal selv legge føringer for hvilke etterutdanningsaktiviteter som bør godkjennes 

for kurs og møter. For noen spesialiteter vil det være behov for individuelle tilpasninger av de 

generelle reglene. 

 

Gruppen foreslår videre at det opprettes et offentlig register (eksempelvis Fritt sykehusvalg) 

hvor avdelingene rapporterer hvor mange av legene med spesialistgodkjenning som oppfyller 

kravene til etterutdanning. 
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Arbeidsgruppen foreslår at forslaget til obligatorisk etterutdanning skal omfatte alle leger 

med spesialistgodkjenning unntatt spesialister i allmennmedisin. Leger med 

spesialistgodkjenning i arbeids- og samfunnsmedisin inngår i forslaget. 

 

Det foreslås at Legeforeningen årlig utdeler pris til den avdelingen i landet som best 

tilrettelegger for etterutdanning og til en avtalespesialist som jobber utenfor sykehus. 

Rapporten er lagt som vedlegg. 

 

Høring 

Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2016, ble rapporten "Etterutdanning av leger 

med spesialistgodkjenning" sendt på høring til alle organisasjonsledd i Legeforeningen med 

svarfrist 14. mars 2016. Det innkom 42 høringsuttalelser som er vedlagt dette brevet. 

 

Høringsinstansene ble bedt om å gi kommentarer til hele rapporten og spesielt gi uttalelser på 

punktene som er gjengitt under: 

 

Kommentarer til hele rapporten 

Høringsinstansene er gjennomgående positive til innholdet i rapporten og slutter seg til 

hovedtrekkene til obligatorisk etterutdanning med den struktur og det omfang rapporten 

skisserer. Et par høringsinstanser nevner at det i dag ved flere sykehus tilbys etterutdanning i 

et større omfang enn rapportens forslag, og at det derfor er viktig at forslaget betraktes som 

minimumsnivå for å sikre at leger med spesialistgodkjenning får tilstrekkelig og oppdatert 

kompetanse.  

 

Det nevnes av flere høringsinstanser at finansieringen må være på plass før krav om 

obligatorisk etterutdanning innføres. I et par av høringsuttalelsene fremkommer det at man 

ønsker bedre oversikt over innhold og struktur i ny spesialitetsstruktur før man tar stilling til 

innhold i etterutdanning. 

 

Det er et stort flertall mot resertifisering.  

 

Rapportens forslag til organisering av etterutdanningsaktiviteter med poengberegning 

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i Selle – utvalgets utredning og foreslår et femårig 

obligatorisk etterutdanningsprogram uten resertifisering. I løpet av perioden skal man oppnå 

300 poeng.  

De fleste høringsinstansene mener kravet til 300 poeng per 5 år er hensiktsmessig og 

realistisk. Det anføres fra enkelte høringsinstanser at kravene kan være ambisiøse for små 

avdelinger som kun har 1-2 legespesialister. En fagmedisinsk forening mener 300 poeng er 

for høyt og foreslår 250 poeng. 

Enkelte høringsuttalelser nevner at undervisning, forskning og kvalitetsarbeid kunne fått 

større poenguttelling. 

 

Forslag om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet 

Gruppen foreslår minimum fem dagers hospitering på annen avdeling/annen praksis som 

obligatorisk del av den femårige etterutdanningen. Høringsinstansene uttaler seg positivt til 

forslaget om hospitering. 

Det etterspørres plan for finansiering av reiseutgifter i de tilfeller spesialisten må reise. 

Mindre spesialiteter og mindre sykehus kan få vansker med å gjennomføre hospitering. Det 

stilles spørsmål ved om arbeidsgiver kan kreve at den ansatte reiser til andre sykehus for å 

hospitere. Det er også reist spørsmål i et par høringsuttalelser om hospitering i utlandet bør 

telle på lik linje med hospitering innenlands. 
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Forslag om innføring av to – dagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av 

etterutdanningen 

Aktuelle emner på kursene skal være veiledning, kunnskapshåndtering, informasjon og 

oppdatering av nytt regelverk for helsetjenesten, kommunikasjon, prioritering og 

avvikshåndtering. Høringsinstansene er positive til innføring av et obligatorisk 

profesjonalitetskurs, men ønsker en konkretisering av innholdet i kurset. Flere av 

høringsinstansene mener veiledning vil være et relevant tema for kurset.  

 

En av høringsinstansene påpeker at gjennomføringen av kursene kan by på 

kapasitetsproblemer. De mener det anslagsvis vil være minimum 2000 kursdeltakere per år. 

Hvis det oppstår problemer med gjennomføringen av kursene, bør kursene være valgfrie. 

Flere av høringsuttalelsene understreker behovet for at innholdet i kursene må variere for å 

møte ulike behov. 

 

Forslag til tiltak som skal sikre at etterutdanning gjennomføres 

Arbeidsgruppens forslag er at den enkelte avdeling rapporterer etterutdanningsaktiviteter 

både i avdelingens årsrapport og i et elektronisk rapporteringssystem i likhet med SERUS 

(System for elektronisk rapportering av utdanningsvirksomhet i sykehusavdelinger). Det 

anbefales at det gis et ekstra rammetilskudd til avdelinger hvor > 75 % av legene med 

spesialistgodkjenning følger en etterutdanningsplan. I avdelinger hvor < 75 % av legene med 

spesialistgodkjenning følger et etterutdannings-program, anbefales det at avdelingen mister 

status som utdanningsavdeling for leger i spesialisering. 

 

Flertallet av høringsinstansene støtter forslaget om premiering av avdelinger som følger opp 

og gjennomfører etterutdanningen. Forslaget om at avdelinger hvor < 75 % av legene med 

spesialistgodkjenning følger etterutdanningsprogram mister status som utdanningsinstitusjon 

kommenteres av flere høringsinstanser. Det må utarbeides tydelige regler for varsling hvis det 

er snakk om tap av status som utdanningsavdeling, og regodkjenning må kunne skje raskt. 

Man må utarbeide klare regler for utsettelse av "5-årsregel" ved for eksempel sykdom og 

svangerskapspermisjon. For privatpraktiserende leger med spesialistgodkjenning kan det gis 

eget tilskudd for dem som følger etterutdanning 

 

Sentralstyrets vurdering 

Sentralstyret slutter seg til hovedtrekkene i rapporten om etterutdanning for leger med 

spesialistgodkjenning, men vil understreke nødvendigheten av at reglene for obligatorisk 

etterutdanning harmoniseres med den enkelte spesialitet og i nært samarbeid med aktuelle 

fagmiljøer. Etterutdanningen må ikke komme i konflikt med utdanningspermisjonen. 

For å unngå at eksisterende tilbud om etterutdanning svekkes, er det viktig at forslaget til 

utdanningskrav sees som minimum for å sikre etterutdanning av leger med spesialisering. 

 

I tråd med tilbakemeldingene fra de fleste høringsuttalelsene støtter sentralstyret forslaget om 

organisering av etterutdanningsaktivitetene med poengberegning og med et obligatorisk og et 

valgfritt innhold.  

 

Forslaget om hospitering på annen avdeling, som obligatorisk etterutdanningsaktivitet, får 

gjennomgående bred støtte fra høringsinstansene. Sentralstyret mener det er viktig å avklare 

finansieringen knyttet til forslaget. Det er viktig at den enkelte spesialist ikke belastes 

utgifter. 
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Sentralstyret støtter innføring av et obligatorisk profesjonalitetskurs. Innholdet i kursene må 

konkretiseres. Med en større vektlegging av veiledningen av leger i spesialisering i ny 

spesialitetsstruktur, er det naturlig at noen av kursene tar opp dette temaet. 

Kapasitetsspørsmålet, som er nevnt av enkelte høringsinstanser, må utredes.  

 

Sentralstyret ser behov for å ha tiltak som sikrer gjennomføring av etterutdanningen. Tap av 

utdanningsstatus for avdelinger hvor etterutdanningen ikke gjennomføres kan være et 

virkemiddel. Forslaget kan være urealistisk for mindre avdelinger med få leger med 

spesialistgodkjenning og bør utredes nærmere. 

  

 

Basert på arbeidsutvalgets rapport og mottatte høringsuttalelser vil sentralstyret anbefale 

landsstyret å fatte slikt vedtak:  

 

Landsstyret gir sin tilslutning til foreslått overordnet regelverk for obligatorisk 

etterutdanning slik det er beskrevet i rapporten. 

 

Sentralstyret gis i oppdrag å avklare avtalemessige og økonomiske forutsetninger for 

innføring av obligatorisk etterutdanning. 

 

Sentralstyret gis i oppdrag å avklare med myndighetene forutsetninger for innføring 

av obligatorisk etterutdanning. 

 

Arbeidet for etterutdanning av leger med spesialistgodkjenning videreutvikles ved at 

de medisinske fagmiljøene for hver spesialitet utformer forslag til innhold. 

 

Legeforeningen utdeler årlig  pris til den avdelingen i landet og den avtalespesialisten 

i landet som best tilrettelegger for etterutdanning.  

 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt  

 

 

Geir Riise  Bjarne Riis Strøm 

generalsekretær fagdirektør 

 

 Saksbehandlere: 

Åse Brinchmann-

Hansen/Merete Dahl 
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Rapport fra arbeidsgruppen - etterutdanning 

Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning 

Legeforeningen gjennomførte, gjennom eget prosjekt i perioden 2011 – 2013, en utredning om 

etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning. Morten Selle ledet utvalget.  I utredningen 

ble det redegjort for etterutdanning av leger med spesialistgodkjenning i Norge og i andre land. 

Utredningen ga eksempler på hvordan etterutdanning praktiseres i andre yrkesgrupper det var 

naturlig å sammenlikne leger med. Gruppen kom også med forslag til obligatorisk etterutdanning 

for leger med spesialistgodkjenning etter at flere forslag var sendt på høring. 

Selle-utvalgets rapport ble presentert på Legeforeningens landsstyremøte i 2013. Utvalget 

foreslo obligatorisk etterutdanning uten regodkjenning. Det skulle foreligge en avtalebasert 

forpliktelse mellom lege med spesialistgodkjenning og arbeidsgiver kombinert med 

myndighetskrav til utdanningsinstitusjonene om at leger med spesialistgodkjenning skulle kunne 

dokumentere sin kontinuerlige etterutdanning. Det ble presisert at etterutdanning måtte skje 

innenfor avtalefestede rammer slik at etterutdanning ikke medførte økte utgifter for den enkelte 

lege.  

 

Basert på utvalgets utredning og de innkomne høringsuttalelsene fattet landsstyret 2013 følgende 

vedtak: 

Legeforeningen vil arbeide for en styrking av legespesialistenes etterutdanning ved at 

rettigheter og plikter tydeliggjøres i avtaleverket, både i sentrale og lokale avtaler 

samt i individuelle arbeidsavtaler. Legespesialisten forutsettes å planlegge, gjennomføre 

og dokumentere etterutdanningen i henhold til nærmere definerte normer, samtidig som 

arbeidsgiver plikter å legge til rette for de nødvendige praktiske og økonomiske 

forutsetninger og sørge for at etterutdanningen kan gjennomføres. Etterutdanningen er 

både et individansvar og et systemansvar. Tilpassede gjensidige forpliktelser og 

rettigheter må inngå i avtale mellom RHF og avtalespesialist. 

 

Legeforeningen vil arbeide for at krav til gjennomført etterutdanning for 

legespesialistene formaliseres i regelverket slik at etterutdanningen blir evaluert ved de 

sykehusavdelinger som har godkjenning som utdanningsinstitusjon i 

spesialistutdanningen. Eventuelle mangler i etterutdanningen må få konsekvenser for en 

avdelings status som utdanningsinstitusjon.  
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De medisinske fagmiljøene må for hver spesialitet definere anbefalte normer for 

etterutdanning i volum og innhold, og det bør utarbeides oversikt over de mest aktuelle 

etterutdanningsaktivitetene i hvert fag. Den enkelte legespesialists etterutdanning må 

være tilpasset legens arbeidssituasjon og arbeidsstedets behov for kompetanseutvikling.  

Legeforeningen går i denne omgang ikke inn for tidsbegrenset spesialistgodkjenning og 

regodkjenning av spesialister. Norge bør i dette spørsmålet følge internasjonal utvikling. 

Det anbefales at ordningen blir evaluert etter 5 år, eventuelt noen år. 

 

På bakgrunn av vedtaket fra landsstyret vedtok sentralstyret i 2014 å nedsette en 

arbeidsgruppe for å videreføre arbeidet med utforming av struktur, innhold og organisering av 

etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning.  

 

Arbeidsgruppen fikk følgende mandat:  

Arbeidsgruppen gis i mandat å se på hvilke deler av etterutdanning som kan utformes 

gjennom felles struktur, og hvilke elementer som må bygges i den enkelte spesialitet.  

 

Gruppen skal komme med anbefalinger om mulige felles normer for volum/omfang, bruk 

av tid og syklus for regelmessig etterutdanning. 

 

Det bes om anbefalinger om hvordan registrering/rapportering kan finne sted og 

hvordan og av hvem registrerte data skal evalueres og gjøres tilgjengelige. 

 

Arbeidsgruppen skal gi anbefalinger om hvordan manglende oppfølging av krav til 

etterutdanning bør håndteres. 

 

 

Gruppen har hatt følgende sammensetning: Einar Kristoffersen, Hans Høvik, Turid 

Thune, Morten Selle, Per Mathisen, Raymond Mortensen, Tom Glomsaker og Kristin Bjørnland 

(leder). Fra Legeforeningen har Åse Brinchmann-Hansen og Merete Dahl deltatt.  

Gruppen har hatt tre møter i tillegg til korrespondanse per mail. 

 

I arbeidet med å utforme et forslag til obligatorisk etterutdanning har man tenkt at 

etterutdanning skal omfatte alle leger med spesialistgodkjenning unntatt spesialister i 

allmennmedisin fordi disse allerede har en resertifiseringsordning. Leger med 
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spesialistgodkjenning i arbeids- og samfunnsmedisin er inkludert i forslaget. 

 

Videre har man vært opptatt av å skissere en ordning som er gjennomførbar uten at det 

må tilføres nye ressurser, og at det må være en lite byråkratisk ordning med enkle regler og lite 

behov for skjønn. Etterutdanning er noe som må komme i tillegg til utdanningspermisjonen, som 

gir en annen mulighet for fordypning og kompetanseheving. I forslaget er det ikke anført 

minstekrav til klinisk tjeneste siden dette ikke er en resertifiseringsordning. Det presiseres at det 

skisserte forslaget innebærer et minstekrav til etterutdanning for leger med 

spesialistgodkjenning. 

 

Arbeidsgruppens forslag til obligatorisk etterutdanning har vært presentert på Seminar for 

spesialistutdanning i mai 2015. Innspill fra seminaret ble inkorporert i et nytt forslag som ble 

sendt til alle fagmedisinske foreninger og spesialitetskomiteer for kommentarer. Det innkom 46 

svar. Responsen fra både seminaret og høringsuttalelsene var i all hovedsak positiv til en 

obligatorisk etterutdanning. Man ønsket mer formalisert etterutdanning og i hovedtrekk slik det 

er skissert i forslaget. Gruppen spurte spesielt om det var ønskelig med resertifisering. Det var et 

klart flertall mot en resertifiseringsordning. Av øvrige kommentarer var flere opptatt av at 

etterutdanning må kunne rapporteres enkelt, og at den enkelte lege med spesialistgodkjenning må 

ha innflytelse på innholdet i etterutdanningen. 

 

Et revidert forslag til rapport ble forelagt sentralstyret i november 2015. I møtet ble det 

reist spørsmål om kravene til etterutdanning i forslaget kunne gjennomføres innenfor de tariff-

avtalte rettighetene til kompetanseheving og kompetanseutvikling. Spørsmålet ble drøftet med 

jurister i Legeforeningen i møte i desember 2015. Det er ulike reguleringer av rett til 

kompetansehevingstiltak i de ulike tariffområdene. I Spekter (helseforetakene), Virke (private 

ideelle virksomheter), KS og Oslo kommune er det tariffavtalt rett til 4 måneders 

utdanningspermisjon pr. 5-årsperiode for leger med spesialistgodkjenning. Det samme har leger 

ansatt i NAV. Leger ansatt i øvrige deler av det statlige tariffområdet har ikke tariffavtalt rett til 

utdanningspermisjon, med mindre det er avtalt lokalt. Det er bare i tariffområdet Spekter at det er 

sentralt avtalt rett til 10 dager fri for kurs. En lignende rettighet finnes i enkelte lokale avtaler i 

Virke-området.  
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Arbeidsgruppen konkluderte med at det foreliggende forslaget om etterutdanning ikke 

kan la seg gjennomføre innenfor de allerede tariff-avtalte rettigheter til kompetanseheving med 

unntak av Spekter- og enkelte Virke-sykehus. Samlet sett utgjør imidlertid ansatte innenfor 

Spekter og Virke – sykehus de aller fleste av de ansatte legene med spesialistgodkjenning. 

Gruppen ser for seg at Spekter-området og aktuelle Virke-sykehus her vil kunne "trekke med" 

virksomheter i øvrige tariffområder og gå foran med et godt eksempel i å bidra til å gjennomføre 

systematisert etterutdanning for leger. Gruppens syn er derfor at det vesentligste i forslaget om 

etterutdanning kan gjennomføres innenfor tariff-avtalte rettigheter i Spekter. 

 

 Når det gjelder hospitering, kan de obligatoriske fem hospiteringsdagene gjennomføres 

ved at leger med spesialistgodkjenning enten bruker av de avtalefestede 10 årlige dagene man 

kan delta på kurs eller møter eller at man hospiterer i løpet av utdanningspermisjonen. 

 

Etter ny presentasjon av forslag til rapport om etterutdanning i sentralstyret januar 2016, 

ble forslaget om obligatorisk etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning sendt på høring 

til Legeforeningens organisasjonsledd. Det var per 2. april 2016 innkommet 42 høringssvar. Som 

i tidligere høringer, var svarene i all hovedsak positive til obligatorisk etterutdanning og med den 

struktur og det omfang som angis forslaget.  

 

Nedenfor gjengis de hyppigste kommentarene fra høringsuttalelsene: 

 Overveldende flertall mot resertifisering 

 Etterutdanning må ikke komme i konflikt med utdanningspermisjonen 

 Registrering av etterutdanningsaktiviteter må ikke bli for komplisert og bør 

inkludere leger med spesialistgodkjenning utenfor institusjon 

 Viktig at regler for obligatorisk etterutdanning harmoniseres med den enkelte 

spesialitet og i nært samarbeid med aktuelle fagmiljøer 

 Premiering og sanksjoner. Det må utarbeides tydelige regler for varsling hvis det 

er snakk om at en avdeling mister status som utdanningsavdeling, og 

regodkjenning må kunne skje raskt. Man må utarbeide klare regler for utsettelse 

av "5-årsregel" ved for eksempel sykdom og svangerskapspermisjon. For 
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privatpraktiserende spesialister kan det gis eget tilskudd for dem som følger 

etterutdanning 

 Viktig at alle utgifter dekkes av arbeidsgiver og ikke belastes den enkelte 

spesialist 

 Obligatorisk etterutdanning skal omfatte alle leger med spesialistgodkjenning 

 Innholdet i profesjonalitetskurset må konkretiseres  

 

Det vil etter hvert bli flere stillinger i faste underordnede stillinger. Gruppen vil presisere 

at denne ordningen tenkes gjeldende for alle leger med spesialistgodkjenning, uavhengig om de 

er i en overordnet eller underordnet stilling. 

 

 

Einar Kristoffersen  Turid Thune  Raymond Mortensen  Per Mathisen 

(sign)    (sign)   (sign)    (sign) 

 

Tom Glomsaker  Hans Høvik  Morten Selle  Kristin Bjørnland 

(sign)    (sign)   (sign)   (sign) 

 

 

Vedlegg 

Forslag til regelverk: Obligatorisk etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning 
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Forslag til regelverk:  

 Obligatorisk etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning 

Etterutdanning er den livslange læringen leger med spesialistgodkjenning gjennomfører for å 

holde seg oppdatert om medisinsk utvikling og for å videreutvikle sin spesialistkompetanse. 

Etterutdanning inkluderer også egenutvikling, kommunikasjon, etikk og ledelse.  

 I løpet av en fem års periode skal et visst antall etterutdanningsaktiviteter gjennomføres. Alle 

aktiviteter får en poengsum, og i løpet av en femårs periode skal man oppnå 300 poeng. 

Etterutdanningen har både obligatorisk og valgfritt innhold.  

Leger med spesialistgodkjenning skal sammen med sin leder utarbeide en individuell 

etterutdanningsplan for perioden. Etterutdanningsaktiviteter loggføres i henhold til denne planen 

og attesteres av leder.   

De enkelte fagmiljøer legger føringer for hvilke etterutdanningsaktiviteter som bør godkjennes 

for kurs og møter. For noen spesialiteter vil det være behov for individuelle tilpasninger av de 

generelle reglene.  

Obligatorisk innhold: 

- Hospitering (> 5 dager/periode) i eget eller annet fag, i egen institusjon, men i annen 

avdeling/seksjon eller annen institusjon i Norge eller utlandet. Hospitering i 

allmennpraksis kan også være aktuelt 

- Internasjonale kurs/kongresser/fagmøter (> 2/periode)  

- Nasjonale kurs/kongress/fagmøter (> 2/periode)  

- Profesjonalitetskurs (2 dager)  

 

Valgfritt innhold:  

- Internasjonale og nasjonale kurs /kongresser/ møter 

- Forskning, undervisning, referee arbeid 

- Kvalitetsarbeid og utarbeidelse av faglige retningslinjer og prosedyrer 

- Hospitering 



 7 

- Interne fagmøter, inkludert internundervisning 

- E-læringskurs med test og artikkel lesning med on-line spørsmål for kontroll 

Poengberegning: 

Obligatoriske poeng: 150 

- 100 kurspoeng (1 kurstime = 1 poeng) 

- 50 hospiteringspoeng (1 dag = 10 poeng) 

Valgfrie poeng: 150 

- Kurs/Møter / Kongresser: Maks 100 poeng 

- Hospitering: Maks 50 poeng 

- Undervisning: Maks 40 poeng (originalforelesning: 20 poeng) 

- Forskning: Maks 100 poeng (Førsteforfatter av abstrakt til kongress eller poster: Maks 40  

poeng; 1 abstrakt= 20 poeng; Vitenskapelig artikkel: Maks 100 poeng (første eller 

sisteforfatterskap: 50 poeng, annenforfatter 30 poeng, medforfatter 20 poeng), Referee 3 

poeng / artikkel: Maks 9 poeng). 

- Kvalitetsarbeid: Maks 20 poeng (1 time = 1 poeng) 

- E-læringskurs med test: Maks 30 poeng (1 time=1 poeng) 

- Artikkel lesning med on-line spørsmål: Maks 30 poeng (artikkel = 1 poeng) 

- Utarbeidelse av faglige retningslinjer, prosedyrer m m: Max 20 poeng (1 poeng per time) 

Minst 50 poeng skal opparbeides per år med unntak av permisjon eller sykdom. Ved sykdom 

eller svangerskapspermisjon utvides tidsperioden for etterutdanning tilsvarende. 

Øvrige anbefalinger knyttet til praktisk gjennomføring av obligatorisk etterutdanning for leger 

med spesialistgodkjenning:  

- Obligatorisk etterutdanning bør omfatte alle leger med spesialistgodkjenning unntatt 

spesialister i allmennmedisin som allerede har en resertifiseringsordning. Leger med 

spesialistgodkjenning i arbeids – og samfunnsmedisin inngår i forslaget. 

- Etterutdanning for den enkelte lege med spesialistgodkjenning bør registreres i et 

elektronisk register. 
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- Profesjonalitetskurs skal gå over 2 dager og være aktuelle for alle leger med 

spesialistgodkjenning. Aktuelle temaer er kunnskapshåndtering, veiledning, jus i medisin, 

medisin og økonomi, prioritering, avvikshåndtering, kommunikasjon. Det bør arrangeres 

kurs med ulik profil slik at alle leger med spesialistgodkjenning kan finne et aktuelt kurs i 

hver 5 års periode.  

- Avdelinger hvor > 75 % av legene med spesialistgodkjenning følger et 

etterutdanningsprogram bør få et ekstra rammetilskudd.  

- Avdelinger hvor < 75 % av legene med spesialistgodkjenning følger et 

etterutdanningsprogram mister status som utdanningsavdeling. Melding om endring av 

status må gis seks måneder på forhånd, og gjenopprettelse av status som 

utdanningsavdeling bør skje i løpet av tre måneder etter at forbedring er gjennomført og 

dokumentert.  

- Privatpraktiserende spesialister som følger etterutdanning bør få et tillegg i driftstilskudd.  

- Det bør opprettes et offentlig register hvor det fremkommer hvor stor andel av legene 

med spesialistgodkjenning som gjennomfører etterutdanning. Dette vil gjenspeile 

avdelingens vektlegging av etterutdanning og kan ses på som kvalitetssikring for både 

pasienter og myndigheter og i tillegg være rekrutteringsfremmende.  

- Legeforeningen etablerer en pris for beste avdeling for etterutdanning.  
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Høring – Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning– 

Rapport 
 

FAGMEDISINSKE FORENINGER 
 

Norsk forening for allmennmedisin 
Høring fra NFA – Etterutdanning av overleger og spesialister 

Norsk forening for allmennmedisin støtter forslaget om en mer organisert etterutdanning for 

overleger og spesialister. Vi er av den oppfatning at våre kolleger på sykehus og i privat 

spesialistpraksis har vært samvittighetsfulle og flinke til å opprettholde høy faglig kvalitet og 

kompetanse, men vi har nok av og til sett at dette ikke alltid er tilfelle. Vi mener at det er på 

tide at det etableres et system som sikrer kompetansevedlikehold og utvikling for alle 

spesialister slik at alle som møter en spesialist kan være trygg på at vedkommende er 

oppdatert. 

Vi har noen refleksjoner rundt den foreliggende planen. Først og fremst er vi usikre på hva 

det innebærer at etterutdanningen er obligatorisk for den enkelte spesialist. Særlig vil dette 

gjelde for avtalespesialistene der det ikke er anført hvilke konsekvenser det har for 

spesialisten eller for oppdragsgiver om utdanningen ikke blir gjennomført. Det er redegjort 

for noen konsekvenser for arbeidsgiver av at utdanningen ikke blir gjennomført i sykehus, 

dette gjenfinner vi ikke for private spesialister.  

Vi mener at etterutdanningen kunne ha hatt et større fokus på samarbeide og foreslår at 

utdanningsaktiviteter i allmennmedisin heves frem som god utdanning for spesialister. Alle 

spesialister arbeider i et tett samarbeid med fastleger, men ikke alle kjenner den 

allmennmedisinske virkeligheten godt. Hospiteringsordninger eller liknende der spesialister 

kan besøke oss fastleger og lære litt om den virkeligheten vi arbeider i, vil kunne være nyttige 

aktiviteter. Vi har ikke tro på obligatoriske krav i utdanning, men vil tro at med gode 

incentiver vil mange kunne se dette som et interessant tilbud.  Vi foreslår at man gir mer 

poeng for hospitering i allmennpraksis enn i sykehus for å gi et skikkelig signal om at dette er 

viktig. 

 

 

Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin   
Fagforeningene uttalte 25.8.15 utfyllende vedr. flere av de aktuelle punktene ifm forslag til 

obligatorisk etterutdanning, og vi mener at det kan kommenteres tilsvarende nå. 

 

NFAM og NAMF er positive til en obligatorisk etterutdanning av spesialister, og at dette 

settes i system. Våre medlemmer arbeider imidlertid i relativt ulike arbeidsområder og under 

ulike arbeidsbetingelser. Arbeidsmedisinere i sykehusavdelinger vil kunne følge tilsvarende 

opplegg som andre spesialister i institusjon, mens bedriftslegenes arbeidsforhold gjør det 

vanskelig å tilpasse seg dette løpet på alle punkter. Bedriftslegen er arbeidsmedisiner og 

tilhører dermed den samme spesialiteten, men kan samtidig på flere måter sammenlignes med 

allmennpraktikerne som ikke kommer inn under denne ordningen, men har sine egne 

etterutdanningsregler.  

Vi mener ikke at bedriftslegene skal følge etterutdanning tilsvarende allmennleger, men at 

innholdet i plan for etterutdanning må kunne tilpasses denne gruppen av spesialister uten at 

det går ut over de generelle retningslinjene.  Dette for å gi spesialister som jobber i 

bedriftshelsetjeneste en etterutdanning som er både nyttig og praktisk mulig å gjennomføre. 

 

Bl.a. er det presisert at spesialisten sammen med sin leder skal lage en plan for 

etterutdanningen, og hospitering skal foregå obligatorisk. Disse to områdene vil kunne by på 
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utfordringer da leder i en bedriftshelsetjeneste kan være av annen yrkeskategori, og som 

beskrevet i uttalelsen av 25.8.2015 kan hospitering bedriftshelsetjenester imellom bli 

vanskelig og være lite nyttig pga. konkurransehensyn. 

 

Vi mener derfor at det bør gis rom for praktisk faglig vurdering innen hver spesialitet, med 

feste i fagforeningene, slik at det gis mulighet til interne endringer av kravene. Vi har 

imidlertid ingen motforestillinger mot poengberegning og oppsett av plan med 

profesjonalitetskurs, og både obligatoriske og valgfrie aktiviteter for å fylle etterutdanningen 

innen et avgrenset tidsrom. 

 

 

Norsk barnelegeforening  
Styret i Norsk barnelegeforening er invitert til å gi innspill til rapporten, og har behandlet 

saken i styremøte 10.03.16. 

 

Etter vår oppfatning er det skisserte forslaget bra. Spesielt er det bra at kravet legges til 

sykehusavdelingene og helseforetakene. 

 

 

Norsk Cardiologisk selskap 
Basert på vedtak i landsstyret 2013 ble det i 2014 nedsatt en arbeidsgruppe for å videreføre  

arbeidet med utforming av struktur, innhold og organisering av legers etterutdanning.  

Det foreligger nå en rapport fra gruppen som skisserer et femårig obligatorisk  

etterutdanningsprogram uten resertifisering. Norsk Cardiologisk Selskap har diskutert 

rapporten på styremøte 1. mars 2016. På bakgrunn av denne diskusjon og videre 

mailutveksling ønsker vi å komme med følgende høringsuttalelse: 

 

NCS støtter innføringen av et obligatorisk og strukturert etterutdannings program innenfor 

alle medisinske spesialiteter. Allmennpraktiserende leger har hatt dette som et krav i mange 

år og med gode erfaringer. Innen kardiologi har vi de siste årene sett en formidabel utvikling 

uten et bevisst forhold til egen faglig utvikling vil man raskt kunne bli akterutseilt. Per i dag 

mangler vi et formelt system som ivaretar disse absolutte behov for å sikre vår faglighet.  

 

Programmets innhold: 

Man foreslår et femårig, poengbasert program. Den enkelte spesialist må oppnå totalt 300  

poeng – 150 fra obligatoriske aktiviteter og 150 fra valgfrie aktiviteter. De obligatoriske  

aktivitetene er nasjonale og internasjonale kongresser/fagmøter. Dette er selvsagt, og antallet  

(> 2 av hver/periode) fremstår som et absolutt minimum. Man bør ha en klar formening om  

hvilke kurs/kongresser som skal være tellende innenfor hver enkelt spesialitet – og hvor 

mange poeng man skal oppnå. Man skisserer videre hospitering på annen avdeling eller annet 

sykehus(> 5 dager/periode). Dette er svært positivt i seg selv – da det vil være nyttig å se 

andres måter å arbeide på – det sikrer også muligheten for å hospitere på samarbeidende 

avdelinger – lokalsykehus vs. universitets sykehus som et eksempel. Innføring av hospitering 

som et formelt ledd i etterutdanningen sikrer også at mottakende avdeling må utarbeide et 

strukturert opplegg for sine hospitanter.  
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Komiteen foreslår som siste obligatoriske element et såkalt Profesjonalitetskurs som skal gå 

over 2 dager. Dette er et godt forslag, men det fremstår noe diffust. Dette må utredes nærmere 

og man må ha et konkret innhold samt ha i mente at behovet her vil kunne være forskjellig 

for de forskjellige spesialiteter. Hva gjelder de valgfrie aktivitetene foreslår rapporten et bredt 

spekter som tellende – både mer av de obligatoriske aktivitetene, men også  

forskningsaktivitet, veiledning, kvalitetsarbeid etc. Dette fremstår både som realistisk og 

relevant samt at det ivaretar heterogeniteten spesialitetene imellom.  

 

Programmets organisering: 

Arbeidsgruppen er klare på at ansvaret skal ligge hos arbeidsgiver. Denne skal sammen med 

den enkelte spesialist utarbeide en gjennomføringsplan. Dette er et godt prinsipp da man har 

valgt å avstå fra resertifisering. Med dette følger det at det heller ikke vil bli 

sanksjonsmuligheter på individ nivå, men på avdelingsnivå. Man skisserer en løsning der 

man ønsker at en avdeling skal ha som målsetning at minimum 75 % av spesialistene skal 

være «godkjente». Om man som avdeling ikke opprettholder dette kan det være snakk om 

sanksjoner, for eksempel å miste retten til å drive utdanning. På den andre siden foreslås 

premiering av den avdeling som har det høyeste antall «godkjente» spesialister. NCS ser på 

dette som en god løsning, men slike krav vil naturlig nok kunne komme ulikt ut for de 

forskjellige avdelinger. Avdelinger med svært få spesialister kan 

lett komme under 75 % kravet. Vi mener at man må ha som en klar målsetning at 

etterutdanning må gjelde alle spesialister, også avtalespesialister. Det må være unntaksvis at 

man ikke gjennomfører dette programmet. Dette være seg for eksempel ved langtids sykdom, 

redusert stilling etc. I disse tilfellene må man komme med konkrete løsningsstrategier – 

utsettelse i 2 år pga legitimt fravær eller liknende.  

 

Programmets finansiering: 

Det er viktig at man ser nærmere på finansieringen av programmet. Det må etableres en 

ordning som ivaretar kostnadene – det er vanskelig å se for seg at dette kan etableres innenfor 

dagens rammevilkår.  

 

Konklusjon: 

NCS ser på innføring av etterutdanning av spesialister som udelt positivt. Det foreslåtte  

program virker relevant og realistisk, gitt at man får på plass rammevilkårene for 

finansiering. Det bør være et overordnet mål at alle spesialister, også avtalespesialister, 

gjennomfører programmet – unntakene må beskrives nærmere.  

Det må være klare sanksjoner dersom programmet ikke gjennomføres, vi støtter at dette må  

være på avdelingsnivå, men konsekvenser og håndtering må konkretiseres.  

 
 

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering  
Det vises til ”rapport om etterutdanning av overleger og spesialister” som ble sendt på høring 

25.01.16. Styret i Norsk Forening for Fysikalsk medisin og Rehabilitering (NFFR) ønsker å 

berømme Selle-utvalget for et grundig arbeid som vil kunne gi bedre kvalitet på fremtidens 

legespesialister og likere vilkår for muligheten til etterutdanning når man er ferdig spesialist.  
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Poengberegningen gjør det mulig å lage et oversiktlig system, både for den enkelte 

legespesialist og mer overordnet for avdelingen.  Det samme vil innrapportering via 

Serusrapportene. Det er positivt at det skal utarbeides en individuell etterutdanningsplan 

sammen med leder, noe som igjen involverer avdelingen i større grad enn hvis alt ansvar lå 

på den enkelte.  

 

NFFR er for innføring av et to-dagers profesjonalitetskurs da det kan være et forum for å 

utveksle erfaringer på tvers av spesialiteter.  Emnene som tas opp er også allmenn-nyttige 

uavhengig av spesialitet. 

 

NFFR stiller seg positive til at det settes i gang tiltak for å sikre at etterutdanningen 

gjennomføres, vi støtter også at tiltakene i første omgang belønner, og ikke straffer, samt at 

det går på avdelingsnivå og ikke individ-nivå.  Manglende resertifisering bør ikke føre til tap 

av spesialitet.  

 

For å oppnå en god spesialistutdanning ved en utdanningsinstitusjon er man avhengig av 

faglig oppdaterte spesialister som gir veiledning og supervisjon. Således kan det være en 

naturlig følge at en institusjon som ikke legger til rette for etterutdanning også mister sin 

plass som utdanningsinstitusjon.  

Den eneste utfordrende med en slik sanksjon er at det kan føre til redusert 

utdanningskapasitet av legespesialister.  

 

En årlig pris til avdelingen som best tilrettelegger for etterutdanning vil også være positivt 

men vi er usikker på om dette får en reell effekt ift å stimulere den enkelte avdelingen til å 

legge til rette for videreutdanning.  

 

Tilslutt vil NFFR påpeke at det er bra at utvalget legger vekt på at den enkeltes legespesialist 

sin etterutdanning må være tilpasset legenes arbeidssituasjon og arbeidsstedets behov for 

kompetanseutvikling. I tillegg støtter NFFR gruppen i at etterutdanningsaktiviteter er noe 

som skal komme i tillegg til utdanningspermisjonen; evt med unntak for hospitering. 

Utdanningspermisjonen skal ha rom for fordypning, kompetanseheving og arbeid med større 

prosjekter som nevnt i rapporten.  

Det er også flott at gruppen presiserer at ordningen skal gjelde alle spesialister, uavhengig om 

de er i en overordnet eller underordnet stilling.  

 

 

Norsk geriatrisk forening 
Styret i Norsk geriatrisk forening stiller seg positive til innføring av etterutdanningsprogram 

for legespesialister som gjennomføres i løpet av femårsperioder. 

 

Det er ikke foreslått resertifisering, vi støtter dette.  

 

Det legges opp til et delt ansvar for å utarbeide og gjennomføre etterutdanningsplanen 

mellom spesialist og avdeling. Omfanget virker rimelig og sikrer forankring i avdelingen. 

Utgiftene må dekkes av helseforetaket. 

 

Det er forslag om både belønning for avdelinger som gjennomfører og straff for avdelinger 
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der <75 % av spesialistene deltar, i form av at de siste vil miste utdanningsstatus. Det er å 

håpe at dette er en sanksjon som både arbeidsgiver og arbeidstaker vil se alvorlig nok på. Det 

kan også tenkes at det kan være et incitament for at kollegene kan spore hverandre til å 

gjennomføre. Man bør sikre at gyldige grunner til manglende gjennomføring, som sykdom og 

annet, ikke hindrer at avdelingen beholder sin status. Spesielt små avdelinger vil være sårbare 

for at 1-2 kollegaer ikke har greid å gjennomføre.  

 

Innføring av 2 dagers obligatorisk profesjonalitetskurs som inneholder etikk, egenutvikling, 

kommunikasjon og ledelse virker fornuftig. Veiledning av leger i spesialisering kan med 

fordel inngå i et slikt kurs. 

 

Forskningsaktivitet i ulike varianter, både veiledning, lesing og artikkelskriving er foreslått å 

gi poeng, dette støttes varmt ettersom forskning belønnes stadig mindre i utdanning av 

spesialister. 

 

 

Norsk gynekologisk forening 
Norsk Gynekologisk Forening stiller seg svært positive til innføring av obligatorisk 

etterutdanning av spesialister. Vedlagte plan for gjennomføring med poengberegning synes 

både fornuftig og gjennomførbar.  

 

Når det gjelder det planlagte, obligatoriske Profesjonalitetskurset er det selvsagt viktig at 

tema er både interessant og faglig relevant. Her har man en utfordring, men kanskje også en 

unik mulighet til kommunikasjon og utveksling av erfaringer på tvers av de medisinske felt. 

 

NGF mener det bør spesifiseres hvem som skal godkjenne nasjonale og internasjonale kurs 

og konferanser. Bør dette gjøres av Spesialistkomiteene, Kvalitetsutvalg eller 

fagforeningenes styrer? Tilsvarende må man ha en klar plan for innrapportering av 

gjennomført etterutdanning. Man er usikker på hvorvidt slik informasjon bør ligge i 

avdelingens tilgjengelige årsrapport, men den bør selvsagt komme frem i den årlige Serus-

rapporten. 

 

Angående pris fra Legeforeningen og evt økt rammetilskudd ved gjennomført etterutdanning 

> 75 % er man usikker på hvorvidt dette er hensiktsmessig. Dette vil muligvis kunne øke 

avdelingens interesse for at slik utdanning gjennomføres, men kan også medføre «raske 

løsninger», da avdelingsleder er ansvarlig for godkjenning av halvparten av poengene. 

Enkelte spesialister mangler interessen for faglig oppdatering, og da vil forhåpentligvis fokus 

på faglig kvalitet være viktigere enn avdelingens økonomi. 

 

NGF mener etterutdanning bør være obligatorisk for alle, og særlig avdelinger som driver 

utdanning av spesialister. Hvorvidt man kan true med tap av denne status er nok mer 

tvilsomt. Dette er en avgjørelse for Helsedirektoratet, Spesialistkomiteene kan kun anbefale. 

Med den kommende omleggingen av spesialiststrukturen vil det sannsynligvis ikke være et 

aktuelt tema. 

 

NGF takker komiteen for et grundig og gjennomtenkt arbeid for å styrke vårt felles mål om 

best mulig faglig kvalitet. 
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Norsk forening for klinisk farmakologi 
Styret i Norsk forening for klinisk farmakologi har lest gjennom høringsmaterialet, og gir vår 

tilslutning til hovedinnholdet i forslaget som er fremmet mot etterutdanning av overleger og 

spesialister.  

Vi deler imidlertid bekymringene som fremmes av Spesialitetskomite Norsk radiologisk 

forening (08.03.16), med tanke på om forslaget er tilstrekkelig harmonisert mot: 

- Arbeidsgivers oppfatning av hvordan etterutdanningen kan organiseres innenfor 

gjeldende økonomiske rammer i helseforetakene 

- Helsedirektoratets strategiske målsettinger for utdanningen av legespesialister 

 

Vi er også enige i det som Norsk forening for Medisinsk mikrobiologi skriver om at saksgang 

i fm evt sanksjoner mot institusjoner som ikke innfrir kravet om >75 % dekning må 

tydeliggjøres / konsekvensutredes. 
 

 

Norsk forening for lungemedisin 
Viser til høringsbrev av 25.1.2016 "Høring – Etterutdanning av overleger og spesialister – 

Rapport" og vedlagt forslag til "Etterutdanning for legespesialister.     

 

Obligatorisk strukturert etterutdanning bør hilses velkommen innenfor alle fagfelt. NFL 

støtter innføringen av et etterutdanningsprogram..   

 

Forslag til organisering av etterutdanningsaktiviteter med poengberegning 

Rapporten legger opp til et femårig utdanningsprogram med ulike etterutdanningsaktiviteter 

som gir en viss poengsum..  Det legges opp til både obligatorisk og valgfritt innhold.  NFL 

støtter prinsipielt dette opplegget selv om det nok kan diskuteres hvor mange kurstimer som 

bør være obligatoriske og hvor mange som bør være valgfrie. Større valgfrihet det er, lettere 

vil det være å få dette tilpasset den enkelte. 

Det er også litt vanskelig å gå helt i detalj uten å vite hvordan den fremtidige 

spesialistutdanningen kommer til å se ut. Spesialistutdanningen og etterutdanningen bør i 

størst mulig grad harmoniseres. 

Når det gjelder forslagene til valgfrie poeng så er det fint at forskning og undervisning er tatt 

med særlig med tanke på at det er ting som tyder på at forskningen ikke blir tellende i den 

nye spesialistutdanningen. 

  

Forslag om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet 

Ønske om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet kan både være god og dårlig.   

Det kan bli vanskelig å gjennomføre lokalt og vil da kunne  medføre reising til andre steder 

lengere fra ordinær arbeidsplass som kan være i strid med den ansattes arbeidskontrakt og 

vanskelig å gjennomføre pga sosiale forhold. Dette bør være en mest mulig frivillig ordning..   

 

Forslag om innføring av to-dagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av 

etterutdanningen 
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Kan tenkes at dette har noe for seg, men da må dette konkretiseres mye mer før vi kan ta 

standpunkt til hva dette egentlig er.   

 

Forslag til tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres 

Støtter forslagene til tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres. Registreringen 

må være enkel og lite byråkratisk og forpliktende for begge parter. Forslagene om ekstra 

rammetilskudd til avdelinger der mer enn 75 % av spesialistene følger en 

etterutdanningsprogram for spesialister støttes. Forslaget om at avdelinger som har mindre 

enn 75 % som følger etterutdanningsplanen skal miste status som utdanningsavdeling for 

spesialister er NFL mer skeptiske til. Dette kan få negative konsekvenser for både LIS 

kandidater og overleger som følger planen. Støtter også forslaget om at en ikke går for noen 

resertifisering. 

 

 

Norsk nevrologisk forening 
Norsk Nevrologisk Forening (NNF) støtter forslaget til obligatorisk etterutdanning for 

legespesialister. 

 

NNF anser at systematisk etterutdanning er avgjørende for nødvendig fagutvikling for å 

kunne til enhver tid gi oppdatert tilbud i diagnostikk og behandling av pasienter med 

nevrologisk sykdom. Dette vil også kunne stimulere til forskningsbasert undervisning ved 

både grunn- og etterutdanning av kolleger. 

 

NNF anser det som viktig at en samtidig arbeider for god finansiering av en slik 

etterutdanning. 

 

NNF anmoder at opponentarbeid også vurderes som tellende aktivitet i etterutdanningen – 

uavhengig av om en er første eller andre opponent, siden arbeidsbyrden i dag er stort sette 

den samme. 

 

 

Norsk onkologisk forening og spesialitetskomiteen i onkologi 
Viser til høringsbrev av 25.1.2016 "Høring – Etterutdanning av overleger og spesialister – 

Rapport" og vedlagt forslag til "Etterutdanning for legespesialister. Det er bedt om generelle 

synspunkter på rapporten og særlig vurdering av fire punkter skissert i høringsbrevet. 

Spesialistkomiteen i Onkologi og Norsk Onkologisk Forening (heretter vi) vil her komme 

med en felles høringsuttalelse i denne saken. 

 

Generelle betraktninger 

Obligatorisk strukturert etterutdanning bør være en norm innenfor alle fagfelt. Vi støtter 

prinsipielt innføringen av et slikt tiltak. Onkologi er et forskningsdrevet fagområde med rask 

utvikling. Uten faglig interesse og oppdatering vil en spesialist i Onkologi raskt bli faglig 

utdatert. Tradisjonelt sett har spesialister i Onkologi reist på flere faglige konferanser per år 

for å bli oppdatert innenfor fagfeltet og for å få kunnskap om de nyeste tilgjengelige 

metodene/forskningsresultat. Dette synes å kunne opprettholdes innenfor rammene foreslått i 

rapporten.  
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Det vil alltid være noen som velger å ikke reise på fagmøter og som foretrekker å oppdatere 

seg på annet vis (via artikler etc.) Vi stiller spørsmål vedrørende arbeidsgivers styringsrett i 

slike tilfeller all den tid det ikke er spesifisert i arbeidstakerens kontrakt at slik reiseaktivitet 

må påberegnes. 

 

Særlig vurdering av punkter skissert i høringsbrev 

1: Organisering av gjennomføringen 

Rapporten legger opp til diverse obligatoriske og valgfrie punkter som virker fornuftige og 

som, med aktiv ledelse, kan danne grunnlaget for avdelinger med spesialister som utfyller 

hverandre faglig. Når det gjelder obligatoriske kurs som medfører reiser settes det 

spørsmålstegn ved om arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakere mot sin vilje deltar på dette. 

Dette må utredes.  

Rolle som opponent i disputas er ikke tatt med som mulig valgfritt innhold. Dette vil være 

særlig aktuelt for spesialister med forskerkompetanse som arbeider ved forskningstunge 

avdelinger. Vi foreslår 50 poeng for førsteopponent og 30 poeng for andreopponent. 

 

2: Forslag om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet 

Intensjonen om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet er god. Den kan legge 

grunnlaget for en bredere kunnskapsbase - spesielt om det legges opp til hospitering innenfor 

tilgrensende spesialiteter. Dette punktet kan bli vanskelig å gjennomføre lokalt for små 

spesialiteter på mindre sykehus og kan da medføre økt reiseaktivitet som vil kreve økte 

økonomiske tilføringer for gjennomføring. I slike tilfeller er det også et spørsmål om 

arbeidsgiver kan kreve at legespesialisten reiser for å gjennomføre dette om dette ikke er 

spesifisert i legespesialistens arbeidskontrakt. 

 

3: Forslag om innføring av to-dagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av 

etterutdanningen 

Dette punktet er lite konkret. Vi vil framme et forslag om at det blir obligatorisk med to-

dagers veilederkurs innenfor de første 5 årene etter fullført spesialitet. Det har de siste årene 

vært økt fokus på legespesialisters rolle som veiledere. Mange avdelinger har allerede innført 

rutiner for gjennomføring av veilederkurs, mens flere ikke har noe system for dette. 

Veilederkurs som obligatorisk kurs innen de første 5 årene etter fullført spesialitet vil føre til 

ytterligere fokus på og styrking av legespesialistens rolle som veileder av leger i 

spesialisering. Dette kan bidra til å øke den generelle kvaliteten på utdanning av 

legespesialister.  

Etter første 5-årsperiode som legespesialist kan dette godt gå over i et generelt to-dagers 

profesjonalitetskurs. En forutsetning for at dette skal bli en suksess er at innholdet 

konkretiseres. 

 

4: Forslag til tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres 

Tiltak for sikring av gjennomføring som skissert med ekstra rammetilskudd for avdelinger 

hvor >75 % av spesialistene følger og gjennomfører etterutdanningsplan og tap av status som 

utdanningsinstitusjon for avdelinger som ikke klarer oppfylle dette målet virker fornuftig. 

Dette må imidlertid ikke bli et papirvedtak. Det bør legges opp til at avdelingene kan få en 

advarsel ved manglende gjennomføring av etterutdanning med rettefrist ett (1) år før 

godkjenning som utdanningsinstitusjon frafaller. Dette vil gi avdelingene mulighet for 

forbedring, men også gi mulighet for LiS å søke seg bort fra avdelinger som da ikke lengre 
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kan tilby utdanningen de er ansatt for. Ny evaluering av avdelinger som har mistet sin 

godkjenning som utdanningsinstitusjon bør gjøres etter seks (6) mnd.  

Det må også gjøres tiltak som sikrer LiS ansatt ved avdelinger som mister sin godkjenning 

som utdanningsinstitusjon. 

 

 

Norsk ortopedisk forening  
Forslag til organisering av etterutdanningsaktiviteter med poengberegning 

Norsk ortopedisk forening (Nof) støtter et femårig obligatorisk etterutdanningsprogram for 

spesialister (offentlig og privat) med et poengsystem bestående av obligatoriske og valgfrie 

aktiviteter. Etterutdanningen må bestå av internasjonale- og nasjonale kurs/kongresser, 

hospitering og evt. felles kurs for spesialister.  Innholdet i programmet må utformes av det 

enkelte fagmiljø. Spesialisten skal sammen med sin leder utarbeide en individuell 

utdanningsplan for hver periode, som følges opp av leder og ansatt.  

 

Forslag om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet 

Fem dagers hospitering i hver periode er en fornuftig etterutdanningsaktivitet, som kan være 

et alternativ til obligatorisk aktivitet. 

 

Forslag om innføring av to dagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av 

etterutdanningen 

Et profesjonalitetskurs kan være fornuftig. Kursinnholdet må diskuteres med fagmiljøene da 

vi opplever beskrivelsen som noe vag i utsendte brev («Høring – Etterutdanning av overleger 

og spesialister – Rapport», datert 250116 ). 

 

Forslag til tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres 

Nof støtter innrapportering av etterutdanningsaktiviteter i et elektronisk rapporteringssystem 

og støtter ekstra rammetilskudd til de avdelingene hvor > 75 % av spesialistene følger en 

etterutdanningsplan. Vi støtter ikke at det anbefales tap av status som utdanningsavdeling for 

legespesialister i avdelinger hvor < 75 % følger et etterutdanningsprogram. Vi anser det som 

urimelig at dette skal gå utover en tredjepart. Vi tror det er fornuftig med et 

etterutdanningsprogram som baseres på egenmotivasjon, positiv stimulering og uten 

sanksjoner/resertifisering. Oppfølging av etterutdanningsprogrammet bør tillegges ledelsen 

på hver enkelt avdeling og målet må være at alle legespesialister gjennomgår 

etterutdanningsprogrammet for hver periode. Vi støtter forslaget om årlig utdeling av pris til 

den avdelingen i landet som best tilrettelegger for etterutdanning og til en spesialist som 

jobber utenfor sykehus. 

 

 

Norsk Plastikkirurgisk forening 
Dette svaret var sendt inn ved NPKF i forrige høringsrunde og skiller seg ikke nevneverdig 

fra det. Vi ønsker å presisere behovet for en etterutdanningsordning som også inkluderer 

privatpraktiserende leger og at man tar hensyn til at enkelt arbeider innen små miljøer med 

få kolleger og med en annen struktur på arbeidet enn det som er tilfelle på offentlige 

institusjoner.  
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Legeforeningen går inn for å styrke både rettigheter og plikter i avtaleverket og innføre 

obligatorisk etterutdanning av spesialister.  Styret i Norsk Plastikkirurgisk Forening er enige i 

prinsippene i forslaget.  

Det skisserte kravet til obligatorisk etterutdanning for spesialister med 300 «poeng» pr 5 år 

virker fornuftig og hvordan poengene skal opparbeides virker også fornuftig. Med dagens 

ordning hvor overleger har rett til minst 10 utdanningsdager i året, bør det skisserte 

utdanningsopplegget være realistisk. Det er også fornuftig at dette går over fem år – av ulike 

årsaker kan man være forhindret fra å delta på etterutdanning i perioder; da kan man se for 

seg at man heller kan få mer fri til etterutdanning i andre perioder innen en fem års ramme. 

Forslaget er tilpasset spesialister i offentlig tjeneste.  Man bør utarbeide muligheter for 

tilpassing for spesialister i privat virksomhet, da f eks krav om 45 minutter 

internundervisning ukentlig ikke passer inn i en enkeltmannspraksis.  

 

Legeforeningens forslag innebærer IKKE re-sertifisering etter fem år, men de ber om konkret 

tilbakemelding om hvorvidt dette bør innføres. 

Re-sertifisering for alle spesialiteter i et lite land som Norge er lite realistisk. Man kan se at 

allmennlegene, som er vår største spesialistgruppe og som i stor grad jobber alene, har behov 

for formell resertifisering. For andre spesialiteter støtter vi obligatorisk etterutdanning, men 

mener at man ikke skal stille krav om formell re-sertifisering, som jo legeforeningen heller 

ikke har foreslått. Det kan være opp til de enkelte fagmiljøer hvorvidt de ønsker å innføre re-

sertifisering for sin spesialitet.  

 

Det foreslås å opprette et eget sentralt register for spesialister som følger et 

etterutdanningsprogram isteden for re-sertifisering. En utvidelse av den årlige registrering i 

SERUS bør være tilstrekkelig for sykehusleger; også her trengs tilpassing for 

privatpraktiserende.  

 

Overlegepermisjonsordningen må forutsettes å bestå som før. Obligatorisk etterutdanning er 

vedlikehold av kunnskap og ferdigheter. Overlegepermisjon er en utvidet, sammenhengende 

fordypningstid som muliggjør kunnskapsheving. 

 

 

Norsk radiologisk forening  
1. NoRaFo er prinsipielt enig i etterutdanningskrav for legespesialister. 

2. NorRaFo mener det er når det stilles krav til omfang og type av etterutdanningsaktiviteter, 

plikter arbeidsgiver å legge til rette for at disse kravene blir møtt i løpet av en fem-års 

periode. Den individuelle utdanningsplanen må være forpliktende både for legespesialisten 

og arbeidsgiver. I den grad sanksjoner skal innføres, bør disse primært rettes mot arbeidsgiver 

og ikke mot den enkelte legespesialist. Det er av vesentlig betydning at arbeidsgiver legger til 

rette for at dette ettterutdanningsløpet kan gjennomføres. Dette betyr både økonomisk og 

tidsmessig tilrettelegging.  

3. Kravet om 300 poeng per fem års periode er for høyt. NoRaFo mener 250 poeng vil være 

et mer passende antall.  

4. I forslaget om tellende etterutdanningsaktiviteter er det foreslått to eller flere internasjonale 

kurs/kongresser/fagmøter møter pr fem-års periode, samt to eler flere nasjonale 

kurs/kongresser/fagmøter. Dette gir et minimum på fire internasjonale eller nasjonale møter i 
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løpet av en periode på fem år. NoRaFo mener at dette antallet er for lite. Vi mener at det bør 

sikres et minimum på fem slike internasjonale/nasjonale møter i løpet av fem år perioden. 

5. NoRaFo stiller seg positive til opprettelsen av et profesjonalitetskurs. 

6. NoRaFo er enige i at det enkelte fagmiljøet bør få legge føringer for hvordan 

godkjenningen av etterutdanningsaktivitetene som skal godkjennes for den enkelte spesialitet. 

Hvorvidt det skal være spesialitetskomiteene, evt en underkomite av spesialitetskomiteene 

eller en helt egen gruppe under de enkelte fagmedisinske gruppene, får være opp til den 

enkelte spesialitet. Dette kan avgjøres på generalforsamlingene i de enkelte fagmedisinske 

foreningene. Det må settes av nok ressurser fra Dnlfs side for å sikre at dette arbeidet blir 

utført. 

 

 

Norsk samfunnsmedisinsk forening og spesialitetskomiteen i 

samfunnsmedisin  
Norsam og spesialitetskomiteen støtter forslag til obligatorisk etterutdanning slik det 

foreligger i «Rapport om etterutdanning av overleger og spesialister». Det er hensiktsmessig, 

slik det nå foreslås, at e-læringskurs, interne fagmøter og internundervisning plasseres under 

valgfritt innhold, slik at utdanningsaktivitetene blir fleksible nok til å passe for mange ulike 

arbeidssituasjoner.  

 

Vi ser at det vil være behov for noen tilpasninger for samfunnsmedisin under det som heter 

obligatorisk innhold, kanskje det særlig vil være aktuelt å gjøre endringer under krav om 

profesjonalitetskurs og internasjonale kurs. Slik vi forstår det tar forslaget høyde for dette, 

slik gjengitt fra side 5 i rapporten: 

«Det er tenkt at det fremlagte forslaget til etterutdanning skal kunne gjelde for alle 

spesialister med unntak av spesialister i allmennmedisin. Gruppen ser av høringssvarene at 

enkelte punkter med fordel kan endres for noen spesialister, kanskje spesielt spesialister som 

jobber utenfor sykehus. Alle spesialiteter må gjennomgå forslaget og eventuelt gjøre 

endringer for egen spesialitet.»  

  

Her vil det være naturlig at samfunnsmedisin lager et tilpasset opplegg, og at dette utarbeides 

i et samarbeid mellom Norsam og spesialitetskomiteen.   

 

 

 

LOKALFORENINGER 

 

Hedmark legeforening 
Hedmark legeforening (HELF) er positive til et etterutdanningsprogram for overleger og 

spesialister, men vi har noen kommentarer vedrørende gjennomføringen og oppfølgningen av 

etterutdanningen.  

Vi støtter arbeidsgruppens forslag om ikke å kreve resertifisering. Dette er noe som kan 

vurderes på nytt når ordningen med krav om etterutdanning er etablert og evaluert. 

 

Etterutdanningsaktiviteter for overleger må være lette å gjennomføre på avdelingsnivå. Det 

må ikke innføres et tungt byråkratisk kontrollsystem som vil være ressurskrevende for den 
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enkelte overlege og for avdelingene.  

Ved en obligatorisk etterutdanning er det viktig at sykehusene tilrettelegger og prioritere 

dette. Det må ikke bli slik at overlegene får dette på toppen av en allerede stor 

arbeidsbelastning. Det er viktig at etterutdanningen inngår som en naturlig del av avdelingens 

drift. Det må ikke gi den enkelte overlege eller spesialist en økt økonomisk byrde. En 

obligatorisk etterutdanning øker muligheten for at arbeidsgiver ser verdien i etterutdanning 

for overleger og andre spesialister og dermed kan dette enklere prioriteres.  

Etterutdanningsaktivitet vil være en viktig del av ledelsens dokumentasjon for å oppfylle 

kravene i Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2013-01-17-61) kap 

4c og Stortingsmeldingen ”God kvalitet – trygge tjenester” (Meld. St. 10 2012-2013). 

Ledelsen skal etter internkontrollforskriften blant annet sørge for at medarbeiderne har 

tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor sitt aktuelle fagfelt for å kunne gi pasientene 

forsvarlig helsehjelp. 

 

Det viktig at det stimuleres til etterutdanning, og at det ikke er foreslått sanksjoner mot den 

enkelte lege.  

 

Når man ser på hva som den enkelte overlege skal gjennomføre i løpet av en 5 års periode, er 

dette sannsynligvis på samme nivå, muligens noe mindre enn en gjennomsnittlig overlege 

gjør i dag. Aktivitetskravene vil sikre likhet og være et enkelt mål på en viss 

etterutdanningsaktivitet. Det må ikke være til hinder for annen kompetanseheving og 

etterutdanning. Norske overleger og spesialister har gjennomgående et høyt faglig nivå.  

 

Det foreslåtte profesjonalitetskurs skal inngå i den obligatoriske delen av 

etterutdanningsprogrammet. Temaene veiledning, kunnskapshåndtering, informasjon og 

oppdatering av nytt regelverk for helsetjenesten, kommunikasjon, prioritering og 

avvikshåndtering er nyttige og relevante. Det er viktig at dette kurset gir oppdatert kunnskap. 

Det obligatoriske innholdet må ikke utformes slik at det kan være til hinder, eller blokkerer 

for den enkeltes spesifikke fagutvikling.  

Kanskje kan dette bli et kurs som også spesialister i allmennmedisin kan få godkjent som 

etterutdanningsaktivitet ved resertifisering? Det er temaer som synes relevante for alle leger. 

 

Det er viktig at avtalespesialistene inkluderes i kravet om etterutdanning. Det er mulig man 

kan stimulere til etterutdanningsaktivitet gjennom normaltariffen slik man gjør for 

allmennleger. Avtalespesialistene må inkluderes i helseforetakenes utdanningsaktivitet og 

systemer for bedre organisering av dette tilbudet må etableres.  

God kvalitet – trygge tjenester. 

 

 

Hordaland legeforening 
Styret i Hordaland Legeforening er positive til at det utarbeides retningslinjer for obligatorisk  

etterutdanning av overleger og spesialister. Det er imidlertid viktig at dette ikke bare blir  

legespesialistens rett og plikt, men også understøttes av krav til arbeidsgiver om  

fullfinansiering av obligatorisk etterutdanning.  

Overleger og spesialister i ulike fag innenfor og utenfor sykehus vil ha ulike behov i 

etterutdanningen. Som nødvendig forutsetning for at systemet skal sikre riktig  

kompetanseutvikling for den enkelte lege, er det viktig at det utarbeides individuelle planer  
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for etterutdanning. 

 

I dagens helsevesen er det økte krav til spisskompetanse. Kursdeltakelse i form av generelle  

kurs innenfor aktuell spesialitet, e-læringskurs og hospitering på andre sykehusavdelinger vil 

muligens kunne møte de krav som praktiserende legespesialister og sykehusspesialister på  

mindre spesialiserte sykehusavdelinger har. Men deltakelse i subspesialiserte kurs og  

kongresser- både nasjonale og internasjonale, likeså jevnlig hospitering på utenlandske  

spesialavdelinger - er nødvendig for å opprettholde spisskompetanse i Norge, og vil være  

aktuelt som del av obligatorisk etterutdanning for overleger og legespesialister. Bruk av  

intervensjonssentre/ferdighetssentre for prosedyretrening vil være aktuelt for noen  

spesialiteter. Disse er kostbare både i utstyr og drift. Det bør være selvsagt at arbeidsgiver  

som drar nytte av spesialistens spisskompetanse også er økonomisk ansvarlig for at denne  

opprettholdes. Etterutdanning må også omfatte utvikling og opprettholdelse av  

forskningskompetanse. 

 

Økonomisk belønning i form av ekstra rammetilskudd vil kunne virke som et sterkt incentiv  

for arbeidsgiver. Krav om høy andel spesialister som gjennomfører etterutdanning for  

opprettholdelse av avdelingens godkjenning som utdanningsinstitusjon for leger i  

spesialisering kan tenkes medføre økt ensidig styring fra avdelingsledelse av innholdet i  

etterutdanningen, og at billige løsninger som e-læringskurs får for stor plass i  

etterutdanningen. Den enkelte leges grad av selvbestemmelse ved utarbeiding av individuell  

etterutdanningsplan, bør presiseres enda tydeligere, og det må også være anledning til  

tilpasning og endring av plan dersom ønsker og behov endres underveis i perioden. 

Hordaland Legeforening er skeptiske til at høringsforslaget betoner at etterutdanning skal  

kunne gjennomføres uten ekstra ressurstilførsel, og advarer mot en obligatorisk 

etterutdanning for overleger og spesialister uten at ordningen er fullfinansiert.  

 

Med dagens økonomiske situasjon i helseforetakene, så krever dette tilførsel av nye penger. 

Forslaget med poengberegning og inndeling i obligatorisk og valgfri del vil kunne sikre stor  

grad av fleksibilitet. Det bemerkes imidlertid at forslag om inntil 300 poeng i en 5 års periode 

(samlet for obligatorisk og valgfri del) for kurs/møter/kongresser, vil være mindre enn det  

som følger av i overenskomstfestede rettigheter i dag, som er inntil 10 dager pr år. Den nye  

ordningen må sikre rett til kursdeltakelse tilsvarende i dag. Videre presiseres at rettigheter til  

utdanningspermisjon på 4 mnd/5 år må videreføres som i dag, og at den foreslåtte  

obligatoriske etterutdanning må komme i tillegg til denne. 

 

 

Møre og Romsdal legeforening 
Møre og Romsdal legeforening ser positivt på arbeidet med etterutdanning for 

legespesialister. Vi er imidlertid betenkt ved uttalelser som kan rokke ved forståelsen av at 

det er arbeidsgivers ansvar at de ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidet den 

enkelte er satt til, slik hovedavtalens må forstås. Dette vises bl.a. ved at det presiseres at 

kostnadene til nødvendig etterutdanning er arbeidsgivers ansvar (Kap. VIII §44). Selle-

utvalgets forslag om at det skulle foreligge en avtale mellom spesialist og arbeidsgiver, kan 

av arbeidsgiversiden tolkes som at man fritas delvis for dette ansvaret. Det samme gjelder 

landsstyrets vedtak der det heter at ”arbeidsgiver plikter å legge til rette”. 
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Det er viktig at et system for dokumentasjon er enkelt å benytte for den enkelte og for 

arbeidsgiver. Det bør være et krav at systemet er elektronisk og gir god oversikt over hvilke 

krav som gjenstår og frister for disse. Opplysningene må kunne bli tilgjengelig for ny 

arbeidsgiver ved skifte av jobb. 

 

Forslaget gjelder alle spesialister utenom allmennmedisin men er tydelig tilpasset leger i 

kliniske stillinger. Det er ikke naturlig eller mulig med samme krav til for eksempel 

hospitering og fagkongresser for leger i administrative stillinger, i rene forskningsstillinger 

eller for enkelte leger som er tillitsvalgte.  

 

Vi er betenkt ved forslaget om belønning til eller sanksjoner mot avdelinger som ikke 

tilfredsstiller de kravene som legeforeningen stiller. Prosentandel er ikke et godt mål fordi 

dette gir store utslag for avdeling med få leger eller med mange leger i ikke-kliniske 

stillinger. En kobling til godkjenning som utdanningsinstitusjon krever at en kan vise en 

sammenheng mellom kvaliteten på utdanning for LIS-leger og andel leger med godkjent 

etterutdanning.  

 

 

Nordland legeforening 
Nordland Legeforening er positive til utsendte forslag om obligatorisk etterutdanning av 

spesialister og støtter forslaget om innførsel av CME poeng. 

 

Dette er i tråd med Helsepersonell-loven, som pålegger helsepersonell å holde seg faglig 

oppdatert, Lov om spesialisthelsetjeneste som pålegger sykehusene å sikre at det finns system 

for faglig oppdatering samt Hovedavtalen § 44, som fastslår at faglig oppdatering er et felles 

ansvar, og som også slår tydelig fast at utgifter til faglig oppdatering påhviler arbeidsgiver i 

sin helhet. 

 

Overleger har allerede meget gode rettigheter til både utdanningspermisjon og kursing i 

avtaleverket sitt, men i en situasjon, der Fond III er underdimensjonert ift å finansiere selv 

dagens beskjedne utdanningsaktivitet, ser Nordland Legeforening det som helt essensielt at 

det tydelig fremkommer at utgiftene til videre og etterutdanning påhviler arbeidsgiver i sin 

helhet (dvs kursavgift, reiseutgifter, kost osv) - noe som forøvrig er i tråd med Hovedavtalens 

§44. 

 

Videre ser Nordland Legeforening det som meget viktig at legen selv bevarer kontroll over 

innholdet i videre- og etterutdanningen, og ikke for eksempel pålegges spesifikke 

utdanningsoppdrag av arbeidsgiver. Dette fordi legen selv har største forutsetninger for å vite 

hvilken tilleggsutdanning han trenger, og at dette ikke nødvendigvis harmonerer med den 

utdanning arbeidsgiver ønsker at han skal delta på (for eksempel kan man frykte at 

arbeidsgiver vil velge ”lavkostnadsaktiviteter” som for eksempel kvalitets- og 

prosedyrearbeid). 

 

Imidlertid ser Nordland Legeforening også risiko for at en CME ordning kan bli unødig 

byråkratisk, dersom man velger en løsning, der alle kurs og annen aktivitet skal godkjennes 

av et legeforeningsorgan (for eksempel på lik linje med kursene i spesialistutdanningen). 

Derfor er det meget viktig at det utarbeides noen generelle kriterier for hvilke typer 
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aktiviteter, som godkjennes – slik man ikke havner i situasjoner der legene ikke kommer på 

kurs som ikke er forhåndsgodkjent (noe de færreste internasjonale arrangementer er). 

 

 

Mtp obligatoriske CME aktiviteter, nevnes bl.a. et to-dagers “professionalitetskurs”, som skal 

dekke over kommunikasjon, etikk, ledelse mm. Det å forsøke å dekke såpass mange og 

kompliserte tema på to dager, frykter vi vil medføre at temaene blir for overfladisk berørt og 

dermed at læringseffekten vil bli for liten. Vi støtter kurs innen disse viktige tema, men 

omfanget at kurs må utvides, dersom dette skal ha noen verdi. 

 
 

Telemark legeforening 

Telemark legeforening er positivt innstilt til en ordning med obligatorisk etterutdanning for 

spesialister med poengberegning og uten krav til resertifisering. 

En tidshorisont på 5 år synes fornuftig for å kunne gjennomføre etterutdanningsaktivitetene 

med en viss grad av fleksibilitet. 

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

etterutdanningsplan støttes, sanksjoner bør utredes ytterligere og brukes med varsomhet.  

Det bør presiseres at etterutdanningen av spesialister i sykehus og andre offentlige stillinger 

ikke skal medføre merutgifter for legen og at utgifter til kurs, kongresser, diett, overnatting, 

reise o.l. må dekkes av arbeidsgiver.  

 

 

RÅD OG UTVALG  

 

Legeforeningens forskningsutvalg 
Forskningsutvalget har i møte diskutert dokumentet om etterutdanning av spesialister.  Vi vil 

synes det kan være vanskelig å vurdere denne saken før det er klart hva som blir innholdet i 

ny spesialistutdanning. I tillegg foreslåes det tiltak som klart forutsetter en plan for hvordan 

etterutdanningen skal finansieres.  Når det gjelder forskningsutvalgets perspektiv, forskning, 

så er det positivt at forskning sees på som betydningsfullt ved etterutdanning. Det er allikevel 

tankevekkende at hospitering «et eller annet sted» skal være obligatorisk mens innsats for 

forskning, undervisning og kvalitetsarbeid i problemstilling knyttet til egen spesialitet og fag 

er valgfritt innhold.  

 

 

Spesialitetsrådet 
Det vises til Legeforeningens høringsbrev av 25. januar 2016. 

 

Spesialitetsrådet har drøftet rapporten i sitt møte 17.2.17, og slutter seg til hovedinnholdet. 

Dette inkluderer også punktene som er spesielt framhevet; hospitering som obligatorisk 

etterutdanningsaktivitet, todagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av 

etterutdanningen og de foreslåtte tiltakene som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres.  
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Når det gjelder spørsmålet om den obligatoriske etterutdanningens omfang, som i rapporten 

er foreslått til 300 poeng over 5 år, minner Rådet om at det er i dag ved flere sykehus tilbys 

etterutdanning i et større omfang enn rapportens forslag. Rådet understreker at de foreslåtte 

reglene ikke må brukes for å redusere eksisterende etterutdanningsprogram, men betraktes 

som et minimumsnivå for å sikre spesialister med tilstrekkelig og oppdatert kompetanse. 

 

 

SPESIALFORENINGER 
 

 

Eldre legers forening 
Eldre legers forening (Elf) har behandlet denne saken i styremøte 1. mars 2016. Vi mener 

rapporten er god, og vi har ingen spesielle kommentarer til de punktene som er angitt av 

Sentralstyret.  

 

Vi savner imidlertid omtale av etterutdanning for en gruppe spesialister som kanskje trenger 

etterutdanning mer enn noen andre. Det gjelder de leger/spesialister som i en periode er 

fulltids ledere eller av andre grunner er uten, eller i liten grad, i kontakt med sitt fag. Det kan 

f.eks. være i offentlig forvaltning, legemiddelindustrien o.l. I samme gruppe kommer også 

pensjonerte spesialister som ønsker å arbeide innen sin spesialitet.  

De som har vært helt ute av faget vil vi anta trenger en mer intensiv etterutdanning. De 

pensjonerte spesialistene kunne kanskje få tilbud om hospitering ved en sykehusavdeling. Her 

er det store individuelle forskjeller, ettersom noen sikkert kan fungere på toppnivå i sin 

spesialitet opp mot 80 års alder.  

 

Vi har ingen klare forslag til hvordan dette bør formuleres eller praktiseres, men vi vil peke 

på problemet og ber om at Selle-utvalget får i oppgave å drøfte dette nærmere.  

 

 

Norsk Nevroradiologisk forening 
Foreningen ser positivt på formalisering av etterutdanning for legespesialister. 

Ordningen med fem-års bolker virker hensiktsmessig. Det er viktig at leder ansvarliggjøres 

for spesialistens etterutdanning i form av medvirkning i å utarbeide planen og ved å 

attestere/godkjenne at planen er gjennomført. Et slikt krav vil vel i hovedsak medføre større 

enighet om ressursbruk i forhold til legespesialisters etterutdanning.  

 

Forslaget i høringen inneholder en fornuftig fordeling mellom obligatorisk og valgfritt 

innhold. Man kan stille spørsmål om undervisning burde vært premiert noe høyere, i alle fall 

med poeng tilsvarende tre originalforelesninger. Forberedelse til slike forelesninger krever 

ofte stor grad av innsats med tanke på egen læring for den aktuelle legespesialist. 

En del av de valgfrie poengene krever at det etableres tilbud som for tiden ikke er godt  

utarbeidet, for eksempel e-læringskurs, artikkellesing med on-line spørsmål. Dette kan dog  

bli gode supplementer til kurs, møter, hospitering osv. 
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Norsk forening for palliativ medisin 
Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) ser positivt på forslag om tiltak for å sikre 

kvaliteten på etterutdanning for overleger og spesialister. Det er imidlertid noen viktige 

momenter som mangler i rapporten i det den ikke beskriver etterutdanning for leger som 

arbeider innen et kompetanseområde, som alders- og sykehjemsmedisin eller palliativ 

medisin.  

Det har de senere årene blitt opprettet en rekke legestillinger i palliativ medisin. Disse 

stillingene har vært besatt av leger med ulike kliniske spesialiteter. Helsedirektoratet la i 2009 

frem en rapport hvor det ble pekt på behovet for formelle, faglige kvalifikasjoner for leger 

ansatt i stillinger i palliativ medisin. Rapporten la frem forslag til løsning om formell 

godkjenning gjennom etablering av Kompetanseområde palliativ medisin (KPM) for leger, i 

stedet for å etablere en ny spesialitet. Med anbefalingen om å etablere palliativ medisin som 

kompetanseområde mente direktoratet at det på̊ en hensiktsmessig måte kunne legges til rette 

for å møte de endringene som videre vil komme, bl.a. som en følge av arbeidet med 

samhandlingsreformen og arbeidet med endring av spesialistutdanningen.  

I Norge er det nå 53 leger med godkjent kompetanseområde i palliativ medisin, og flere er 

under utdanning.  Disse legene har en spesialistutdanning i bunn. Det vanligste er 

allmennmedisin, onkologi og anestesi. Enkelte av disse har kombinasjonsstillinger hvor en 

arbeider deltid innen palliasjon og ellers innen sin aktuelle primære spesialitet. Mange er 

imidlertid i fulltidsstilling innen palliasjon og har derfor forlatt sin primære spesialitet. 

Allmennpraktikere som arbeider fulltid innen palliasjon har blitt rammet av den eksisterende 

resertifiseringsordningen og har måttet bruke all ”ledig” tid til etterutdanning på å 

vedlikeholde spesialiteten i allmennmedisin på bekostning av videre etterutdanning i 

palliasjon. Dette har også inkludert et behov for permisjon fra arbeid med palliasjon hvert 

femte år for å gjennomfører ett års obligatorisk tjeneste i allmennpraksis med de negative 

konsekvensene det har for kontinuiteten og videreutviklingen av det palliative senteret 

allmennpraktikeren arbeider på. Forslaget nå om at en ikke mister spesialiteten men kun 

mister spesialist-takst hvis en ikke følger resertifiseringsprogrammet, er i så måte et slags 

fremskritt for allmennpraktiker-palliasjonslegen. 

Dersom etterutdanningskravene for andre spesialister med kompetanseområde palliativ 

medisin også skaper diskontinuitet i arbeidet og bidrar til å redusere muligheten for 

nødvendig fagutvikling og kompetanseheving, vil dette true fagfeltet vårt. 

Vi ser det som viktig at etterutdanningskravet tilpasses de forskjellige kompetanseområdene 

på en slik måte at etterutdanningsaktiviteter innen fagfeltet palliativ medisin godkjennes 

dersom en har KPM. Det vil også være naturlig at en får godkjent videreutdanning i KPM 

som en del av etterutdanningsaktiviteten. 

 

 

Norsk forening for Thoraxradiologi 
Styret i Norsk Forening for Thoraxradiologi (NFTR) synes det er positivt at Legeforeningen  

foreslår å formalisere etterutdanningen av legespesialister på sykehus. I utsendte rapport er 

det imidlertid flere momenter som skaper bekymring i gruppen. Vi har flere kommentarer 

som følger punktvis: 
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1) Antall forslåtte kurspoeng (300/5år).  

Utfra foreslått metoder for opptjening av kurspoeng er kravet om minimum 300 kurspoeng  

urealistisk høyt. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre per i dag når man vurdere  

hvordan og hvor mye kurspermisjon gis og utfra hvor mye økonomisk støtte våre  

medlemmer får fra sine respektive arbeidsgivere. Den økonomiske rammen er nå også  

betraktelig dårligere enn det var for noen år siden da DNLF hadde en større ramme for fond  

III, uten egen andel. Det har i praksis endret seg fra 13000kr/år til maksimum 9500kr/år, og  

dette i en periode med positiv inflasjon. En innføring av obligatorisk etterutdanningspoeng  

for legespesialister krever at de økonomiske rammene etableres i alle tariffområder  

samtidig som det iverksettes. 

 

2) Poengberegning og obligatoriske innhold 

NFTR mener de foreslåtte obligatoriske komponentene vil innskrenke muligheten til å kunne 

delta på relevante kurs. Vi representerer subspesialister som har behov for å etterutdanne seg 

i relativt «smale» felt innenfor radiologien. Dette vil føre at man må delta på kurs som ikke 

oppfattes som mest relevante. Obligatorisk hospitering, som foreslått med blant annet i annen 

avdeling, men samme sykehus, kan fort bli utnyttet av arbeidsgiver som en billig løsning, der 

legespesialisten ikke nødvendigvis får aktuell faglig utbytte av hospiteringen. Ett obligatorisk 

«profesjonalitetskurs» vil potensielt frarøve leger dyrebare kursdager. I tillegg kan 

obligatoriske komponenter fort bli tolket som minimumskrav og dette vil da være en 

svekkelse av avtaler om utdanning i tariffavtaler. 

Vi ønsker derfor at alle komponentene for poengberegning er valgfrie. 

 

3) Innholdet av etterutdanningen 

Det er foreslått maksimumskrav på enkelte komponenter. Dette støtter ikke NFTR, da det er 

fare for at ønsket progresjon i eget fagfelt ikke kan gjennomføres med slike urealistiske 

begrensninger. I radiologi er det per i dag flere godt organiserte etterutdanninger (i Europa, 

Diploma in cardiac imaging, Diploma in Neuroradiology, og Diploma of the European 

society of skeletal radiology) som ikke vil være mulig å gjennomføre hvis forslaget blir 

iverksatt med foreslåtte krav. Vi foreslår at legespesialister i større grad må ha rett til å 

planlegge sin egen etterutdanning tilpasset det faglige behovet hos den enkelte og i klinikken, 

fri for minimums- eller maksimumsgrenser. 

 

4) Dokumentasjon av etterutdanningen må gjøres i en nettbasert løsning og skal ikke være  

komplisert.  

 

Konklusjon:  

Med forbehold om at de økonomiske rammene avklares og bekreftes i tariffavtaler, støtter 

NFTR krav for obligatorisk etterutdanning med 250 kurspoeng over 5 år, og at andelen  

legespesialister som oppfyller minimumskravene skal være 75 % over en 5-årsperiode for å  

opprettholde status som utdanningsavdeling for spesialister. Det må bli flere måter (se 

vedlegg) å oppfylle kravene. Dokumentasjonen må være lett å gjennomføre (elektronisk 

løsning).  

 

 

Vedlegg 1. Kopi av Royal College of radiology (RCR) sitt punkt system for etterutdanning, et 

system som har flere muligheter og mulighet til å kombinere innholdet selv. 
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Vedlegg 1 
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SPESIALITETSKOMITEER 

 

Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri 
1. Forslag til organisering av etterutdanningsaktiviteter med poengberegning.   

Forslaget virker gjennomtenkt og er mulig å gjennomføre. Dette er bra at dette legger opp til  

at ansvaret ligger like mye på arbeidsgiver som den enkelte legespesialisten.   

Det må også nærmere spesifiseres hva man skal gjøre med 5års perioden om f.eks.   

legespesialisten blir syk eller på en annen måte blir forhindret å gjennomføre tterutdanningen  

til normert tid.  

  

2. Forslag om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet  

Vi tenker at det er faglig bra å inkludere hospitering som en del av etterutdanningen.  

Vi forutsetter at reise og oppholdsutgifter kan dekkes gjennom fond på lik linje med kurs.   

  

3. Forslag om innføring av to – dagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av  

etterutdanningen. Vi synes at dette ser ut som en god ide. Vi ser på dette som en nyttig 

videreføring av administrasjon og ledelseskurset. Dette vil gagne alle spesialiteter mht 

faglighet og ledelse.  

  

4. Forslag til tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres  

Vi synes at det er bra at utvalget ikke går inn for resertifisering, men det er viktig å sikre  

gjennomføringen. Det fremstår litt uklart hvordan dette skal sikres.    

Skal f.eks. LEIFsystemet  bli obligatorisk?  Vil dette føre til konsekvenser for arbeidsgiver?  

 Også her lurer vi på hvordan utvalget tenker at man skal sikre etterutdanning for leger som  

ikke klarer å fullføre etterutdanningen innenfor normert tid, f.eks. redusert stilling, sykdom  

m.v.   

Det kan bli behov for tilpasninger for fagområder med små enheter med 12 spesialister med  

hensyn til kravet om etterutdanning > 75 % av spesialistene.  

 

 

Spesialitetskomiteen i barnesykdommer 
Spes komiteen i barnesykdommer stiller seg positivt til innføring av etterutdanningsprogram 

for legespesialister over 5 år uten resertifisering. 

 

Forslaget om å la noe være obligatorisk og noe valgfritt virker fornuftig og gjennomførbart.  

 

Det tillegges både spesialisten og dens leder et ansvar for å lage en etterutdanningsplan og for 

at den bli gjennomført. Utgifter i forbindelse med å oppfylle etterutdanningskravene må 

dekkes av helseforetaket. 

 

Det er viktig at et slikt etterutdanningsprogram gjelder alle spesialister, også 

avtalespesialister. 
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Obligatoriske del: 

Hospitering ved annen avdeling kan være lærerikt. Det må forutsettes at vertsavdelingen 

lager et strukturert hospiteringsopplegg for spesialistene som gir best mulig utbytte. Utgifter 

til hospitering må dekkes av foretaket der spesialisten er ansatt. 

 

Innføring av 2 dagers profesjonaliseringskurs som obligatorisk støttes. Kompetanse i 

veiledning av spesialistkandidater mangler i dag. Vi foreslår at kurs i veiledning av 

spesialistkandidater blir en del av dette opplegget.  

 

Internasjonale og nasjonale kongresser skal bli en del av både den obligatoriske og valgfrie 

etterutdanningen. Det må utarbeides retningslinjer for hvilke kurs og kongresser som kan 

godkjennes og hvem som kan godkjenne innenfor hver spesialitet. 

 

Gjennomføring:  

Det foreslås at den enkelte avdeling rapporterer etterutdanningsaktiviteter både i avdelingens 

årsrapport og i et elektronisk rapporteringssystem i likhet med SERUS. De fleste helseforetak 

har elektroniske system hvor ansatte sammen med leder kan lage kompetanseplaner 

(kompetanseportalen). Det er ønskelig at systemer som allerede er i bruk, kan benyttes til å 

rapportere etterutdanning. 

 

Det er viktig at avdelingene får ekstra rammetilskudd slik at etterutdanning av spesialister 

kan gjennomføres. Det er foreslått å premiere avdelinger hvor > 75 % av spesialistene 

gjennomfører etterutdanningsprogrammet. Og sanksjoner med å miste status som 

utdanningsinstitusjon for spesialister for de avdelinger som har < 75 % som gjennomfører. 

Det må lages gode retningslinjer for hvordan slike sanksjoner gjennomføres. Det må også 

lages regler for hvordan etterutdanningsprogrammet skal vurderes ved sykdom, redusert 

stilling og ved arbeid i forskningsstillinger. 

 

 

Spesialitetskomiteen i bryst- og endokrinkirurgi 
Vi kan ikke se at de skisserte krav til etterutdanning er vesentlig endret fra forslaget 

sommeren 2015, og vi legger ved vår forrige høringsuttalelse fra 13.08.15 som vi fortsatt står 

ved. 

Kurskravene i den obligatoriske delen er senket til minimum 5 kurs gjennom en 5 årsperiode.  

Dette er det mulig å få til og samtidig kunne gjennomføre kurs også i den valgfrie delen. 

Allikevel er poengtallet det samme med et poeng per kurstime.  Dette vil fort kreve to kurs 

per år bare i den obligatoriske delen jfr. kalkulering under. 

Mer enn to kurs per år kan vi ikke tro er mulig å få til i en travel klinisk hverdag, og skal man 

ha noe i den valgfrie delen bør poengsettingen endres til 1 kurstime bør gi 1,5-2 poeng, som 

vi foreslår. 

 

1. Vurdering av det skisserte forslaget til organisering av og innhold i obligatorisk 

etterutdanning for legespesialister 

Det er hensiktsmessig å formalisere etterutdanning for legespesialister etter den skisserte 

malen med obligatorisk- og valgfri etterutdanningsaktiviteter.  Det er også hensiktsmessig å 

måle mengde/ antatt tilstrekkelig etterutdanning på 5 år ved å sette poeng på de ulike 

aktivitetene.  Kravet til 300 poeng på 5 år virker oppnåelig. 
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Dette vil sikre at den enkelte spesialist får mulighet til å reise på kurs og kongresser jevnlig. 

Det vil stille krav til arbeidsgiver om å ha en faglig oppdatert stab i sin avdeling, men det vil 

også fordre et større budsjett til etterutdanning og muligens flere stillinger.  Dette da det kan 

virke som kravene er forholdsvis høye. 

100 kurspoeng i den obligatoriske delen og maks 100 poeng i den valgfrie delen der 1 

kurstime er 1 poeng tilsvarer 25 kursdager gitt at en dag har 8 kurstimer. 

Dette skal hver enkelt lege i en avdeling oppnå på 5 år.  Det tilsvarer 5 fulle uker med kurs 

/kongresser.  Et kurs/kongress er sjelden en full uke og det vil da bety at hver spesialist skal 

ha fri til samt få dekket utgifter til ca 2 kurs / kongresser per år i 5 år.   

Er dette mulig å oppnå med det presset som er i den kliniske hverdagen i dag og med de 

budsjetter som nå foreligger? 

Utgiftene kan lett overstige de tilskudd som finnes fra arbeidsgiver og utdanningsfond per i 

dag.   

Å pålegge spesialisten å dekke utgifter selv vil ikke være aktuelt og vil ikke fremme 

deltakelse. 

Forslag:  1 kurstime bør gi 1,5-2 poeng. 

 

Under valgfrie poeng står det at maks poeng for forskning er 50.  Videre under forskning står 

det at maks poeng for Vitenskapelig artikkel er 100 poeng.  Dette er uklart.  Hvis maks poeng 

for forskning er 50 hvordan kan en da oppnå 100 poeng på en deloppgave under hoved-

overskriften forskning. 

Her er det kanskje en skrivefeil, eller at «Vitenskapelig artikkel» er under et eget 

«bollepunkt»? 

 

Sanksjonene som er foreslått virker også hensiktsmessig men er det gjennomførbart?  Og vil 

det være mulig å utøve de samme sanksjoner likt for alle typer avdelinger og sykehus. 

Ser man for seg at alle sykehus på Regionsnivå ikke klarer å oppnå >75 % deltakelse og alle 

disse mister status som utdanningsinstitusjon vil ikke nye spesialister bli utdannet. 

Det samme gjelde hvis alle sykehus med spisskompetanse i visse prosedyrer / behandling 

skal miste godkjenning til å utøve prosedyrene, så vil ikke pasienter kunne behandles.  Noen 

må behandle pasientene, og der det er få sykehus som gir spesielle typer behandling vil en 

ovenfor disse sykehusavdelingen ikke kunne innføre samme sanksjoner ved <75 % 

deltakelse, nettopp av den grunn at pasientene må få behandling.  Det blir vanskelig å 

gjennomføre slike sanksjoner i praksis, spesielt ovenfor avdelinger med spisskompetanse i 

Norge til ulike prosedyrer og der prosedyrene / behandlingen foregår på 1-4 sykehus i Norge. 

 

2. Tilbakemelding på om resertifisering etter fem år bør innføres og forslag til hvilke følger 

manglende resertifisering skal få for den enkelte spesialist. 

Vi støtter utvalgets forslag om at det ikke innføres krav til resertifisering etter fem år, men at 

det skisserte krav til etterutdanning med enkelte modifiseringer vedtas. 

Så lenge man ikke innfører resertifisering skal ikke manglende resertifisering få noen følger 

for den enkelte spesialist.  I et større fagmiljø vil og skal avdelingsledelsen ha ansvar for at 

den enkelte spesialist er kvalifisert til de oppgavene han/ hun utretter.  Der det ikke foreligger 

og det er mangelfull og gjentatte feilvurderinger i diagnostikk og behandling, må 

avdelingsleder ta dette opp spesifikt med den enkelte spesialist og sørge for at vedkommende 

får den opplæring som trengs, eller frata vedkommende ulike typer oppgaver.  Dette er et 

ansvar som ligger på avdelingsleder. 
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Spesialitetskomiteen i fysikalsk medisin og rehabilitering 
Det vises til rapport om etterutdanning av overlege og spesialister som ble sendt på høring i 

Legeforeningens organisasjon 2501.16 hvor man har gjennomgått svar fra alle 

organisasjonsledd og lagt fram et revidert forslag. I svar på forrige høring vedrørende 

etterutdanning av overleger og spesialister fra vår komite hadde vi kommentarer vedrørende 

felles obligatoriske kurs, hospitering, støtteordninger for etterutdanning og regodkjenning. I 

det nye forslaget er disse punktene utdypet og vi støtter den nåværende skissen over hva 

kravene til etterutdanning skal være og hvordan dette skal organiseres.  

 

 

Spesialitetskomiteen i hud- og veneriske sykdommer 

Spesialitetskomiteen i hud- og veneriske sykdommer er positive til etablering av et 

etterutdanningsprogram for spesialister. Dette gir bedre mulighet til å sikre faglig oppdatering 

og kontakt med fagmiljøene i framtiden.  

Vi savner imidlertid en plan for hvordan man skal ivareta behovet for spesialister som ikke  

arbeider ved en større avdeling. Denne problemstillingen virker ikke å være diskutert av  

arbeidsgruppen. Spesialitetskomiteens kommentarer til hvert forslag fra arbeidsgruppen er 

angitt under: 

Forslag til organisering av etterutdanningsaktiviteter med poengberegning 

- Spesialitetskomiteen er positiv til både obligatoriske og valgfrie aktiviteter, og 

utarbeidelse av individuelle etterutdanningsplaner sammen med nærmeste leder. Man 

mener det er viktig at spesialisten selv har stor valgfrihet i valg av etterutdannings-

aktiviteter. 

Forslag om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet 

- Dette er viktig for å få sette egen avdelingspraksis i perspektiv. 

- Spesialitetskomiteen synes slike praksisbesøk er en viktig del av obligatorisk 

etterutdanningsaktivitet. 

- Spesialitetskomiteen mener hospitering i utlandet skal telle på linje med hospitering til 

andre avdelinger innenlands. 

Forslag om innføring av to–dagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av  

etterutdanningen 

- Spesialitetskomiteen etterlyser informasjon om det er tanken at dette kurset skal være  

felles for alle spesialiteter? Det er vel grupper av spesialiteter som kan finne sammen i 

felles kurs.  

- Kan man få spennende og viktige nok kursprogram hvert femte år, hvor informasjonen er 

relevant for alle spesialiteter? 

Forslag til tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres 

- Spesialitetskomiteen synes at det savnes en plan for individuell resertifisering   

av spesialister utenfor institusjoner. I vårt fag er opp mot 50 % av spesialistene utenfor 

sykehus, og disse som til daglig ikke er i et fagmiljø trenger nok i minst like stor grad et 

opplegg som sikrer faglig oppdatering og stimulans i fagfeltet. 

- På institusjonsnivå støtter vi modellen for sanksjonering. 

- Register for etterregistrering støttes. 

- Man støtter stimuleringstiltak. 
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Spesialitetskomiteen i medisinsk genetikk 
Spesialistkomiteen i medisinsk genetikk er på generelt grunnlag positive til etterutdanning av 

overleger og spesialister. Vi ser imidlertid noen utfordringer knyttet til forslaget fremmet av 

legeforeningen, hvor dette skal gjøres obligatorisk. Kravene i seg selv synes ikke å være 

urimelige, men kan virke ambisiøse.  

Ved små avdelinger med få overleger (slik som det gjerne er i medisinsk genetikk), kan det 

være problematisk å fylle kravet om at >75 % av overlegene skal følge en utdanningsplan – 

hvis ikke skal avdelingen etter forslaget miste utdanningsstatus. Vi synes videre at det i 

poengberegningsforslaget er gitt lite uttelling for forskning og undervisning. Her burde man 

ha mulighet å tjene opp mer poeng enn maksgrensen som er oppgitt.  

Det står heller ikke noe i forslaget om hvem som skal dekke kostnader ved feks hospitering 

og kurs. Både det å hospitere – og det å ta i mot andre leger som skal hospitere,  høres 

positivt ut, men vil ha kostnader. Det står riktig nok at til avdelinger hvor <75 % av 

spesialistene følger en utdanningsplan skal det gis ekstra rammetilskudd, men det er ikke 

presisert hva dette innebærer.  

I forslaget står det “Den enkelte spesialitet må gjennomgå forslaget og eventuelt gjøre 

endringer for egen spesialitet” – hva innebærer dette? Hvor mye kan endres, og hva?  

Som sagt er spesialitetskomiteen for medisinsk genetikk positive til etterutdanning for 

overleger og spesialister, men ønsker et opplegg som er realistisk og gjennomførbart også ved 

små avdelinger. 

 

 

Spesialitetskomiteen i medisinsk mikrobiologi 
Det er bedt om synspunkt på rapporten og særleg kommentarar til utvalde problemstillingar,  

skissert i oversendingsskrivet: 

 

Forslag til organisering av etterutdanningsaktiviteter med poengberegning:  

Vår spesialitetskomite er positive til forslaget om eit femårig utdanningsprogram med ulike 

aktivitetar som gir ein viss poengsum. Komiteen meiner også at forslaget til aktivitetar verkar 

fonuftig.  

 

Forslag om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet: 

Komiteen støttar dette. 

Komiteen er også samd i presiseringa «etterutdanningsaktiviteter er noe som skal komme i 

tillegg til utdanningspermisjonen, eventuelt med unntak for hospitering» 

 

Forslag om innføring av to – dagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av 

etterutdanningen: 

Komiteen støttar forslaget.  

 

Forslag til tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres: 

I rapporten står det: «Gruppen foreslår at den enkelte avdeling rapporterer 

etterutdanningsaktiviteter både i avdelingens årsrapport og i et elektronisk 

rapporteringssystem (SERUS variant- System for elektronisk rapportering av 

utdanningsvirksomhet i sykehusavdelinger).» 
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Svært mange mikrobiologiske avdelingar skriv ikkje lenger årsrapportar, og komiteen meiner 

denne formuleringa er uheldig. Avdelingane må likevel ha eit system for å halda oversikt 

over etterutdanning.  

 

Komiteen støttar forslaget om å gi avdelingar der >75 % av spesialistane følgjer eit 

utdanningsprogram, eit ekstra rammetilskot.  

 

Det var litt ulike synspunkt og spørsmål i komiteen rundt forslaget om at avdelingar der    

<75 % av spesialistane gjennomfører eit utdanningsprogram, mister status som 

utdanningsavdeling for spesialistar. 

- Kva det vil innebera å mista status som utdanningsavdeling for spesialistar? 

Konsekvensar for LIS? 

- Komiteen meiner i alle fall at avdelingane må få ein advarsel om dette først, og at dei må 

få høve til å betra gjennomføringa. 

Det var også ulike synspunkt i komiteen på forslaget om å oppretta eit offentleg register 

(eksempelvis Fritt sykehusvalg) der avdelingene rapporterer kor mange av spesialistene som 

oppfyller krava til etterutdanning. 

 

Spesialitetskomiteen i medisinsk mikrobiologi har forresten gått inn for ei ordning med 

resertifisering i tidlegare høyringar om etterutdanning for legespesialistar. Vår komite meiner 

framleis at ei ordning med resertifisering ville vore det mest fornuftige. 

 

 

Spesialitetskomiteen i nevrologi 
Spesialitetskomiteen i nevrologi støtter tanken om et obligatorisk etterutdanningsprogram for 

overleger og spesialister. 

 

Ved gjennomgang av de andre høringssvarene ser man at mange av våre synspunkter er 

ivaretatt. 

- Et 5-årig program virker fornuftig 

- En obligatorisk og en valgfri del gjør systemet fleksibelt.  

- Poengsystemet virker greit. 

- Bør få på plass et enkelt elektronisk dokumentasjonssystem for leder. Bør kunne 

fylles ut av den enkelte og signeres av leder. 

 

 

Spesialitetskomiteen i nyresykdommer 
Spesialitetskomiteen i nyresykdommer er entusiastiske rundt etablering av et strukturert 

etterutdanningsprogram for spesialister. Dette vil være viktig for å sikre mulighet til faglig 

utvikling i en tid med stort fokus på innstramminger og produksjon. 

Forslag til organisering av etterutdanningsaktiviteter med poengberegning: 

Komiteen støtter organiseringen med en balanse mellom obligatoriske og valgfrie aktiviteter  

hvor forpliktende plan utarbeides med nærmeste leder. Det poengteres at et stort innslag av 

valgfrihet bør ivaretas. 

Forslag om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet: 
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Hospitering er positivt for å vurdere sin egen virksomhet og få nye ideer. Det forutsettes at 

finansiering av reise/opphold klargjøres. 

Forslag om innføring av to – dagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av 

etterutdanningen: 

Støttes så fremt et universelt relevant program utarbeides. Ikke alle temaer like relevante for 

alle spesialiteter. Differensierte kurs i ulike spesialiteter? 

Forslag til tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres: 

Komiteen støtter at det i første omgang ikke legges opp til en individuell resertifisering og at 

sanksjoner legges på institusjonsnivå. I små spesialiteter, for eksempel nefrologi, vil mange 

utdanningsinstitusjoner ha bare ha 2-3 spesialister i faget. Dette må hensynstas når status som 

utdanningsavdeling skal vurderes opp mot krav om at >75 % av spesialistene følger 

strukturert etterutdanningsprogram. Stimuleringstiltak støttes.    

 

 

Spesialitetskomiteen i psykiatri 
Spesialitetskomiteen og Norsk psykiatrisk forening stiller seg fullt og helt bak rapporten og er 

enige i alle de fire punktene som høringsbrevet spesifikt nevner. 

 

Bakgrunnen for dette er at også i vårt fag er etterutdanning viktig for pasientbehandlingen, 

for kvalitetsarbeid, fagutvikling og forskning, samt for å sikre høy kvalitet på 

spesialistutdannelsen.  

 

Det er en bekymringsfull tendens til at økonomi og driftshensyn går ut over etterutdanning. 

Derfor er det å håpe at obligatoriske ordninger vil ansvarliggjøre de forskjellige 

ledelsesnivåene på sykehusene og i foretakene på en helt annen måte enn i dag. 

 

 

Spesialitetskomiteen i radiologi 
Det er gledelig at enkelte av punktene vi påpekte den gangen er endret. Imidlertid er det 

fortsatt viktige deler av innstillingen vi er kritiske til. 

 

Nedenfor følger punktvis svar på problemstillinger Sentralstyret ønsker kommentar på: 

 

Vi er for etterutdanningsaktiviteter med poengberegning bestående av valgfrie og 

obligatoriske elementer og bifaller i prinsippet at den enkelte spesialist skal utarbeide 

individuell plan sammen med sin leder. Vi etterlyser imidlertid en problematisering av 

hvordan eventuelle interessemotsetninger dem i mellom skal håndteres i det det er grunn til å 

tro at arbeidsgiver kan påberope seg styringsretten. Dessuten bør det stå «legeleder». 

 

Etter presiseringen av reglene for hospitering vil dette høyst sannsynlig være mulig å 

gjennomføre i praksis, og vi forventer at det kan gi godt læringsutbytte særlig på store 

sykehus med mange spesialavdelinger. 

 

Forslaget om to dagers obligatorisk profesjonalitetskurs støttes. 
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Når det gjelder tiltakene som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres mener vi at SERUS 

ikke er egnet for annet enn å rapportere hvor mange som deltar. Det må være et absolutt krav 

at de individuelle planene og resultatene er sikret mot innsyn og kun tilgjengelige for 

tilsynsmyndigheter.  

 

Vi reagerer på at dette omtales som obligatorisk etterutdanning når ambisjonene tydeligvis 

ikke er større enn at > 75 % av spesialistene skal gjennomføre det siden dette er grensen for å 

utløse økt rammetilskudd. Økt rammetilskudd er dessuten ikke i overenstemmelse med 

ambisjonen om det ikke skal påløpe ekstra kostnader, og siden rammetilskudd bevilges av 

myndighetene må dette avklares med dem. Avklares må også trusselen om å frata avdelinger 

status som utdanningsinstitusjoner siden dette avgjøres av Helsedirektoratet. 

 

Vi støtter forslaget om at det opprettes et offentlig register der avdelingene rapporterer hvor 

mange spesialister som oppfyller kravet til etterutdanning. Da vil ganske sikkert det 

betimelige spørsmålet: Hvorfor skal ikke alle gjennomføre et obligatorisk krav? bli løftet ut i 

offentligheten. 

 

Når det gjelder tidsbruk er vi sterkt i tvil om arbeidsgiver deler utvalgets oppfatning av at 

dette stort sett skal komme i tillegg til overlegepermisjon. I A2 avtale er overlegepermisjon 

betegnet som utdanningspermisjon, ergo sier det seg selv at denne skal brukes til (etter-) 

utdanning. Og slik opplegget er skissert i rapporten vil det på langt nær fylle de 4 måneder 

som opptjenes i løpet av 5 år. 

 

Oppsummering: 

Vi mener at obligatorisk etterutdanning bør være nettopp det: obligatorisk. Således er 

resertifisering en logisk konsekvens. Allmennmedisinere har hatt dette i mange år, og med 

langt strengere krav enn det her legges opp til.  

Utviklingen i alle medisinske fag går så raskt at det vil være en trussel mot pasientsikkerheten 

om hver 4. spesialist ikke har oppdatert kunnskap. 

Derfor er det helt avgjørende at rammebetingelsen ligger til rette, og etter vår mening 

angriper Legeforeningen problemet fra feil vinkel ved å komme med detaljerte regler før 

premissene er avklart med myndighetene. Det er Helsedirektoratet som godkjenner både 

individuelle spesialister og avdelinger, og etter våre erfaringer med Direktoratet i forbindelse 

med ny spesialiststruktur har vi ingen tro på at de vil bifalle noe de ikke har vært med på å 

utforme. 

 

 

Spesialitetskomiteen i revmatologi 
Arbeidet med en obligatorisk etterutdanning for spesialister støttes og er helt nødvendig for at 

helsetjenesten til enhver tid kan utvikle og beholde best mulig kompetanse. 

 

Etterutdanningen må også ses i sammenheng med den nye spesialistutdanningen og 

nødvendigheten av å stimulere til livslang læring. 

 

Dagens rettigheter til etterutdanning må styrkes ytterligere og med et dokumentert system 

som grunnlag bør en komme i en bedre posisjon for å utvide rettighetene styrkes. 
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Inndelingen i en del som er generell og en relativ stor frihet til å tilpasse etterutdanningen til 

behovet i hver institusjon/praksis er prinsipielt å foretrekke fremfor mer snevre rammer. 

 

Det foreslåtte poengsystemet støttes da det også lett kan tilpasses fremtidens behov og virker 

fleksibelt. 

 

Tanken om obligatorisk regodkjenning med konsekvenser for den enkelte spesialist, dersom 

ikke kravene ikke oppfylles støttes ikke, men at det kan få konsekvenser for den enkelte 

avdeling som utdanningsinstitusjon støttes, men må utredes nærmere. 

 

Andel spesialister som gjennomfører systematisk etterutdanning som kvalitetsmål støttes og 

så med den grense som er foreslått, og bør være en indikator som er offentligjøres for 

publikum f. eks via fritt sykehusvalg støttes også. 

 

Belønning av avdelinger som får gode resultater støttes, men sanksjoner bør i størst mulig 

grad unngås.  

 

 

 

YRKESFORENINGER 
 

Praktiserende spesialisters landsforening 
PSL er positivt innstilt til en ordning med obligatorisk etterutdanning for spesialister med 

poengberegning og uten krav til resertifisering.  

 

Tidshorisonten på 5 år er fornuftig slik at også spesialister utenfor sykehus – 

avtalespesialister og de som driver helprivat uten driftsavtale – skal kunne gjennomføre dette.  

 

Det er svært viktig at spesialister utenfor sykehus inkluderes i ordningen. Vi oppfatter at dette 

også har vært utvalgets intensjon når det gjelder avtalespesialistene.  

 

Det er for sykehusoverleger skissert forslag til en kompensasjonsordning for de avdelinger 

der >75 % av spesialistene gjennomfører videreutdanningsopplegget og dokumenterer det.  

Vi mener lignende stimulering i form av kompensasjonsordning også bør gjelde for 

avtalespesialister. Det er nevnt at allmennlegene allerede har noe slikt gjennom 

normaltariffen.  

For avtalespesialistene kan dette legges inn i ”rammen” ved en økning i driftstilskuddet som 

en engangsutbetaling ved dokumentert gjennomført etterutdanning.  

 

Vi savner et mer konkret forslag for hvordan spesialister utenfor sykehus på en enkel måte 

elektronisk kan dokumentere gjennomført etterutdanning. SERUS er nevnt for sykehusleger, 

men det virker uavklart om vi kan benytte denne ordningen.  
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De helprivate /avtaleløse spesialistene ser ikke ut til å være tatt med i forslaget/rapporten. De 

bør innlemmes, vi tenker da særlig på de av disse som ikke er ansatt i private foretak/sykehus, 

men driver for egen regning.  

 

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)  
LSA er i utgangspunktet positive til at det innføres krav om etterutdanning av spesialister. 

Dette vil sikre kompetansen hos spesialistene. Profesjonalitetskurset hvor det blant annet skal 

være en oppdatering på nytt regelverk for helsetjenesten er også viktig. Det er positivt at det 

legges opp til at de forskjellige fagmedisinske gruppene kan lage egne tilpasninger og 

opplegg.  

Det er positivt at det ikke legges opp til en resertifiseringsordning og at det  er meningen  at 

etterutdanningsaktivitetene er noe som skal komme i tillegg til utdanningspermisjonene som 

er tariffestet i enkelte tariffområder.  

Det hevdes at kravet om etterutdanning slik det er skissert, skal være gjennomførbart uten at 

det må tilføres nye ressurser. Dette er ikke LSA enig i. Det er bare i tariffområdet Spekter at 

det er sentralt avtalt rett til inntil 10 dager fri for kurs per år. I de andre tariffområdene er en 

derfor avhengig av arbeidsgivers velvilje for å få fri til å delta på kurs og kongresser slik som 

beskrevet i de femårige løpene i rapporten.  

Vi mener derfor det er å begynne i feil ende det å vedta krav om etterutdanning før det er 

sikret at alle har mulighet til å gjennomføre det. Legeforeningen bør i første omgang med 

bakgrunn i gode planer for etterutdanning av spesialister forhandle fram retten til fri til 

nødvendige kurs. Først når dette er på plass, kan kravet om etterutdanning innføres. 

 

 

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 
Obligatorisk strukturert etterutdanning bør hilses velkommen innenfor alle fagfelt. LVS 

støtter innføringen av et etterutdanningsprogram for legespesialister. 

Forslag til organisering av etterutdanningsaktiviteter med poengberegning 

Rapporten legger opp til et femårig utdanningsprogram med ulike etterutdanningsaktiviteter 

som gir en viss poengsum.. Det legges opp til både obligatorisk og valgfritt innhold. LVS 

støtter prinsipielt dette opplegget selv om det nok kan diskuteres hvor mange kurstimer som 

bør være obligatoriske og hvor mange som bør være valgfrie. Større valgfrihet det er, lettere 

vil det være å få dette tilpasset den enkelte. 

 

Det er også litt vanskelig å gå helt i detalj uten å vite hvordan den fremtidige 

spesialistutdanningen kommer til å se ut. Spesialistutdanningen og etterutdanningen bør i 

størst mulig grad harmoniseres. Når det gjelder forslagene til valgfrie poeng så er det fint at 

forskning og undervisning er tatt med særlig med tanke på at det er ting som tyder på at 

forskningen ikke blir tellende i den nye spesialistutdanningen. I tillegg til det som er nevnt 

bør også det å være opponent ved doktordisputaser være poenggivende. 

 

Forslag om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet 

Ønske om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet kan både være god og dårlig. 

Det kan bli vanskelig å gjennomføre lokalt og vil da kunne medføre reising til andre steder 

lengere fra ordinær arbeidsplass som kan være i strid med den ansattes arbeidskontrakt og 

vanskelig å gjennomføre pga sosiale forhold. Dette bør være en mest mulig frivillig ordning.  
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Forslag om innføring av to-dagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av 

etterutdanningen. Kan tenkes at dette har noe for seg, men da må dette konkretiseres mye mer 

før vi kan ta standpunkt til hva dette egentlig er.  

   

Forslag til tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres 

Støtter forslagene om tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres. Registreringen 

må være enkel og lite byråkratisk og forpliktende for begge parter. Forslagene om ekstra 

rammetilskudd til avdelinger der mer enn 75 % av spesialistene følger en 

etterutdanningsprogram for spesialister støttes.  

 

Forslaget om at avdelinger som har mindre enn 75 % som følger etterutdanningsplanen skal  

miste status som utdanningsavdeling for spesialister er LVS mere skeptiske til. Dette kan få 

negative konsekvenser for både LIS kandidater og overleger som følger 

etterutdanningsplanen. 

Støtter også forslaget om at en ikke går for noen resertifisering. 

 

 

Yngre legers forening 
Yngre legers forening mener etterutdanning bør være normen innenfor alle spesialiteter og 

støtter at etterutdanningen organiseres som etterutdanningsprogram. Medisinen er i rask 

utvikling, og det bør legges til rette for at den enkelte spesialist holder seg oppdatert på sitt 

fagområde.  

 

Forslaget presiserer at slike etterutdanningsaktiviteter skal gjennomføres i det daglige 

arbeidet, og som et tillegg til utdanningspermisjonen for overleger/legespesialister. Dette 

mener Ylf må være en forutsetning.  

 

Leger er i behov for utdanning i hele karrieren, ikke bare i starten. Vi vet at samfunnet har 

ansett leger i spesialisering som ”praksisarbeidere” fordi man fortsatt er i et 

utdanningsprogram. Det må derfor kommuniseres grundig at videre og nye 

utdanningsprogrammer ikke må medføre at leger dårligere rettigheter eller stillingsvern. 

.  

Særlig vurdering av punkter i høringsbrev 

1: Organisering av gjennomføringen 

Rapporten legger opp til diverse obligatoriske og valgfrie punkter. Ylf støtter særlig at det er 

innslag av valgfrihet, som er viktig for å øke oppslutningen rundt ordningen. Det er foreslått 

en poengberegning med 300 poeng ila. fem år. Ylf merker seg at dette er samme omfang som 

i etterutdanningen i allmennmedisin, og Ylf forutsetter at man bruker erfaringene fra 

allmennmedisin når man utarbeider et nytt poengsystem. 

 

2: Forslag om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet 

Intensjonen om hospitering som obligatorisk etterutdanningsaktivitet er god. Dette punktet 

kan bli vanskelig å gjennomføre for små spesialiteter og på mindre sykehus og vil da medføre 

reiseaktivitet. Finansieringen av utgifter til slik hospitering bør kartlegges. Statens satser bør i 

utgangspunktet ligge til grunn for utgiftsdekningen.  
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Ylf stiller ellers spørsmål ved om arbeidsgiver kan kreve at den ansatte reiser til andre 

sykehus for å hospitere.  

 

Det framkommer ikke i forslaget om hospiteringen kan gjennomføres på en annen faglig 

avdeling enn den spesialiteten man selv tilhører. Dette bør være en mulighet dersom det kan 

gi et relevant læringsutbytte. 

 

3: Forslag om innføring av to-dagers profesjonalitetskurs som obligatorisk del av 

etterutdanningen 

Ylf støtter at det tilbys et profesjonalitetskurs. Slik man forstår kravet til >75 % 

programdeltagelse i alle avdelinger, må forslaget innebære at man starter på ny 

programperiode etter at man har gjennomført en annen periode. I så fall blir det krav til 

profesjonalitetskurs ca. hvert 5. år. Da er det viktig at kursene ikke er like, men presenteres 

med ulikt innhold mellom forskjellige kurs. Dette kan bare være obligatorisk dersom det er 

kapasitet til å gjennomføre dette. Det må overslagsvis være kapasitet for minimum 2000 

kursdeltakere per år, som må betegnes som svært mange. Kurset må utformes slik at det er 

relevant for alle spesialiteter. Innholdet i kurset må konkretiseres.  

 

Det legges stadig mer vekt på legespesialistens rolle som veileder, dette kan være et relevant 

tema for etterutdanning i alle spesialiteter.  

 

4: Forslag til tiltak som kan sikre at etterutdanningen gjennomføres 

Ylf kan støtte et forslag om ekstra rammetilskudd for avdelinger hvor >75 % av spesialistene 

følger og gjennomfører etterutdanningsplan. Hvis dette skal skje uten tilførsel av nye 

ressurser, slik gruppen samtidig foreslår, innebærer det imidlertid bare en restrukturering av 

dagens begrensede midler.  

Det skisseres tap av status som utdanningsinstitusjon for avdelinger som ikke klarer oppfylle 

målet.  

Ylf mener det bør evalueres hvilke konsekvenser dette vil ha for LiS-ansatte ved respektive 

avdelinger, og tiltak må gjøres for å sikre deres utdanning. Det bør legges opp til en ordning 

med varsel og mulighet til forbedring for avdelinger som står i fare for å miste sin 

godkjenning som utdanningsinstitusjon. 

 

Dette året vil de første legespesialistene dukke opp på norske sykehus. Det er viktig at denne 

gruppen gis samme rettigheter til etterutdanning som overleger, og at stillingstittel avgjør 

hvem som prioriteres til å delta av arbeidsgiver. 

 

5: Annet 

Gruppen foreslår at det opprettes en pris også for en spesialist som jobber utenfor sykehus. 

Spesialister utenfor sykehus vil ofte ha mindre kollektivt miljø, og ha større selvstendig 

ansvar for etterutdanning. Likhetstanken ved dette er god, men det er ikke forklart hvilke 

kriterier som er tenkt for en pris som skal tildeles denne enkeltlegen. 
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Sak 14 Grunnutdanning av leger - utvikling og harmonisering. Rapport 
 

I prinsipp- og arbeidsprogrammet for perioden 2013-2015 fremgikk det at Legeforeningen 

skal arbeide sammen med helsemyndighetene og universitetene for å bidra til faglig dekkende 

innhold i medisinstudiet i Norge som er relevant for legenes senere yrkespraksis og 

fremtidsrettet for medisinsk og demografisk utvikling.  

 

Sentralstyret vedtok på denne bakgrunn i møte den 11. mars 2014 at det skulle iverksettes et 

utredningsarbeid om den medisinske grunnutdanningen.  

 

Det ble vedtatt følgende mandat: 

 

Det iverksettes et utredningsarbeid om den medisinske grunnutdanningen. Det 

etableres en prosjektgruppe og en referansegruppe for prosjektet. Utredningen skal 

belyse situasjonen ved de medisinske fakultetene i Norge. Prosjektgruppen skal se på 

om det er mulig med en økt harmonisering mellom studiestedene. Gruppen skal videre 

se på om det er samsvar mellom målbeskrivelser, organisering av studiene og 

læringsutbyttet i grunnutdanningene og helsetjenestens/samfunnets behov. 

Utredningsarbeidet skal også ta for seg dimensjonering av utdanningen i Norge sett i 

forhold til fremtidig behov for leger. 

 

Det ble nedsatt en prosjektgruppe og en referansegruppe for prosjektet. Prosjektgruppen har 

bestått av Marit Halonen Christiansen (leder), Even Holth Rustad (Nmf), Julia Brox Skranes 

(Nmf), Gro Østli Eilertsen (LVS), Anders Bærheim (LVS). 

 

Hensikten med arbeidet er å engasjere seg sterkere i grunnutdanningen av leger, og å gi 

innspill i den pågående debatt om medisinsk grunnutdanning spesielt og medisinsk utdanning 

generelt, samt å utvikle Legeforeningens standpunkter når det gjelder utforming av 

grunnutdanningen i fremtiden. 

 

Prosjektgruppen har i rapporten beskrevet noen hovedutfordringer for medisinsk utdanning i 

fremtiden. Helsevesenet er i endring. Primærhelsetjenesten, samhandling og forebygging står 

frem som hovedelementer, jfr. stortingsmeldingene som er lagt frem de senere år. 

Medisinstudiet må sees i sammenheng med helsevesenet, og det vil påvirkes bl.a. av ny 

spesialistutdanning for leger.  

 

Det ble utarbeidet en foreløpig rapport "Grunnutdanning av leger – utvikling og 

harmonisering" til landsstyret i 2015. På bakgrunn av innspill fra landsstyret og videre arbeid 



 

 

Side 2 av 5 

med prosjektet, er det nå utarbeidet en endelig rapport.   

 

Høring 

Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2016, ble rapporten " Grunnutdanning av 

leger - utvikling og harmonisering" sendt på høring til alle organisasjonsledd i 

Legeforeningen med svarfrist 16. mars 2016. Rapporten er uendret fra høringsrunden.   

 

Det er innkommet 27 høringsuttalelser som er vedlagt dette brevet 

 

De fleste av høringsinstansene berømmer Legeforeningen for å sette grunnutdanning på 

dagsorden. De anfører at Legeforeningen besitter stor kunnskap om faget, helsetjenestene og 

den medisinske grunn-, videre- og etterutdanningen. Den er derfor en viktig 

premissleverandør og bidragsyter når det gjelder spørsmål om utforming av 

grunnutdanningen i fremtiden.  

 

I det følgende gis det en gjennomgang av tilbakemeldinger høringsinstansene spesielt ble 

bedt om å kommentere:  

 

Nasjonal eksamen og konsekvenser for utdanningene 

Det har i den senere tid vært et kjent politisk og delvis faglig ønske å harmonisere 

utdanningene ved de medisinske fakultetene for å sikre at vi utdanner leger med samme 

kompetanse. Innføring av felles nasjonal eksamen for deler eller for hele studiet kan være et 

virkemiddel. 

 

Det fremgår av høringssvarene at det ikke er noe mål i seg selv at alle utdanningene skal være 

like eller bygge på de samme pedagogiske prinsipper. Høringsinstansene er ikke imot en 

harmonisering, men ønsker at fakultetene beholder sin egenart og akademiske frihet.  

 

Enkelte av høringsinstansene påpeker forskjellen mellom en nasjonal prøve og en nasjonal 

avsluttende eksamen. En nasjonal eksamen vil kunne vises på vitnemålet til studenten og 

karakteren fra en nasjonal eksamen vil kunne brukes ved søknad til turnus. Enkelte av 

høringsinstansene uttrykker at dette kan være nyttig. Andre høringsinstanser reserverer seg 

mot en slik bruk, og mener at hensikten med en slik eksamen utelukkende må være for å øke 

kvaliteten på utdanningen.  

 

Utarbeiding av felles og overordnede læringsmål for utdanningene gir en større 

harmonisering av utdanningene enn innføring av en felles nasjonal eksamen. Dette er et 

arbeid de medisinske fakultetene er i gang med. 

 

Norske myndigheter kan ikke kreve at leger utdannet i utlandet tar en nasjonal eksamen. Det 

kan svekke hensikten med innføring av en slik eksamen.  

 

Hvordan heve undervisningens status? 

Høringsinstansene støtter tiltak som øker undervisningens status. Økt satsning på 

undervisning kan bidra til at kvaliteten på undervisningen blir bedre.  

Undervisning må anses som "like viktig" som forskning og klinisk virksomhet. I dag snakkes 

det om "forskningsfri" og undervisningsplikt". Det må avsettes tilstrekkelig tid til 

undervisning for leger som går i kliniske stillinger, og leger som har undervisningsansvar bør 

få tilbud om pedagogisk kompetanse. Etablering av egne undervisningsstillinger, etter modell 

av fordypningsstillinger i forskning, kan være et viktig tiltak. 
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Forslaget om etablering av undervisningspriser støttes. Det er en god og enkel metode 

Legeforeningen kan benytte for å synliggjøre viktigheten av god undervisning. Det må 

utarbeides tydelige kriterier for pristildeling. 

Høringsinstansene presiserer at undervisning må merittere og avlønnes på lik linje med 

klinisk arbeid og forskning. Forslaget om opprettelse av stillinger som universitetslektor, 

førstelektor og førsteamanuensis med undervisningsoppdrag, støttes.  

 

Hvordan kan vi sikre gode kliniske læringsarenaer som tillater lengre tilknytningsperioder for 

studentene? 

Gruppen ønsker økt bruk av andre praksisarenaer enn sykehus for å øke 

utdanningskapasiteten i Norge og for å vise bredden av legeyrket. 

 

I rapporten foreslås økt bruk av allmennmedisinske praksiser i undervisningen. Dette støttes 

av alle høringsinstansene. Også forslaget om å ta i bruk sykehjem i undervisningen støttes av 

de fleste høringsinstansene. Et par av høringssvarene foreslår å ta i bruk 

bedriftshelsetjenesten som læringsarena. Finansieringssystemet må imidlertid endres for at 

fakultetene i større grad skal kunne la studentene ha praksis der fakultetene mener det er 

hensiktsmessig. 

 

Høringsinstansene støtter forslaget om å ta i bruk avdelinger på større sykehus i undervisning 

av studenter. Det påpekes også at utplassering av studenter kan skje på andre avdelinger enn i 

dag som for eksempel onkologiske avdelinger. 

 

Dimensjonering  

Norge utdanner ikke tilstrekkelig antall leger for fremtiden. Til nå har Norge basert seg på at 

et stort antall leger utdannes i utlandet. I tillegg importerer vi ferdige spesialister fra andre 

land. Beregninger viser at det er et betydelig behov for et økt antall leger i de kommende år.  

 

Flertallet av høringsinstansene mener at Norge i størst mulig grad bør utdanne de legene vi 

trenger selv. Det oppfattes som uheldig at Norge baserer seg på at en stor andel av norske 

leger utdannes i utlandet, og at man i tillegg baserer seg på import av ferdigutdannede ikke - 

norske leger fra land med til dels stor legemangel.  

 

Bør det innføres stimuleringstiltak for å få til en bedre kjønnsbalanse i grunnutdanningen i 

medisin?  

Andelen kvinner som studerer medisin ved de fire norske fakultetene har i dag passert 65 %, 

og antallet er stadig økende. Fra flere hold er det anført at det er for få menn på 

medisinstudiet og at samfunnet vil være bedre tjent med en bedre kjønnsbalanse. 

 

Flertallet av høringsinstansene ønsker ikke kjønnskvotering eller ekstra poeng til menn i 

forbindelse med opptak til medisinstudiet. 

 

Det etterlyses at det settes inn mer målrettede rekrutteringstiltak for å påvirke kjønnsbalansen 

i forbindelse med opptak til studiene.  

 

Det blir også kommentert at makroøkonomiske forhold, som konjunkturnedgangen som 

Norge nå er i inne i, vil kunne føre til at flere menn søker seg til medisinstudiet.  
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Sentralstyrets vurdering 

Sentralstyret har merket seg at en betydelig majoritet av høringsuttalelsene er positive til at 

Legeforeningen engasjerer seg i den medisinske grunnutdanningen og gjennom fremlegget av 

prosjektgruppens rapport kommer med forslag til endringer/forbedringer av utdanningen.  

 

Sentralstyret slutter seg til flertallet av høringsuttalelsene som stiller spørsmål ved hensikten 

med innføring av nasjonal eksamen i medisin. Sentralstyret understreker at man må klargjøre 

hva resultatene fra en slik eksamen skal brukes til. Det er viktig at de medisinske fakultetenes 

faglige autonomi og egenart sikres og ikke svekkes. Styrking av kvaliteten på utdanningen 

må være overordnet.  

 

Etter sentralstyrets syn er det viktig at undervisningens status heves. Leger som har 

undervisningsansvar må få avsatt tilstrekkelig tid til forberedelser og undervisning, og de må 

også gis en mulighet for en karrierestigning som lektor og førsteamanuensis.  

Undervisningsoppgaver må merittere på lik linje med klinisk arbeid og forskning.  

 

Sentralstyret støtter økt bruk av allmennmedisinske praksiser i undervisningen av 

medisinstudenter, forutsatt at veiledning og supervisjon blir ivaretatt. Sentralstyret ser også 

positivt på økt bruk av større sykehus som undervisningsarenaer og mener man bør vurdere 

andre avdelinger som onkologiske avdelinger for å øke undervisningskapasiteten.  

 

Når det gjelder dimensjonering støtter sentralstyret høringsinstansenes syn på at Norge bør 

utdanne en større andel av legene vi trenger i fremtiden. Prinsipp og arbeidsprogrammets mål 

om at Norge bør utdanne 85 % av de legene landet har behov for selv, støttes.  

 

Sentralstyret støtter høringssvarene som går imot kjønnskvotering i forbindelse med opptak 

til medisinstudiet. Andre virkemidler, som mer målrettede rekrutteringstiltak, må benyttes.  

 

Sentralstyret anbefaler landsstyret å gjøre slikt vedtak:  

 

Rapport om grunnutdanning med de endringer landsstyret har gitt legges til grunn for 

Legeforeningens videre arbeid med grunnutdanningen. Sentralstyret gis i oppdrag å 

innarbeide innspill fra landsstyret og sluttføre rapport om grunnutdanningen.  

 

Legeforeningen vil arbeide for økt bruk av allmennmedisinske praksiser i 

undervisningen av medisinstudenter, Sentralstyret ser også positivt på økt bruk av 

sykehjem i undervisningen av medisinstudenter, gitt tilstrekkelig 

undervisningskompetanse. Bruk av poliklinikker, dagbehandlingsenheter og utvidet 

bruk av flere sykehusavdelinger, som for eksempel onkologiske avdelinger, må økes 

for å øke kunnskap og utvide studentenes kontakt med pasienter og samtidig øke 

undervisningskapasiteten. Utvidelsene forutsetter at veiledning og supervisjon blir 

ivaretatt. 

 

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet om å samarbeide med universitetene i å 

utvide antall studieplasser ved eksisterende studiesteder i medisin og samtidig vurdere 

utvidelse til flere studiesteder.  

 

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet og universitetene å legge til rette for og 

stimulere til en jevnere kjønnsbalanse i den medisinske grunnutdanningen uten å 

bruke kjønnskvotering.  
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Legeforeningen vil arbeide for at undervisningens status i medisinstudiet heves. 

Det må arbeides for at leger som har undervisningsstillinger meritteres og avlønnes på 

lik linje med kliniske stillinger og forskningsstillinger. Foreningen utdeler årlig pris 

for beste undervisning i medisinsk grunnutdanning.   

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt  

 

 

Geir Riise  Bjarne Riis Strøm 

generalsekretær fagdirektør 

 

 Saksbehandlere: 

 Åse Brinchmann-Hansen 

  Øydis Rinde Jarandsen 



Høring - Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering 

 

FAGMEDISINSKE FORENINGER 

Norsk forening for allmennmedisin  
NFA mener dette er en god rapport som beskriver behovene i grunnutdanningen på en riktig 

måte.  

NFA vil understreke behovet for prioritering av utdanningen i allmennmedisin for å utdanne 

de leger som samfunnet vil ha størst behov for i fremtiden.  

NFA vil understreke viktigheten av å fortsette utviklingen av gode læringsarenaer i 

allmennmedisin  

 
I Legeforeningens rapport påpekes det at utdanningen av leger ikke på alle måter har holdt 

tritt med den utviklingen av helsevesenet og politiske målsettinger om hvordan helsevesenet 

bør endres i nær fremtid.  

Rapporten fremhever blant annet at flest mulig pasienter bør behandles i 

primærhelsetjenesten, og at det er et økende behov for samhandling mellom ulike aktører som 

gir helsehjelp til pasienter med sammensatte og kroniske lidelser. Det er et paradoks at store 

deler av legeutdanningen i Norge likevel foregår i subspesialiserte avdelinger i 

spesialisthelsetjenesten.  

NFA mener at en større del av legeutdanningen bør legges til primærhelsetjenesten for å sikre 

at utdanningen skal være i samsvar med behovene for legetjenester i det norske helsevesenet. 

Dagens ordninger med utplassering i allmennpraksis ved de fire norske lærestedene gir 

allerede gode læringsarenaer med lange tilknytningsperioder, som innebærer en ønsket 

kontinuitet i forholdet mellom legestudent og underviser. Vi ser også utvikling av kontinuitet 

og en begynnende profesjonell relasjon i forholdet mellom legestudent og pasienter i 

utplasseringsperiodene. Selv om NFA mener at dimensjoneringsproblematikken ikke er den 

viktigste begrunnelsen for å øke bruk av allmennmedisinske læringsarenaer, så vil økt satsing 

på allmennmedisinske læringsarenaer som påpekt i rapporten også kunne øke kapasiteten slik 

at flere leger kan bli utdannet i Norge.  

NFA støtter rapportens forslag om at undervisningens status bør heves gjennom merittering 

og lønn på linje med klinisk arbeid. Det bør gis stimuleringstiltak for de som tar pedagogisk 

skolering – også praksislærere i allmennpraksis, slike tiltak er sannsynligvis helt nødvendige 

hvis primærhelsetjenestens kapasitet til å undervise legestudenter skal økes. 

Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin  
Namf/Nfam har med interesse lest høringen og har følgende kommentarer angående: 

 

Harmonisering 

Det pågår arbeid ved de medisinske fakultetene for å harmonisere undervisningen i arbeids- 

og miljømedisin. Namf/Nfam ser positivt på dette arbeidet og mener det vil bidra til å øke 

kvaliteten på undervisningstilbudet på de medisinske fakultetene.  

 

Folkehelsemeldingen 

Meldingens hovedbudskap kan i følge rapporten oppsummeres som at helse må inn i all 

politikk. I utdanningen av leger bør forebyggende helsearbeid få en større plass, her har 

arbeidsmedisinerne i bedriftshelsetjenesten (BHT) og ved de arbeidsmedisinske avdelingene 

noe å tilby studentene. 



 

Legeforeningen som bidragsyter i tilrettelegging av gode, kliniske læringsarenaer 

-Hvordan kan vi sikre gode kliniske læringsarenaer som tillater lengre tilknytningsperioder for 

studentene? 

I rapporten omtales økt bruk av spesialistpraksiser og allmennpraksiser for å sikre en optimal 

undervisning.  

BHT vil også kunne være gode læringsarenaer for studentene. Bedriftshelsetjenester finnes 

over hele landet og har både medisinskfaglig kompetanse (lege) og annen faglig kompetanse 

(yrkeshygieniker, sykepleier, fysioterapeut mm). BHT er således en god læringsarena for 

tverrfaglig samarbeid.   Fokus for arbeidet i bedriftshelsetjenesten er forebygging og praksis 

ved en slik helsetjeneste vil derfor også bidra til å gi studentene kunnskap om gruppebasert og 

individrettet forebyggende helsearbeid.  Bedriftslegen vil her være en god rollemodell for 

studenten i utøving av faget i forebyggende helsearbeid. 

Norsk barnelegeforening 
Legeforeningen skal arbeide sammen med helsemyndighetene og universitetene for å bidra til 

faglig dekkende innhold i medisinstudiet i Norge. Legeforeningen ber nå om 

organisasjonsleddenes kommentarer og synspunkter på en rapport om medisinsk 

grunnutdanning utarbeidet av en prosjektgruppe og en referansegruppe. Rapporten beskriver 

likheter og forskjeller mellom de fire medisinske fakultetene i dag. Videre drøftes en rekke 

aspekter ved grunnutdannelsen, fra studentopptak til legerollen og fremtidens helsevesen. En 

rekke forslag til endringer skisseres.  Legeforeningen ønsker spesielt kommentarer til noen 

spesifiserte problemstillinger. Styret i Norsk barnelegeforening kommenterer noen av dem.  

- Hvordan heve undervisningens status?  

Vi støtter arbeidsgruppens forslag om tiltak som f. eks. pedagogisk skolering for alle som har 

undervisningsoppgaver, merittering og lønn for undervisningsansvar på lik linje med klinisk 

arbeid, fritak for noen andre oppgaver slik at det blir tid til planlegging og gjennomføring av 

undervisning på kliniske avdelinger og mulighet for leger med undervisningsansvar til en 

akademisk karriere gjennom stillinger som universitetslektor, førstelektor og dosent.  

 

- Hvordan sikre gode kliniske læringsarenaer som tillater lengre tilknytningsperioder 

for studentene? 

I rapporten foreslår arbeidsgruppen økt bruk av polikliniske pasienter i undervisningen, økt 

bruk av allmennmedisinske praksiser, bruk av spesialistpraksiser og bruk av større sykehus til 

klinisk undervisning i tillegg til universitetssykehusene. Vi mener disse forslagene er gode.  

 

- Dimensjonering  

I Norge utdannes færre leger enn det er behov for og i dag er vel 40 % av norske leger 

utdannet i utlandet. I tillegg baserer vi oss på import av ferdige leger/spesialister. Vi er enige i 

at dette er uheldig og at undervisningskapasiteten i Norge bør økes. Dette krever kvalifisert 

vitenskapelig personale og et tilstrekkelig pasientgrunnlag til god klinisk undervisning.  

I tillegg støtter vi varmt en overgang fra pensumbeskrivelse til kompetanse og læringsutbytte i 

undervisningen og vekt på nødvendig kunnskap, kunnskapshåndtering og relasjonell 

kompetanse.  

 

  



Norsk Cardiologisk selskap 
Legeforeningen arbeider sammen med helsemyndighetene og universitetene for å bidra til 

faglig dekkende innhold i medisinstudiet i Norge. Innholdet i studiet må være relevant for 

legenes senere yrkespraksis og fremtidsrettet for medisinsk og demografisk utvikling.  

Det foreligger her en omfattende utredning om den framtidige grunnutdanningen av leger. 

Mandatet til utredningsgruppen var å belyse situasjonen ved de medisinske fakultetene i 

Norge og se på om det var mulig med en økt harmonisering mellom studiestedene. Gruppen 

skulle også se på om det var samsvar mellom målbeskrivelser og læringsutbyttet i 

grunnutdanningene og helsetjenestens og samfunnets behov. I tillegg skulle 

utredningsarbeidet diskutere dimensjonering av den medisinske grunnutdanningen i Norge 

sett i forhold til fremtidig behov for leger. 

Vi vil understreke at grunnutdanningen er fundamentet for legeyrket. Mye av det som 

undervises i grunnutdanningen kommer ikke til å bli så grundig og helhetlig presentert og 

studert senere.  

Basalfagene anatomi, fysiologi, patologi, farmakologi og biokjemi er selve grunnmuren i 

legeutdanningen. På dette bygges ny kunnskap som gir en dypere og mer helhetlig forståelse 

av pasientene og behandlingen. Denne helhetlige basalkunnskapen er nødvendig for at norske 

leger skal kunne forstå og være med å skaffe ny kunnskap gjennom forskning og utvikling.  

Legeyrket er preget av livslang læring og modning. En god del mellommenneskelig kunnskap 

kommer gjennom det man møter i studietiden, og ikke minst fra senere erfaringer i utøvelsen 

av yrket og livet forøvrig. Alt kan ikke bli ferdig i løpet av seks studieår. 

Nasjonal eksamen og konsekvenser for utdanningene  

Det er et politisk og faglig ønske om å harmonisere utdanningene for å sikre at vi utdanner 

leger med samme kompetanse uansett studiested. Innføring av felles nasjonal eksamen for 

deler eller for hele studiet kan være et virkemiddel.  

Felles nasjonal eksamen før turnus foreslås, gjerne som en Multiple Choice oppgave. Den kan 

gjerne være vurdert med  karakterer. Dette vil kunne sikre at man har et faglig tilfredsstillende 

nivå før turnustjeneste eller annen praksis. Studenter fra studiesteder i utlandet vil også kunne 

ta denne nasjonale eksamen. Den vil bidra til at studenter fra utenlandske studiesteder blir 

nødt til å orientere seg i norsk praksis og lovverk. Vi tror ikke at en nasjonal eksamen skulle 

true utdanningsstedenes faglige autonomi, studienes innhold eller organisering. 

Hvordan heve undervisningens status?  

Undervisningskvalitet henger sammen med utdanningens status. Hva bør gjøres for at 

undervisningsoppgaver skal prioriteres og gjøres attraktive?  

I rapporten foreslår arbeidsgruppen:  

 Alle som har undervisningsoppgaver bør få tilbud om pedagogisk skolering. 

 Det er vi enige i. 

 

Undervisningsansvar bør merittere og lønnes på lik linje med klinisk arbeid. Det er vi enige i. 

Det må avsettes tilstrekkelig tid til planlegging og gjennomføring av undervisning på kliniske 

avdelinger. Samarbeidet mellom universitet og universitetssykehus må styrkes. 



Undervisningen av studenter må være en prioritert oppgave i universitetssykehus, ikke 

bare på papiret, men i praksis. Dette ansees som svært viktig i en tid med press på 

økonomi og korte liggetider. Erfarne klinikere bør undervise studentene i kliniske 

ferdigheter. 

Leger med undervisningsansvar bør få mulighet for en akademisk karriere gjennom stillinger 

som universitetslektor, førstelektor og dosent. Det er vi enige i. 

Hvordan kan vi sikre gode kliniske læringsarenaer som tillater lengre 

tilknytningsperioder for studentene? 

I rapporten foreslår arbeidsgruppen:  

Økt bruk av polikliniske pasienter i undervisningen Det er vi enige i. 

Økt bruk av allmennmedisinske praksiser Det er vi enige i. 

Bruk av spesialistpraksiser Det er vi enige i. 

 Bruk av større sykehus til klinisk undervisning i tillegg til universitetssykehusene Det er vi 

enige i. 

Vi foreslår at samtlige av landets sykehus brukes for sykehuspraksis. Det er god 

erfaring med utplassering av studenter i små sykehus i Helse Nord. Studentene blir sett 

og tatt med på prosedyrer, ofte i større grad enn på større sykehus. 

Dimensjonering 

Den norske utdanningskapasiteten bør nok økes noe under forutsetning om at ressurser følger 

studentene, både i universitet og sykehus.   

Så lenge den faglige kvaliteten på utdanningen er god nok, er det positivt at det er en del 

norske studenter som tar sin utdanning i andre land.  

Import av ferdigutdannede ikke norske leger/spesialister kan være uheldig, både språklig og 

kulturelt. I tillegg kommer den «brain drain» dette medfører i hjemlandet til den enkelte lege. 

Bør det innføres stimuleringstiltak for å få en bedre kjønnsbalanse i grunnutdanningen i 

medisin? 

Fra flere hold er det anført at det er for få menn på medisinstudiet og at samfunnet vil være 

bedre tjent med en bedre kjønnsbalanse. Norsk medisinstudentforening (Nmf) har vedtatt at 

universitetene må innføre målrettede tiltak for å få en jevnere kjønnsbalanse på 

medisinstudiene i Norge. De ønsker å få kjønnsandelen over 40 % for begge kjønnene.  

Opptakssystemet er i for stor grad basert på karakterer fra videregående skole. Søkere med et 

par tidels karakterpoeng i differanse er sannsynligvis ikke forskjellig egnet som lege. Det er 

viktig med kjønnsbalanse. 

Det kan tenkes at samfunnsutviklingen med noe nedgang i oljebaserte arbeidsplasser igjen vil 

gjøre medisinstudiet mere attraktivt, også for unge menn. Fagutviklingen i medisinen og 

yrkets posisjon vil ha betydning for hvor mange som søker.  

Vi støtter forslaget om at det innføres en moderat kjønnskvotering ved opptak til 

medisinstudiet i Norge.     



Norsk gynekologisk forening 
Nasjonal eksamen og konsekvenser for utdanningene 

Felles nasjonal eksamen før turnus foreslås, lignende AT-tentan i Sverige. Foreslår at en slik 

eksamen gjenspeiler minste krav før oppstart av yrkeskarriæren som lege. Den bør være uten 

karakter, og kun vurderes med bestått/ikke bestått.  

Eksamen vil være et hjelpemiddel for studentene så vel som for arbeidsgivere. Den vil også 

gjøre at utenlandske studenter blir nødt til å orientere seg i norsk praksis og lovverk. En 

nasjonal eksamen vurderes ikke å true utdanningene i forhold til faglig autonomi, innhold og 

organisering. 

 

Hvordan heve undervisningens status? 

Samtlige punkter som arbeidsgruppen foreslår, vil medvirke til at undervisningsoppgaver skal 

prioriteres og gjøres attraktive. Forslag to vurderes viktigst: Undervisningsansvar bør 

meritteres og lønnes på lik linje med klinisk arbeid. Dette vil mest sannsynlig medføre at flere 

kliniske leger også deltar i undervisningen av studentene. Det vil styrke samarbeidet og 

utbyttet mellom klinikk og utdanning. 

 

Hvordan kan vi sikre gode kliniske læringsarenaer som tillater lengre tilknytningsperioder for 

studentene? 

Forslagene fra arbeidsgruppen støttes. Foreslår i tillegg at samtlige av landets sykehus brukes 

for sykehuspraksis.  

 

Dimensjonering 

Den norske utdanningskapasiteten bør nok økes noe. Så fremt den faglige kvaliteten på 

utdanningen er god nok, er det lite problematisk at det er så mange norske studenter som tar 

sin utdanning i andre land. Import av ferdigutdannede ikke norske leger kan by på større 

utfordringer, både språklig og kulturelt. Vi stiller mer spørsmål til om dette er en heldig 

løsning. 

 

Bør det innføres stimuleringstiltak for å få en bedre kjønnsbalanse i grunnutdanningen i 

medisin? 

Foreslår ikke at det innføres kjønnskvotering ved opptak til medisinstudiet i Norge.     

 

Norsk forening for lungemedisin 
Viser til høringsbrev av 03.02.2016: «Høring – prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av 

leger – utvikling og harmonisering». 

 

Høringsinstansene er blitt spesielt bedt om å kommentere; 

Nasjonal eksamen og konsekvenser for utdanningene 

Den senere tid har det vært mye diskusjon om økt harmonisering av utdanningene ved våre 

medisinske fakultet for å sikre at vi utdanner leger med samme kompetanse og evt. innføring 

av en nasjonal eksamen som skal gi et svar på om kvaliteten på de ulike utdanningene er 

tilfredsstillende.  

NFL mener det ikke er et mål i seg selv at grunnutdanningene i Norge skal være like eller må 

bygge på de samme pedagogiske prinsipper. Det viktigste må være at grunnutdanningene 

holder god kvalitet, gir god tid til selvstudier og refleksjon  og har gode læringsarenaer som 

utvikler gode kliniske ferdigheter og god pasient-lege kommunikasjon.  



NFL mener det er svært viktig at grunnutdanningen gir opplæring i nødvendige ferdigheter i 

hvordan utføre selvstendig forskning, hvordan  innhente ny kunnskap og  hvordan forholde 

seg til denne på en naturvitenskapelig måte.  

Forskerlinjene som ble innført på alle våre medisinske grunnutdanninger har vært en stor 

suksess og må videreføres. Forskerlinje studentene bruker et år lengere tid på 

grunnutdanningen enn de andre medisin studentene. Det året skulle de få igjen ved at de fikk 

godkjent et år av spesialistutdanningen for den forskningen de hadde gjort. Signaler tyder nå 

på at dette ikke vil bli godkjent i den nye spesialistutdanningen. Dette kan få betydning for 

rekrutteringen til forskerlinjen. 

Hvorfor skal vi ha nasjonal eksamen?  

Det vil alltid være et politisk press på dokumentasjon om at våre fire medisinske fakultet 

holder omtrent samme kvalitet og at vi utdanner leger med omtrent samme kompetanse både 

teoretisk og praktisk. Det er så langt ikke kommet fram  noe som tyder på at det er store 

forskjeller på de legene som blir utdannet ved våre fire medisinske fakultet. Det er i første 

rekke byråkratene i kunnskaps departementet og de fire dekanene som ønsker å teste dette. 

Nasjonale eksamener er dyre og svært vanskelige å få gjennomført på en rettferdig måte der 

en virkelig kan legge vekt på resultatene. En viktig grunn for dette er nettopp at våre fire 

grunnutdanninger bygger på ulike pedagogiske metoder. Det vil bære helt galt av sted å 

harmonisere de medisinske grunnutdanningene for at det da skulle være lettere å gjennomføre 

en nasjonal eksamen.  

Hvilken eksamensform skulle kunne brukes på en slik nasjonal eksamen  hvis den skulle bli 

vedtatt gjennomført?  I praksis vil det bare være en aktuell skriftlig eksamen bygd på 

flervalgsoppgaver (FVO) som lar seg gjennomføre  nasjonalt og  på samme tid. En slik 

eksamen vil bare kunne  teste teoretisk kunnskap og ikke praktiske ferdigheter hos studentene. 

For å gjøre det måtte en gjennomføre en OSKE eksamen (Objektiv Strukturert Klinisk 

Eksamen) som i praksis ikke lar seg gjennomføre for alle studenter på landsbasis samtidig 

med de samme (prøve-) stasjoner for alle. 

Hvis det er et politisk press på økt harmonisering av de fire studiestedenes utdanningsplaner 

så start med utforming av felles læringsmål som skal være overordnet for alle 

medisinutdanningene. Utvikling av gode læringsmål er nå bestemt skal være grunnlaget for 

den nye spesialistutdanningen som departementet skal legge fram i løpet av året.  Av den 

grunn vil det også være nyttig å utvikle dette felles for grunnutdanningene. De fleste 

medisinske grunnutdanningene har allerede utarbeidet læringsmål så det vil sannsynligvis 

være enkelt å lage noe som skal være felles. Dette vil være nyttig og lite kostbart. 

Hvordan  heve undervisningens status? 

Dette har vært forsøkt i de siste 30 år uten at en har lykkes i å oppnå samme meritt som 

vitenskapelig produksjon.. Skal en lykkes med dette er en nødt til å gjøre som andre land har 

valgt å gjøre å ha to postdoc utdanninger som fører til professorkompetanse. En  bygget på 

den tradisjonelle forskerutdanningen der vitenskapelige artikler er det som i hovedsak teller 

og  i tillegg ha en egen vei (track) for undervisere der gode undervisere og  produksjon av 

undervisningsmateriale  som kompendier, lærebøker artikler om undervisning og utvikling av 

praktiske arenaer (simulatorer, ferdighetslab) også vil kunne gi professorkompetanse. I 

praksis har dette allerede skjedd ved DMF/NTNU i Trondheim. 



I tillegg vil selvfølgelig undervisningspriser for beste underviser og en enighet lokalt om at 

gode undervisere skal få lønnsopprykk  i  lokale lønnsforhandlinger kunne hjelpe til med å 

heve undervisningens status. 

Hvordan kan vi sikre gode kliniske læringsarenaer som tillater lengre tilknytningsperioder for 

studentene? 

Tradisjonelt sett har den kliniske undervisningen av medisinske studenter i Norge foregått ved 

at de har blitt utplassert i korte perioder på kliniske avdelinger i samband med de kliniske fag 

de har i terminen i en til to uker fra en til to ganger i uken . Her har de fulgt LIS-legene på 

previsitt og visitt. På ettermiddagen har de hatt uketjeneste på de ulike kliniske avdelingene. 

Det har ikke vært like vanlig som i Sverige (Svenskemodellen) å utplassere studentene i 

lengere perioder på samme kliniske avdeling der de har fått et større klinisk pasientansvar. 

Isteden har en i Norge valgt å la studentene utplasseres på lokalsykehus i regionen fra 10 til 

16 uker der de har fått til dels god klinisk oppfølging og et visst pasientansvar. 

Om det vil være bedre å la studentene være lengere på de kliniske avdelingene på 

universitetssykehusene på bekostning av å korte ned utplasseringen ute på lokalsykehusene er 

vi usikre på. Fordelen med utplasseringen på lokalsykehusene er at de er mindre sykehus med 

muligheter for studentene til å se et bredere klinisk spekter av sykdommer. De vil 

sannsynligvis få et større pasientansvar enn på universitetssykehusene. Utplasseringen på 

lokalsykehus har vært en ubetinget suksess på de fleste av våre medisinske fakulteter og en 

skal derfor være svært forsiktig med å endre på dette. Samhandlingsreformen har fått de fleste 

reviderte studieplaner til å øke utplasseringstiden i primærhelsetjenesten. Dette kan være 

riktig, men det bør sannsynligvis komme i tillegg til og ikke som en ned kortning av 

utplasseringen på lokalsykehus og kliniske avdelinger på universitetssykehusene. 

Dimensjonering 

Det har vært vanlig siden 1950 tallet at en stor prosent av de leger vi utdanner blir utdannet i 

utlandet. I dag er vel 40% av norske leger utdannet i utlandet. Det er mulig at det er sider av 

denne utdanningspolitikken med å utdanne så mange leger i utlandet som kan sees på som at 

den norske stat er snyltere på andre lands utdanningstilbud og at andre land kunne hatt større 

nytte av å få disse plassene. Det faktum at så mange norske leger er utdannet ved andre 

universitet rundt om i verden må kunne sees på som noe positivt. De har fått andre impulser, 

lært andre prioriteringer og andre måter å forstå helsebegrepene på og de har i tillegg lært seg 

et annet språk. Det vil imidlertid være mest korrekt å basere seg på å utdanne de leger vi 

mener vi trenger for framtiden ved våre egne universitet og bør dimensjonere utdanningen for 

det. 

Bør det innføres stimuleringstiltak for å få til en bedre kjønnsbalanse i grunnutdanningen i 

medisin? 

Det er nå opp mot 80% kvinner som studerer medisin og det er ikke bra at kjønnsforskjellene 

er så store. Det kan se ut som det er vel så mye gutta som  ikke ønsker å studere medisin som 

at det er at jentene er flinkere enn guttene på videregående og derfor tar disse plassene. Det 

kan være at stimuleringstiltak eller ren opplysning om hvor bredt medisinstudiet egentlig er 

og hvor mange ulike muligheter til jobb det faktisk kan gi er en bedre vei å gå en 

kjønnskvotering. En annen mulighet er å se på opptaksreglementet for medisinstudiet. I 

Nederland praktiseres loddtrekning mellom de som har 5(6 er høyest) i snitt og som har søkt 

medisin og som de anser høyt nok. Ved denne metoden er det da enkelt å regulere 

kjønnsbalansen. Dette ment bare som et eksempel på at det er flere veier å gå for å få til en 



bedre kjønnsbalanse og at det ikke bare er de som var flinkest på videregående som bør få 

studere medisin. 

Alle de fire medisinske fakultetene har i løpet av de siste årene vært gjennom en evaluering 

og omlegging av sine studieplaner tilpasset de nye kravene i forhold til både lokal- og global 

helse. Det er derfor begrenset hvilken innflytelse et slikt dokument kan få for våre fire 

medisinske grunnutdanninger nå. Det er imidlertid svært prisverdig at legeforeningen har 

engasjert seg i utarbeidelsen av en rapport om medisinsk grunnutdanning og diskusjonen om 

hvordan vår grunn utdanning bør være har fått et viktig oppsving gjennom denne rapporten. 

Norsk onkologisk forening 
Norsk onkologisk forening og Spesialitetskomiteen i onkologi har valgt å gi en felles uttalelse.  

Rapporten peker på noen utfordringer som de ber høringsinstansene kommentere. Vi har valgt 

å gi tilbakemelding på noen av disse 

Vi er enige om at det bør være mer fokus på nasjonale læringsplaner uten å ta stilling til 

nasjonal eksamen eller ei. Legeforeningen bør ha en rolle når fakultetene reviderer sine 

utdanningsplaner. 

Vi mener klinisk basert undervisning i form av uketjeneste på avdelinger og utplassering både 

i sykehus og i primærhelsetjenesten er viktige læringsarenaer for studentene. Disse bør styrkes 

og videreutvikles. Onkologiske avdelinger vil etter vår mening være et godt egnet sted for 

utplassering av studenter.  Kreft rammer stadig flere og onkologi vil få en større plass i 

fremtidens helsevesen.  Vi er ikke kjent med at noen av landets onkologiske avdelinger i 

særlig grad benyttes som læringsarena. Med større kull på universitetene vil det også være 

behov for flere utplasseringssteder og våre avdelinger vil kunne tilby studentene viktig 

erfaring og kunnskap. 

En felles erfaring er at undervisning ofte blir delegert til de med forskningstid og 

undervisningsplikt og ofte blir til «bry». Undervisning må krediteres bedre både i form av 

alternative karrierestiger og lønn.   Vi støtter utvalgets forslag om at det bør bli lettere for 

leger med interesse og talent for undervisning å bli lærere uten nødvendigvis å være forskere, 

dvs ha PhD eller være PhD kandidat.  

I rapporten beskrives det som uheldig at Norge baserer seg på at en stor andel av norske leger 

nå utdannes i utlandet og at man i tillegg baserer seg på import av ikke-norske leger.  Vi 

mener det er behov for å nyansere dette.  Vi er enig i at manglende legedekning ikke må 

kompenseres med stor import av utenlandske leger, men på den annen side vil norske leger 

som har studert i utlandet og utenlandske leger, ta med seg mye god kompetanse og erfaring 

som vil være til nytte for norsk helsevesen.   

Vi mener mer lik kjønnsfordeling blant studentene og blant fremtidige leger vil være en 

fordel. Slik sett vil det være riktig å se nærmere på dagens opptakskrav. Både intervju og 

kjønnskvotert opptak bør vurderes. Mange bruker nå flere år for å forbedre karakterer fra 

videregående. Samfunnsnytten med det kan diskuteres. Arbeidspraksis fra helse/omsorg og 

annen relevant utdanning bør gis bedre uttelling. Samlet vil dette trolig kunne gi bedre 

kjønnsfordeling.   

Norsk psykiatrisk forening og C/L utvalget  
Høringsdokumentene har vært vurdert av foreningens styre. Rapporten belyser grundig 

viktige problemstillinger, og prosjektgruppen og referansegruppens gode arbeid berømmes. 

Norsk psykiatrisk forening stiller seg i det hele bak rapportens anbefalinger. 



 Som prosjektgruppen imøteser vi insentiver for styrkning av undervisningen av 

medisinstudenter i helseforetakene. I anledning forslag om å bruke DRG-systemet til dette 

(side 46) minner vi om at psykiatri er rammefinansiert, noe som må hensyn tas ved eventuell 

innføring av slikt system.   

Når det gjelder eksamen støtter vi at studentene får en bedre tilbakemelding på egne 

ferdigheter, men er skeptisk til økt bruk av karakterer. Som det påpekes i rapporten vil 

karakterer kunne brukes til å differensiere mellom søkere til turnustjeneste (fremtidig LIS1-

stillinger). Det er indikasjoner på at omlegging til søknadsbasert turnustjeneste i alle fall ved 

Universitetet i Bergen, som setter karakterer, har ført til endringer i samarbeidsklimaet 

studentene imellom i retning mer individualisme og kompetitive holdninger. 

Vi vil også trekke fram behovet for undervisning om vold og trusler, som alle som jobber 

innen psykisk helsevern er spesielt utsatt for, men som også gjelder I mange andre fagfelt. 

Undervisningen bør si noe om hvordan vold og trusler kan forebygges, bl.a med vekt på 

arbeidsmiljøloven som sannsynligvis vil få et ekstra kap. 23 og arbeidsgivers plikter. 

Vi legger ved en detaljert gjennomgang av flere hovedpoenger i rapporten fra foreningens 

Utvalg for C/L-psykiatri og psykosomatikk. Denne gir et utvidet grunnlag for den videre 

behandling og redigering av synspunktene i rapporten. 

 

PROSJEKT GRUNNUTDANNING – HØRINGSUTTALELSE FRA CLP-UTVALGET I 

NORSK PSYKIATRISK FORENING 

Prosjektgruppen har levert et omfattende dokument, der den på 52 sider har klart å lage en  

imponerende oppdatert fremstilling av sentrale problemer. Den har trukket linjene i 

utviklingen ved de forskjellige lærestedene i Norge, men har også med kunnskap fra bl.a. de 

øvrige nordiske land, Storbritannia og Sveits. 

Kulepunktene på side 5-6 synes å være en god syntese av hovedpunktene i den totalt 52 sider 

store rapporten. CLP-utvalget vil i det følgende knytte kommentarer til rapporten, med 

henvisning til sidetall, der fenomenet første gang omtales: 

 Side 6: Tilbakemelding og veiledning. Tunold ba i 2007 og 2008 alle turnusleger gi 

karakter  fra 1-10 på sykehustjenesten. De fleste forhold fikk karakter omkring 7, 

mens veiledning fikk 4-5. Mens undervisning og supervisjon fokuserer på hvordan en 

oppgave skal utføres, dekker veiledning også hvordan man skal forholde seg til 

resultater som ikke ble optimale. Stadig flere leger får sin praksis gransket av 

fylkesmannen. Erfaringen er at leger i større grad enn f.eks. ingeniører og flygere har 

problemer med å skille mellom systemfeil og personlige feil og at påpeking av feil 

ofte oppfattes som et betydelig traume. 

 Side 6: lengre tilknytningsperioder i mindre miljøer kan gi større trygghet. 

 Side 10: Man kan være en dyktig lege uten å ha gode ferdigheter som veileder og 

pedagog. Undervisning/veiledning bør knyttes til spesielle stillinger, der denne 

oppgaven spesifiseres i utlysningsteksten og bør kreve spesiell kompetanse. 

 Side 11: Studenten trenger kunnskap og trening i kommunikasjon med pasienter og 

pårørende. Dette inkluderer kommunikasjon via tolk, samt kulturforståelse. Man må 

også lære seg å kommunisere med  andre yrkesgrupper innen helsevesenet. Med 

økende subspesialisering kan det sogar være et problem å kommunisere med leger i 

andre spesialiteter – særlig etter som akronymene blir stadig mer utbredt. Til dels ser 



man homonymer , der samme akronym har ulik betydning i forskjellige spesialiteter. ( 

ASD Atrie Septum Defekt / Asperger Spectrum Disorder)  

 Side 16: per idag er der drøyt 21% utenlandske statsborgere i overlegestillinger ved 

norske sykehus. Samtidig vet vi at ca 700.000 innbyggere i Norge er innvandrere eller 

1. generasjon født i Norge, med innvandret mor/far. 

 Side 17: «Legeforeningen arbeider for at flere leger skal bli ledere» Selv om Ole Berg 

seminaret ble initiert av Legeforeningen, er tendensen at stadig flere leger erstattes av 

sykepleiere som har tatt spesialutdannelse i ledelse og administrasjon. 

 Side 19: Utdannelsen må være livslang, noe som gjenspeiles i det kjente 

allmennpraktiker ordtaket « Den som tror han er ferdig utdannet, er ikke utdannet, 

men ferdig!» 

 Side 29: Studentpraksis i primærhelsetjenesten. Konsultasjons-liaison psykiatri 

representerer en holistisk holdning innen psykiatrien og deler dermed 

allmennpraktikernes filosofi. Allmennpraktikere, helsesøstre og andre må få en større 

plass i undervisning, så vel som i praktisk arbeide. Honorering er nevnt flere steder i 

rapporten. Dette gjelder både økonomisk kompensasjon og meritering. 

Universitetssykehusene får en del av sine budsjetter dekket som gjenytelse for 

undervisning. Dette må systematiseres også på mindre sykehus og i 

primærhelsetjenesten. 

 Side 30:  Allmennpraktikerens rolle som koordinator gir ham/henne en særfunksjon i 

forhold til de fleste sykehusleger. Denne funksjonen må læres der den utøves. 

 Side 42: «Vi foreslår at overordnet lege skal kunne fritas for vaktarbeid og som 

erstatning drive undervisning av medisinerstudenter.» Dette vil både gi gode 

muligheter for rollelæring og stimulere eldre leger til å fortsette i yrkeslivet. Studenter, 

turnusleger og LIS har ofte imponerende kunnskaper om hvordan man skal utrede og 

behandle en pasient under optimale forhold, men savner naturlig kunnskap om hva 

som er godt nok i den hektiske kliniske hverdag. Dette må de lære av erfarne leger. 

 Side 52 «Studentene gjør som rollemodellene gjør – ikke alltid som de sier». Siste 

linje i dokumentet, fotnoten, vil nok vinne tilslutning fra et flertall av leger – ikke bare 

i Norge: « Arbeid skal selvsagt dokumenteres, men mange merkantile oppgaver er 

overført til leger. Disse kunne vært gjort raskere, bedre og mer nøyaktig av merkantilt 

personale, og frigitt tid til rent legearbeid.» I USA bruker leger nå omtrent 50% av sin 

arbeidstid på elektroniske pasientjournaler. Dette er en kilde til økende frustrasjon og 

trekkes av noen frem som forklaring på at andelen av leger i USA som betegner seg 

som utbrent, har økt fra 45 til 54% fra 2011 til 2015. ( Art Caplan, New York 

University Langone Medical Center, Medscape 4.3.16) 

 

LOKALFORENINGER 

Akershus legeforening 
 

Vi viser til mottatt brev fra Legeforeningen av 3.2.2016  

Akershus legeforening mener rapporten er grundig og inneholder mange gode argument og 

tanker om fremtidens leger og legeutdanning.  

Akershus legeforening støtter behovet for, og Legeforeningens satsning på, å styrke den 

medisinske grunnutdanning. Av argumentene som beskrives i rapporten vil harmonisering og 

utvikling av læringsmål (nasjonale), økt satsning på undervisere, kompetansekrav blant 

undervisere, mentorordninger og tett samarbeid med primærhelsetjenesten, alle være 

nøkkelpunkter. Av konkrete forslag, vil merittering av undervisere (i ansettelser og 



spesialisering) kunne bidra til en styrking av underviseres status og gjøre undervisning mer 

attraktivt.  

er enige i at Norge i større grad bør være selvforsynt med leger. En andel hvor 80 % er 

utdannet i Norge bør være en målsetning, men dette virker å stå i kontrast til utviklingen i dag.  

deler bekymringene om mangelen på turnus- og spesialiseringsstillinger. Dette kan føre til et 

kompetanseskille hvor leger i viktige stillinger, som sykehjems- og legevaktsleger, mangler 

den fundamentale kompetansen som turnus- og spesialiseringsstillinger gir.  

er skeptiske til bruk av kvoteringsordninger, men er enige i viktigheten av kjønnsbalanse i 

utdanningen og blant leger forøvrig.  

Er positive til et felles kompetansekrav for norske leger med en bestått nasjonal eksamen.  

 

Hedmark legeforening 

NASJONAL EKSAMEN OG KONSEKVENSER FOR GRUNNUTDANNING 

Det er bra at det er variasjon i legeutdanningen i Norge. Dette sikrer at vi får leger med ulik 

bakgrunn. Det er ikke et mål at alle skal ha helt lik kompetanse og like interesseområder. 

Helsevesenet har behov for ulikheter forutsatt at grunnleggende kompetanse er sikret. Det er 

ønskelig med ulike studieløp for å sikre variasjon.  

HELF har tillit til at de norske utdanningsstedene har gode utdanningsløp som sikrer god 

kvalitet på de leger som gis norsk autorisasjon ut fra norsk utdanning.  

En stor andel av leger som får norsk autorisasjon er utdannet i utlandet (40%). Norge kan ikke 

innføre en nasjonal eksamen som kan kreves av leger med utenlandsk utdanning som ønsker 

norsk autorisasjon. EØS regelverk krever at det skal gjøres en reell individuell vurdering av 

kompetanse før autorisasjon innvilges. Hoveddelen av nye norske leger vil dermed uansett 

ikke ha gjennomført en felles nasjonal eksamen (jmf Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, direktiv 

2005/36/EF for EØS) 

DIMENSJONERING AV UTDANNING 

Det må være et mål at Norge utdanner de leger det er behov for selv. HELF mener den norske 

utdanningskapasiteten må økes og man kan fortsatt utnytte andre deler av helsetjenesten enn 

de store regionale sykehusene for å sikre pasienttilgang for studentene. Fastleger og 

avtalespesialister kan også brukes i større grad i grunnutdanningen forutsatt gode systemer for 

dette (tid og økonomi).  

KJØNNSKVOTERING 

HELF er imot kjønnskvotering ved opptak til medisinstudiet.  

Det er svært vanskelig å lage intervju ordninger som sikrer opptak av ”riktige” studenter. Det 

er omtrent umulig å vurdere personlig egnethet på en riktig og rettferdig måte. De fleste 

studentene er enda unge og svært formelige både mtp personlighet og kunnskap gjennom 

studiet. Det er optimalt med en jevn kjønnsfordeling, men for å oppnå dette må man antagelig 

endre det norske skoleutdanningssystemet allerede i grunnskolen. Det må arbeides med å 



markedsføre medisinstudiet slik at man tiltrekker seg flere mannlige søkere. Markedsføringen 

bør vise frem yrket som attraktivt og spennende, også for gutter. 

Møre og Romsdal legeforening 

Felles avsluttende nasjonal eksamen 

Felles avsluttende nasjonal eksamen eller felles nasjonale eksamener på andre tidspunkt av 

studiet synes mest relevant for skriftlig eksamen. Utarbeidelse av slike eksamener må være et 

felles arbeid mellom universitetsmiljøene, slik at man ikke risikerer at enkelte læresteder blir 

«overeksponert» i forhold til eksamensvinkling. En forutsetning for slik eksamen, er at 

læringsmål, profil på forelesninger og detaljnivå på kunnskap er samkjørt mellom 

utdanningsstedene. En felles nasjonal eksamen bør ikke komme i tillegg til allerede 

eksisterende eksamener.   

 

 

Harmonisering av læringsplaner/mål 

Harmonisering av læringsplaner/mål er en forutsetning for felles nasjonal eksamen. 

Studentene trenger trygghet i at de gjennom utdanningen på sitt studiested, fokuserer på de 

riktige temaene og tilegner seg det riktige detaljnivået. Til tross for dette må hvert enkelt 

studiested også ha frihet til å bruke den spesialkompetanse de har på enkelte felter, og la 

studentene bli kjent med denne. For like utdanninger, kan svekke legemangfoldet.   

Utvikling av felles læringsmål må være en prosess som tar hensyn til behov om basal 

kunnskap, fagspesifikk kunnskap og behov for generell kunnskap om legerollen og hva en 

fremtidig lege bør kunne.  

Dimensjonering av utdanning av leger i Norge 

Møre og Romsdal legeforening mener man bør tilstrebe at en større andel av leger som 

arbeider i Norge, har sin utdanning fra Norge.  Ønske om større andel leger utdannet ved 

norske universitet, står i motsetning til ønske om mer klinisk praksis og lengre 

tilknytningsperioder ved de ulike lærestedene. Allerede flere år tilbake i tid ble det bemerket 

«slitasje» på avdelinger og enkelt pasienter i forhold til opplæring av studenter. Det er 

usikkert om økt tid i klinisk praksis pr. legestudent er et realistisk mål. Mer utplassering i  

allmennpraksis kan være aktuelt, men også der er det begrenset kapasitet. Å veilede 

legestudenter krever tid og engasjement, og er ikke noe man bør bli pålagt. Utvidet bruk av 

lokalsykehusene er nevnt som mulig løsning til organisering av lengre tilknytningsperioder og 

økt utdanningskapasitet. Lokalsykehusene er allerede brukt i utplassering av 

medisinstudenter. I lokalsykehusene er det også begrenset oppfølgingsmulighet og 

pasienttilfang. Avstanden til lokalsykehusene er også en utfordring.   Avstand fra studiestedet 

gir lengre perioder uten mulighet for plenumforelesninger. Til tross for at praksis og 

veiledningsbasert mester-svenn læring er ønskelig, er fortsatt plenumsundervisning den 

metoden som raskest formidler kunnskap til flest mulig.  

Heving av undervisningens status for studenter og lærere 

Plenumforelesninger bør fortsatt omhandle så sentrale tema i forhold til læringsmålene, at 

dette gir sterk motivasjon til oppmøte. Leger med undervisningsansvar bør få avsatt tid til å 

planlegge og gjennomføre undervisning. Det bør støttes opp om at leger som driver 

undervisning, får mulighet for en akademisk karriere. Møre og Romsdal legeforening 

poengterer at dette også må gjelde leger som underviser medisinstudenter utenfor 

universitetssykehusene.  

  



 

Hvordan sikre gode kliniske læringsarenaer med lengre tilknytningsperioder 

Lengre tilknytningsperioder står ikke i samsvar med krav om å utdanne flere leger ved norske 

universitet. Vekting mellom ulike fagområder/spesialiteter må gjøres, for å prioritere hva 

studentene skal få med seg. Dersom noen fagområder prioriteres ned, kan dette gi lengre 

tilknytningsperioder på andre avdelinger. Dette løser likevel ikke kapasitetsproblemet. 

Grunnutdanningen skal være en del av «spirallæring» hvor basale tema blir berørt og man får 

en smakebit på hva de ulike spesialitetene dreier seg om. Dersom man blir for selektiv i 

forhold til hvilke fagområder/avdelinger som skal tas inn i grunnutdanningen, risikerer man å 

miste muligheten til å presentere mangfoldet av det legearbeid kan være.  

 

Innføre stimuleringstiltak som balanserer kjønnsulikheter i inntak ved 

grunnutdanningen 

Møre og Romsdal legeforening støtter ikke en kjønnskvotering eller ekstrapoeng til mannlige 

søkere. Rekrutteringsarbeid i form av «rekruteringsdager», mediekampanjer og lignende kan 

forsøkes.  

Det anses ikke ønskelig med intervjubasert opptak til medisinstudiet, da man ikke kan sikre 

seg mot vikarierende motiver som styrer inntaket. Foreløpig ser Møre og Romsdal 

legeforening ikke noen bedre ordning enn den karakterstyrte ordningen man har i dag. Det 

fordrer nødvendigvis at en vurdering av egnethet for legeyrket blir tatt ila den første tiden som 

medisinstudent.  

«Byråkratisering» av grunnutdanningen 
I rapportens anbefalinger står det at alle som driver planlagt undervisning må ha pedagogisk 

kompetanse. Det stilles spørsmål med hva som menes med pedagogisk kompetanse. For å 

utdanne et tilstrekkelig antall leger, trengs mange undervisere på mange arenaer. Det fremstår 

vanskelig å forlange en pedagogisk utdanning av alle disse underviserne. På den annen side 

bør legeforeningen organisere flere kurs hvor klinisk veiledning og undervisning av 

studenter/turnusleger/LiS er tema og gir etterutdanningspoeng.  

I begrenset grad har veiledere/undervisere kapasitet til å følge opp studentene en til en, gitt et 

stort antall studenter. Det må vurderes når det er ønskelig med mentorveiledning. Tidlig i 

utdanningsforløpet bør det være noen som er i kontakt med studentene, som bidrar i vurdering 

i om studentene er egnet til å bli lege.  

Flere tilbakemeldinger til hver enkelt student på ferdigheter i forhold til klinikk, teori og 

relasjonell kompetanse fordrer dedikerte veiledere som har tid til dette arbeidet. Dette er 

ønskelig, men vil bli en enda større utfordring å få gjennomført i fremtiden, dersom flere skal 

utdannes i Norge.  

Økte krav til studenter, turnusleger, LiS og spesialister om mer veiledning/veiledningsansvar, 

obligatoriske kurs, evaluering, rapporter, oppfølging av ferdighetslister osv minsker tid til 

pasientrettet arbeid. Både rapporten om grunnutdanningen, planer for utvikling av ny 

spesialistutdanning og planer for etterutdanning av spesialistene legger opp til mye 

organisatorisk arbeid, som ikke er pasientrettet. Dette være seg både for den enkelte 

student/lege, på avdelinger/i sykehus, på foretaksnivå, i universitetssykehusene og av 

Helsedirektoratet. For mye byråkrati/papirarbeid inn i grunn- videre- og etterutdanning av 

leger vil ikke være en effektiv bruk av ressurser.  

Turnustjeneste 

Det er fortsatt krav om turnustjeneste og ny turnustjeneste tenkes å være første del av det nye 

spesialiseringsløpet. Det er store kapasitetsproblem i den nyopprettede søknadsbaserte 



turnustjenesten, tilsvarende kapasitetsproblemet som var i den trekningsbaserte ordningen. I 

forhold til dette bør myndighetene ansvarliggjøres og tiltak vurderes. Man kan vanskelig 

tenke seg utdanning av flere leger i Norge, hvis turnustjenesten vedvarende er svært 

kapasitetsbegrensende.  

 

Nordland legeforening 
Prosjekt grunnutdanning er et utredningsarbeid om den medisinske grunnutdanningen vedtatt 

i Dnlfs sentralstyre i 2014. Prosjektgruppen ble gitt mandat om å belyse situasjonen ved de 

medisinske fakultetene i Norge for å vurdere mulighetene for økt harmonisering mellom 

studiestedene samt vurdere hvorvidt målbeskrivelser, organisering av studiene og 

læringsutbyttet samsvarer. Prosjektgruppen skulle også vurdere dimensjoneringen av 

utdanningen i Norge i forhold til prosjektert fremtidig behov for leger. 

Høringsdokumentet er godt skrevet og dets hovedbudskap er greit oppsummert under punkt 2. 

"Anbefalinger", som Nordland legeforening slutter seg til.  

Innholdet i medisinstudiet ved de fire norske studiestedene synes å være overraskende likt, og 

Nordland legeforening støtter prosjektgruppens forslag om å opprettholde Universitetenes 

akademiske frihet. Pga. samsvarende utdanning i Norge synes ikke en forestående nasjonal 

eksamen å være problematisk. Den bør i så fall også innføres for norske medisinstudenter i 

utlandet, slik som turnustjenesten burde, da der ikke foreligger noen annen form for 

kvalitetssikring av de ikke-norske studiestedene. Vi ønsker også at det må fokuseres mer på 

skikkethet/personlig egnethet tidlig i grunnutdanningen av leger, og vi støtter tiltak som 

fremmer kontinuerlig evaluering gjennom studiet. Samtidig savner vi spesifikke læringsmål 

på praktiske ferdigheter i dagens grunnutdanning. 

Nordland legeforening har spesielt innvendinger til dokumentets femte punkt: "Fremtidens 

helsevesen - dimensjonering". Der hevdes det at vi "trolig" vil få et betydelig legeunderskudd 

fremover. (Paradoksalt nok heter det også i dokumentet at "et økende problem er 

pasientmangel i sykehus - reel og relativ", noe som kan tolkes som at det enten er færre 

pasienter eller at de ikke syke nok for sykehus, selv om virkeligheten kan være en annen.) 

Forfatterne baserer seg da på prognosen fra SSB som spår størst legemangel da denne 

angivelig samsvarer best fra år 2010. Likevel gikk 483 leger uten jobb ved tilsetting av 

turnusleger våren 2015
1
. Satt på spissen gir dette et overskudd på linje med øvrige prognoser 

hos SSB, som samtlige viser et betydelig overskudd av leger, i hvert fall de neste 20 årene 

frem til 2035. For stadig flere nyutdannede leger og ferdige turnusleger som venter på jobb 

synes det i hvert fall ikke å være noe underskudd. I første omgang må det derfor iverksettes 

tiltak for å få ferdigutdannet og -spesialisert det årlige antall på nærmere 1000 uteksaminerte 

studenter på en tilfredsstillende måte, før kapasiteten forsøkes økt. 

Videre er SSBs prognoser basert på 2010-tall med den forutsetning om at antall uteksaminerte 

studenter holdes konstant, og antall studenter er basert på opptakstall fra 1994-1999 og 

uteksaminasjon i 2007. Imidlertid vedgår forfattere av SSBs rapport at "opplysninger om 

fullføring i utlandet [ikke] er komplette, og de opplysningene som finnes er svært usikre". 

Videre har andelen norske medisinstudenter i utlandet økt betydelig de siste årene. Siden 2010 

har antallet norske medisinstudenter i utlandet økt med ca. 100 stykker årlig
2
. Disse 

studentene er flere steder pålagt å gjennomføre praksis i Norge og konkurrerer da med 

studentene ved norske læresteder, noe som forringer kvaliteten på praksisen for begge parter.  

                                                           
1 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunder 
2 http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Medisinstudenter/I-Norge-og-utlandet-
/ 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunder
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Medisinstudenter/I-Norge-og-utlandet-/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Medisinstudenter/I-Norge-og-utlandet-/


Det hevdes også at Norge kun vil utdanne 2000 spesialister innen 2035 mens behovet er 6000 

- dersom man igjen benytter seg av de mest pessimistiske prognoser. Dersom myndighetene 

er av en annen oppfatning og benytter en av SSBs mer nøkterne prognose vil det være 

vanskelig å få økt utdanningskapasiteten. Vi mener man heller må omfordele legestanden etter 

behov. Det blir imidlertid risikabelt å sammenligne Norge med Danmarks modell for 

spesialistutdanning da Norge har en såpass unik demografi. Den foregående turnustjenesten 

hadde det fortrinn at leger i løpet av utdanningen hadde sin praksis i kommunene - som nå 

sliter med rekrutteringen - og ofte ble værende noen år og dermed sikret det lokale behov. 

Norge har dessuten det høyeste antall leger per 100 000 innbyggere sammenlignet med våre 

naboland
3
, men vi skårer ikke vesentlig høyere på helseindikatorer enn nabolandene. Skal vi 

tro tall fra USA er det ikke vist bedring av helse med økende antall leger pr. 100 000 

innbyggere. Tvert i mot er det vist økt mortalitet med for mange spesialister
4
 og ingen endring 

i pasienttilfredshet på tross av 2-3 ganger høyere legetetthet
5
. Imidlertid gir flere 

allmennmedisinere og en bedre organisering av primærhelsetjenesten helsegevinst
4
. Det er 

derfor også betimelig å spørre om alle pengene som benyttes på å utdanne flere spesialister 

heller bør investeres i andre, mer produktive ledd av helsetjenesten. I hvert fall bør den 

allmennmedisinske spesialiteten vektlegges mer i løpet av studiet i forhold til øvrige 

spesialiteter hvis vi skal se til den lille forskningen som foreligger på feltet. Nordland 

legeforening ønsker mer praksis utenfor spesialisthelsetjenesten velkommen. Det bør 

tilstrebes étt praksissted med én allmennmedisinsk mentor gjennom studiet. Per i dag er det er 

primært 5. årspraksisen som fungerer i Nord-Norge og lite annet sett fra allmenmedisinsk 

side. En må få til en ordning som sikrer god kvalitet til studentene og samtidig gir legen en 

form for eierskapsfølelse til undervisningen og sine studenter.   

I Nordland utdannes og uteksamineres inntil 25% av medisinstudentene fra Tromsø på 5. og 

6. studieår. Gjennomføringsgraden og tilbakemeldingene fra studentene er meget gode. Dette 

er blant annet fordi studentene samles i mindre grupper og møter motiverte undervisere i 

mindre miljø med bedre tilgang på pasienter. Med én felles nasjonal eksamen og én felles 

ramme for legeutdanningen åpnes muligheten for flere, litt mindre undervisnings- og 

praksisplasser som, med Bodø som eksempel, vil heve kvaliteten på utdanningen. Nordland 

legeforening mener kvalitet må gå foran kvantitet hva angår utdanningen av studenter. 

Uavhengig av behovet for leger i Norge fremover virker det rart å "harmonisere" utdanningen 

for kun halvparten av den fremtidige legestanden. Høringsdokumentet inneholder en rekke 

anbefalinger og betraktninger om hva en lege er og skal være i fremtiden samt hvordan han 

eller hun skal komme seg dit - gitt norsk utdannelse. Nordland legeforening støtter derfor fullt 

ut ønsket om å utdanne 80% av norske leger i Norge, men savner da tiltak for å få til dette 

uten å redusere kvaliteten. Samtidig savner vi tiltak for å sikre lik kvalitet på utdannelsen i 

utlandet samt redusere/kontrollere (på lik linje med antallet norske medisinstudenter) det 

stadig økende antall studenter i utlandet - som også delvis er avhengig norsk praksis. Vi 

foreslår at en nasjonal eksamen sammen med obligatorisk turnustjeneste/LiS1-stilling kan 

benyttes for kvalitetssikring av nye leger - uavhengig av studiested. 

Høringsbrevet etterlyser også innspill på hvordan man kan heve undervisningens status og 

Nordland legeforening er enig i at bedre avlønning og frikjøp til undervisning er nødvendig. I 

den sammenheng bør mer "uerfarne" leger også benyttes i utdanningen. Spesielt vil det være 

                                                           
3 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nokkeltall-for-helsesektoren 
4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15769797 
5 http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1149279 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nokkeltall-for-helsesektoren
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15769797
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1149279


relevant at ferskere leger i spesialisering foreleser om både faglige og praktiske 

problemstillinger i mottaket fremfor eldre professorer gjør det, for eksempel. Det vil minske 

det nevnte gapet mellom "need-to-know" og "nice-to-know". Nordland legeforening støtter 

også at undervisning kan være tellende i spesialiseringsløp for LiS. 

Sist bes høringsinstansene vurdere om kvotering av menn til medisinstudiet er aktuelt, men et 

samlet styre i Nordland legeforening går i mot en slik kvotering. Samtidig ser vi behovet for 

en viss balansering på sikt og ønsker et delvis opptak basert på alternative vurderingsformer 

velkommen. Et alternativ kan være at en andel tas opp kun på grunnlag av karakterer og en 

andel tas opp på grunnlag av karakterer + motivasjonbrev og ev. intervju, slik de gjør på 

enkelte andre studieretninger. Dette vil gi muligheter for dem med de høyeste karakterene, 

men også for de spesielt motiverte som ikke nødvendigvis har de høyeste karakterene. 

 

Rogaland legeforening 
 

Rogaland legeforening har behandlet Legeforeningens rapport om medisinsk grunnutdanning 

og har følgende kommentarer:  

 

Legeforeningens utvalg som har laget rapporten om den medisinske grunnutdanningen har 

etter vår mening gjort et grundig arbeid om et svært viktig tema for legene, helsetjenesten og 

befolkningen.  

Utvalget har bedt om kommentarer på en del anbefalinger. 

 

Rogaland legeforening er enig i og støtter følgende:   

• Medisinstudiet og helsetjenesten for øvrig må i mye større grad sees under ett.  

• Det bør være ansatt undervisningsansvarlig lege ved alle sykehusavdelinger som har 

studenter.  

• Alle som driver planlagt undervisning må ha pedagogisk kompetanse.  

• Styrke studieledelse for å unngå privatisering av undervisningen, styrke klinisk undervisning 

og bedre kommunikasjonen mellom klinikken og fakultetene  

• Lengre kliniske tilknytningsperioder, gjerne med klinisk mentorveileder  

• Økt bruk av formative vurderingsformer.  

• Det bør utvikles en katalog over nasjonale læringsmål som minste felles multiplum.  

• For alle kliniske arenaer er det viktig med godt beskrevne læringsmål, i tillegg til muligheten 

for å evaluere læringsutbyttet.  

• Utbyttet av ressursene som investeres i praksisplasser må evalueres i større grad enn bare å 

måle tilstedeværelse eller fravær.  

• Universitetene bør i størst mulig grad beholde sin akademiske frihet og ikke pålegges rigide 

rammeplaner.  

• En nasjonal eksamen må være valid og teste på flere tidspunkter i utdanningen. Den må 

utvikles av fagmiljøene selv, og ikke primært være en tellekant for ansettelse til 

turnustjenesten.  

• Utvidet lokalt og nasjonalt samarbeid på eksamensnivå kan motvirke ”privatisering” av 

undervisning og eksamen. Nasjonale møteplasser for faglærere i medisinske fag bør etableres. 

Lærere i medisinske fag bør kunne være sensorer ved andre læresteder.  



• De medisinske fakultetene bør gjennom samarbeidsorganene med de regionale 

helseforetakene etablere et samarbeid om utbygging og bruk av simuleringssentra.  

• Undervisningens status må heves. Et første skritt kan være innføring av undervisningspriser 

i regi av Legeforeningen.  

• Kurs i medisinsk pedagogikk i Legeforeningens regi kan gi økt status for undervisning. 

Formidling kan øves, og kurs kan bidra til å heve utdanningskvaliteten.  

• For i større grad å kunne være selvforsynt med egne leger, bør man utrede hvordan man kan 

øke utdanningskapasiteten i Norge. Man bør vurdere økt bruk av primærhelsetjenesten, også 

før spesialisthelsetjenesten. I tillegg bør man se på om andre kliniske arenaer kan benyttes til 

undervisning.  

• En kan vurdere om gruppe-I-avdelinger (avdelinger med tilsvarende akademisk kompetanse) 

kan ha undervisning av medisinstudenter i større grad enn i dag.  

• Finansieringssystemet for medisinsk grunnutdanning bør endres slik at studentene lettere 

kan ha praksis på andre arenaer enn helseforetakene. 

• Kulturell kompetanse må inn i undervisningen som et aspekt av legerollen  

 

Vi er også enige i at:  

 

arbeid.  

kliniske avdelinger  

stillinger som universitetslektor, førstelektor og dosent.  

 

Vi er usikre på effekten av en undervisningspris til avdelinger, miljøer eller personer som har 

vist spesiell interesse for pedagogisk innovasjon og kvalitetsforbedring i grunnutdanningen.  

 

Vi støtter gruppens anbefalinger om:   

niske pasienter i undervisningen  

 

 

 

 

Når det gjelder dimensjonering er vi enige i at Norge ikke utdanner et tilstrekkelig antall leger 

til å møte fremtidens behov. Det oppfattes som uheldig at Norge baserer seg på at en stor 

andel av norske leger utdannes i utlandet og at man i tillegg baserer seg på import av 

ferdigutdannede ikke - norske leger. Vi har erfaring med at leger utdannet i utlandet mangler 

en del basale kunnskaper om norsk helsevesen, spesielt primærhelsetjenesten, og at den 

praktiske trening de norske studentene får ved norske læresteder er av uvurderlig hjelp når 

disse skal ut i praksis etter endt studium.  Vi bør derfor øke den norske utdanningskapasiteten. 

Dette kan skje ved at det opprettes et femte medisin-studium i Stavanger, som allerede har en 

betydelig kapasitet og kompetanse innen den kliniske delen av legestudiet.  

 

Når det gjelder saken om at det per i dag bør innføres stimuleringstiltak for å få til en bedre 

kjønnsbalanse i grunnutdanningen i medisin mener vi at dette er en sak som må utredes 

nøyere, sett i sammenheng med samfunnsutviklingen generelt og erfaringer fra andre 

studieretninger og andre land.  



 

Sør-Trøndelag legeforening 

 
Sør-Trøndelag legeforening stiller seg bak rapportens anbefalinger, men ønsker å fremheve 

følgende: 

− Det bør komme enda tydeligere frem at utdanningskapasiteten i Norge må økes, slik at 

vi i fremtiden utdanner nok leger til å dekke eget legebehov uten å være avhengig 

avimport av leger og ferdige spesialister fra andre land. Det betyr ikke at alle leger 

som skal jobbe i Norge må være utdannet her, det er positivt å ha leger med utdanning 

fra ulike steder, men vi bør da bidra tilsvarende til å dekke det globale legebehovet. 

 

− Tiltak for å bedre kjønnsbalansen må iverksettes. Dette bør være målrettede tiltak slik 

som en egen rekrutteringsdag og målrettet markedsføring. Søkertallene til studiet kan 

tyde på at det er interessen blant gutter som er lav, og ikke at de i stor grad 

utkonkurreres i kampen om studieplass. Derfor bør ikke kjønnspoeng eller -kvotering 

være aktuelle virkemidler. 

 

Telemark legeforening 

 
TLF støtter i hovedsak rapportens anbefalinger, men ønsker her å presisere noen punkter slik 

brevet ber om. 

TLF ønsker at rapporten enda tydeligere kommuniserer og reflekterer omkring legerollen; da 

vi mener Legeforeningen i stor grad bør være toneangivende og gi tydelige rollemodeller for 

studentene i så måte. Eksempelvis hva slags type leger man ønsker, hvordan ivareta legenes 

autonomi og faglighet/profesjon i møte med både økte krav om tverrfaglig teamorganisering, 

administrativ ledelse/styring og “pasientens helsevesen”.  

Det er nevnt i rapporten at kulturell kompetanse må inn i undervisningen som et aspekt av 

legerollen, etter vår mening kan også dette med fordel fremheves i enda større grad både ifht 

legerollen generelt og som del av fagspesifikke kompetansekrav.  

Nasjonal eksamen 

TLF mener det er bra med noe variasjon i legeutdanningen i Norge, samtidig som det er en 

absolutt forutsetning at grunnleggende kompetanse er sikret på tvers av fakultetene. Dersom 

man skal innføre nasjonale eksamener, bør dette skje etter en trinnvis modell på ulike 

tidspunkt i studieløpet og ikke som en avsluttende felles eksamen ala USMLE.  Oppdeling av 

eksamen i teoretiske deler og kliniske deler med OSKE er velprøvd både nasjonalt og 

internasjonalt, og en slik tilnærming som harmoniseres mellom fakultetene utfra et felles 

kjernepensum år for år, vil etter vår mening være en god løsning. Løsningen med 

sensorutveksling på tvers av fakulteter er også en god metode mtp harmonisering. 

Undervisningens status 

Det er etter TLFs mening et veldig viktig poeng å øke undervisningens status, og støtter 

således innføring av undervisningsansvarlige leger og en viss pedagogisk skolering av alt 

undervisningspersonell.  Det er spesielt viktig at undervisning meritteres og lønnes på lik linje 

med klinisk arbeid. For universitetsansatte leger må undervisning merittere like mye som 

forskning. Dersom det samtidig utgår klare retningslinjer som tilsier tid til planlegging og 

gjennomføring av undervisning vs daglig drift, vil man kunne være med på å heve 



undervisningens kvalitet og mulighet for å prioritere bruk av kompetanse også i 

undervisningsøyemed.  

Dimensjonering  

TLF mener videre at utdanningskapasiteten i Norge må økes slik at man i hovedsak selv 

utdanner de leger det er behov for i Norge. Dette er også viktig som ledd i å hindre at Norge 

tiltrekker seg leger fra andre land med behov for kyndig medisinsk kompetanse. 

Det kan være ønskelig at man i større grad kan utnytte andre deler av helsetjenesten; 

eksempelvis økt bruk av fastleger/avtalespesialister/BHT osv – forutsatt gode ordninger for 

dette mtp tid og økonomi.  

For å sikre at studentene får et godt bilde av den helhetlige behandlingen bør det utarbeides 

gode planer og nok tid til at studentene kan rotere til ulike avdelinger både mellom førstelinje 

og spesialisthelsetjenesten på en systematisk måte, og således samlet sett få et godt innblikk i 

alle elementer i behandlingskjeden – samtidig som utdanningskapasiteten øker ved økt antall 

praksissteder. 

Kjønnskvotering 

TLF ønsker ikke en innføring av kjønnskvotering eller kjønnspoeng ved opptak til studiet. 

Dersom kjønnsfordelingen over tid fortsetter å avvike betydelig, og evt forskyves ytterligere, 

tross de tiltak som er nevnt mtp markedsføring av legeyrket som attraktivt og spennende 

allerede i grunnskolen, kan man evt vurdere dette på nytt.  

Troms legeforening 
 

Troms legeforening behandlet saken på sitt styremøte 29. februar 2016 og har følgende 

innspill:  

helhetlig testing av den enkelte kandidat opp mot ”god norsk standard,” vil dette også kunne 

gi en pekepinn på utdanningsstedenes kvalitet opp mot hverandre. Dette siste er også viktig 

opp mot den harmoniseringen som gjøres og bør kontinueres, mellom de norske 

studiestedene. Karakter på prøven vil også kunne være et sterkt og saklig argument i 

ansettelsen av turnusleger. Tilbudet om Nasjonal prøve bør gå ut til alle som ønsker norsk 

turnustjeneste (spesialistutdanning), men at dem som ikke har studiested i Norge, tilbys slik 

eksamen mot en eksamensavgift.  

 

for lektorater – og da særlig i allmennmedisin som har hatt lite av dette. Det bør etableres 

lektorater i alle fag. Lektorer vil måtte skoleres pedagogisk i stor grad, samtidig med en 

mindre klinisk praksis eller et forskningsarbeid.  

 

universitetene, yrkesforeningene og de fagmedisinske foreningene vurdere å initiere en mer 

overordnet debatt om utviklingen i det medisinske faget og om legerollen, og hvordan man i 

det perspektivet eventuelt kan gjøre legeyrket til en jobb som også menn i større grad ønsker.  

 

Vi vil også presisere at det har sneket seg inn en liten feil i tabellen på side 7 i rapporten. Det 

riktige skal være at utplasseringen i sykehus og allmennpraksis ved UiT skjer i 5. studieår, 

med 8 uker 



 

RÅD OG UTVALG 

Legeforeningens forskningsutvalg 
Forskningsutvalget mener at nasjonale rammer for forskningsutdanning og 

kunnskapshåndtering og forskningsutdanning bør med når grunnutdanningen vurderes. Det er 

viktig at alle læresteder gir en minimumsopplæring som det kan bygges videre på etter 

avsluttet grunnutdanning enten det er spesialist-utdanning eller PhD grad. Den akademiske 

oppgaven som skal leveres i løpet av studiet bør ligge på sammen nivå med hensyn til antall 

studiepoeng (eksempelvis 20 studiepoeng) og kvalitet og fordypningsnivå. God kvalitet og 

likeverdig bedømmelse kan sikres ved ordninger med gjensidige eksterne sensor oppdrag 

mellom fakultetene. 

 

Spesialitetsrådet 

Det vises til Legeforeningens høringsbrev av 3. februar 2016. 

 

Spesialitetsrådet behandlet rapporten fra prosjektgruppen om Grunnutdanning i medisin i 

ordinært møte 17.februar. Rådet mener at rapporten er grundig og omfattende, og fremmer 

flere spennende synspunkt. 

 

Spesialitetsrådets medlemmer er delt i synet på hvorvidt nasjonal eksamen bør innføres, men 

enes om støtte til forslag om å heve undervisningens status, bl.a. forslaget om å gjeninnføre 

undervisningsstillinger som universitetslektor og dosent. 

 

Rådet bemerker også at Norge aldri har utdannet nok av sine egne leger, og at andelen som 

utdannes i Norge i dag er svært lav. Tiltak som øker utdanningskapasiteten innenlands bør 

iverksettes. Rådet bemerker også at den kjønnsmessige rekrutteringen til medisinutdanningen 

de siste årene har blitt svært skjev med vel ¾ kvinner. Rådet finner denne ubalansen uheldig, 

og at enda mer radikale tiltak enn rekrutteringsdager o.l. er nødvendige for å rette opp dette. 

Foreslåtte tiltak er kvotering og ekstrapoeng.  

 

Turnusrådet 

Det vises til høringsbrev vedlagt rapport av 3. februar d.å. om grunnutdanning av leger.  

Turnusrådet behandlet rapporten i sitt møte den 29. februar 2016.  

Generelt ønsker turnusrådet å uttrykke at det er prisverdig at Legeforeningen nå engasjerer 

seg i grunnutdanningen. Det er en grundig og velskrevet rapport.  

Turnusrådet kommenterer de områder av forslaget som høringsinstansene spesielt er bedt om 

å kommentere:  

Nasjonal eksamen og konsekvenser for utdanningene 

Nasjonale læringsmål og/eller nasjonale prøver/eksamen drøftes i rapporten. Det er pågående 

diskusjoner både faglig og politisk om innføring av nasjonal eksamen med sikte på 

harmonisering av utdanningene.  

Dersom man skal innføre nasjonale prøver må det utvikles/utarbeides nasjonale læringsmål 

først. Turnusråder mener at det ikke er noe mål i seg selv at alle utdanningene skal være like 

eller bygge på de samme pedagogiske prinsipper. Rådet er ikke imot en harmonisering, men 



det det er ønskelig at fakultetene beholder sin egenart og akademiske frihet. Formålet med en 

økt harmonisering, må være at den sikrer en minimumskompetanse.  

Hovedargumentet må være at det øker kvaliteten på utdanningen.  Dersom det skal innføres 

en slik prøve må også formålet med den klargjøres.   

En nasjonal prøve kan være hensiktsmessig i den forstand at man får en diskusjon om hva 

man skal lære i grunnutdanningen og hva som hører hjemme i spesialistutdanningen.  

 

Hvordan heve undervisningens status? 

Turnusrådet ser at undervisningens status må heves. Undervisning må anses som "like bra" 

som annen type virksomhet. Det kan også forbedre læringssituasjonen for studentene og bidra 

til at kvaliteten på undervisningen blir bedre. 

Forslaget om undervisningspriser støttes.  

Forslaget om opprettelse av stillinger, som universitetslektor, førstelektor og dosent, for leger 

med undervisningsoppdrag støttes.  

Hvordan kan vi sikre gode kliniske læringsarenaer som tillater lengre tilknytningsperioder for 

studentene? 

Liggetiden for pasienter i sykehus er redusert. Store deler av behandlingen foregår nå som 

dagpraksis, og flere pasienter overføres til førstelinjetjenesten. Studentene er ofte kort tid på 

hver avdeling for å rekke over så mye som mulig. 

 

Turnusrådet støtte forslagene om å ta i bruk andre læringsarenaer.   

 

En økt satsning på allmennmedisin vil også unne øke kapasiteten slik at flere leger kan bli 

utdannet i Norge, jfr. diskusjonen og punktet om dimensjonering, selv om det ikke er den 

viktigste begrunnelsen for å ta i bruk disse læringsarenaene.  

 

Dimensjonering  

Beregninger viser at det er et betydelig behov for et økt antall leger i de kommende år. 

Turnusrådet mener at Norge i størst mulig grad bør utdanne de legene vi trenger selv. I dag er 

vel 40 % av norske leger utdannet i utlandet.  I tillegg baserer vi oss på import av ferdige 

leger/spesialister.  

 

Rådet mener at det må gjøres dimensjoneringsberegninger når det gjelder turnuslegestillinger 

og stillinger for leger i spesialisering. Dette må ses i sammenheng.  

Bør det innføres stimuleringstiltak for å få til en bedre kjønnsbalanse i grunnutdanningen i 

medisin?  

Andelen kvinner som studerer medisin ved de fire norske fakultetene har i dag passert 65 %, 

og antallet er stadig økende. Fra flere hold er det anført at det er for få menn på medisinstudiet 

og at samfunnet vil være bedre tjent med en bedre kjønnsbalanse. 

Befolkningen må ha både mannlige og kvinnelige leger, men turnusrådet går ikke inn for 

kjønnskvotering eller ekstra poeng til menn i forbindelse med opptak til medisinstudiet. Andre 

virkemidler – mer målrettede tiltak - må benyttes.  

 



Regions utvalg Midt-Norge  

RU Midt-Norge stiller seg bak rapportens anbefalinger, men ønsker å fremheve 

følgende:  

 Det bør komme enda tydeligere frem at utdanningskapasiteten i Norge må økes, slik at vi 

i fremtiden utdanner nok leger til å dekke eget legebehov uten å være avhengig av import 

av leger og ferdige spesialister fra andre land. Det betyr ikke at alle leger som skal 

arbeide i Norge må være utdannet her. Det er positivt å ha leger med utdanning fra ulike 

steder, men vi bør da bidra tilsvarende til å dekke det globale legebehovet.  

 Tiltak for å bedre kjønnsbalansen må iverksettes. Dette bør være målrettede tiltak slik 

som en egen rekrutteringsdag og målrettet markedsføring. Søkertallene til studiet kan 

tyde på at det er interessen blant gutter som er lav, og ikke at de i stor grad utkonkurreres 

i kampen om studieplass. Derfor bør ikke kjønnspoeng eller -kvotering være aktuelle 

virkemidler. 

 

SPESIALFORENINGER 

Eldre legers forening 
Eldre legers forening takker for muligheten til å svare på høringen.  

Rapporten er velskrevet og klar i sin utforming og vi vil gratulere prosjektgruppen med et 

solid arbeid. 

Vi har to bemerkninger til rapporten. På side 6 står det: Norge utdanner trolig ikke nok leger 

for framtiden. Det er et dilemma om vi skal basere oss på å utdanne et stort antall leger i 

utlandet i tillegg til å importere spesialister eller om vi skal øke kapasiteten for utdanning i 

Norge.  Og videre på side 13: Referansegruppen har vært tydelige på at Norge bør øke tallet 

på studenter vi utdanner selv til cirka 80 % og prosjektgruppen støtter dette. I dag utdannes 

vel 40 % i utlandet, i tillegg til en betydelig import av utenlandske leger. Etterspørselen etter 

leger øker, og kan øke mer sett i lys av økonomisk vekst og befolkningsvekst. Dette gjelder 

spesielt dersom vi legger SSBs høyalternativ til grunn. Siden beregningene startet i 2010 er 

det dette som har vist seg mest realistisk. Dette tyder på et underskudd på opp mot 6 000 leger 

i 2035. Pensjonsavgangen blant leger er raskt økende, i tillegg til et ønske om mer normal 

arbeidstid. Ser man på tall fra OECD og Norden ligger Norge lavt i utdanningskapasitet både 

regnet per tusen yrkesaktive leger eller per innbygger. 

Spørsmålet om vi utdanner for få eller for mange leger i Norge er et politisk spørsmål vi 

vanskelig kan ta stilling til og legeforeningen kan ikke dirigere antall leger som bestemmer 

seg for å utdanne seg i utlandet pr år. Mandatet for prosjektet er hvordan utdanne leger til 

legeyrket i Norge og ikke hvor mange vi skal utdanne. 

Rapporten berører kort nyutdannete leger som kommer fra EU/EØS-området og deres 

godkjenning i Norge. Den berører ikke nyutdannete leger som kommer fra land utenfor 

EU/EØS. Vi savner problematisering av hvordan myndighetene kan sikre at de faglige 

kvalifikasjonene til den enkelte lege fra disse landene er gode nok til å få autorisasjon i Norge. 

 



STUDENT 

Norsk medisinstudentforening 
Vi viser til høringen for rapporten om norsk legeutdanning sendt ut den 3. februar av Den 

norske legeforening. Dnlf ber her om tilbakemelding og kommentarer på rapporten fra 

organisasjonens ulike ledd.  

 

Det er særlig bedt om kommentarer på 1) nasjonale 

delprøver og deres konsekvenser for utdanningene, 2) hvordan heve undervisningens status, 

3) hvordan sikre gode kliniske læringsarenaer, 4) dimensjonering av norsk grunnutdanning, 5) 

bedring av kjønnsbalanse på medisinstudiet. 

 

Rapporten har blitt behandlet i grunnutdanningskomiteen til Norsk 

medisinstudentforening, og her følger vårt høringssvar. Høringssvaret er utformet i samråd 

med studentdemokratiene på de medisinske fakultetene i Norge. 

 

Generelle betraktninger 

Først av alt ønsker vi å uttrykke glede over at medisinsk grunnutdanning blir satt på agendaen 

av Legeforeningen sentralt. Som fagforening besitter Legeforeningen stor kunnskap om faget, 

helsetjenestene og den medisinske grunn- og videreutdanningen. Det er derfor viktig at 

Legeforeningen engasjerer seg i diskusjonen om fremtidens legeutdanning. 

 

I rapporten beskrives norsk legeutdanning, og det kommer flere anbefalinger for hvordan 

norsk legeutdanning, og rammene rundt denne, kan forbedres. Rapporten tar for seg mange 

tema innenfor medisinsk grunnutdanning. Vi mener arbeidet fremstår som grundig og at det 

holder høyt faglig nivå. 

 

Noen av temaene i rapporten fremstår som ikke fullstendig behandlet. Vi mener at rapporten 

til tider favner for bredt, og ikke alltid svarer klart på sitt mandat. Det er ikke alltid klart 

hvilke problemstillinger de ulike delene av rapporten skal besvare, og med unntak av i 

sammendraget er det ikke alltid tydelig hva prosjektgruppen anbefaler av tiltak. 

 

Vi mener at anbefalingene som kommer frem tidlig i rapporten stort sett er gode. Vi vil særlig 

trekke frem anbefalingene som angår utdanningsstillinger, finansiering av utdanningsplasser 

for studentene, og styrket studieledelse.  

 

Legeforeningen kan gjøre mye for å bedre rammevilkårene for god utdanning, og vi er særlig 

begeistret for disse forslagene. 

 

Nasjonale læringsmål og nasjonale delprøver 

I rapporten drøftes det om det bør innføres nasjonale læringsmål og/eller nasjonale prøver i 

norsk legeutdanning. Det bes om tilbakemeldinger på hvordan dette vil kunne virke inn på 

universitetenes faglige autonomi og studieorganisering, samt hvilken betydning dette vil ha 

for leger som utdannes utlandet. Da vurdering og læringsmålhenger uløselig sammen, velger 

vi å også omtale nasjonale læringsmål. 

 

Vi ønsker å presisere at man kan skille mellom en nasjonal eksamen og en nasjonalprøve. Ved 

innføring av en nasjonal eksamen vil resultatet være synlig på studentens vitnemål. Dette vil 

ikke nødvendigvis være tilfellet ved en nasjonal prøve. 

 



“Curriculum overload” er en av de største utfordringene som medisinstudenter står ovenfor i 

sin studiehverdag. Desentralisert kontroll av studieplanene har ført til en stadig økende 

spesialisering av det medisinske pensumet. Dette gjør det vanskeligere for studentene å vite 

hva som er viktigst å lære. En nasjonal prøve vil kunne sette i gang en nasjonal diskusjon om 

hva studenter skal lære i grunnutdanningen, og hva som kan vente til spesialistutdanningen. 

Dette ser vi i utgangspunktet på som et gode. 

 

Spørsmålet om det bør innføres en nasjonal prøve er allerede utførlig behandlet i 

Norskmedisinstudentforening. Vi mener at en nasjonal prøve vil kunne bidra til å 

hevekvaliteten på norsk legeutdanning, og at dette bør være hovedmotivasjonen for en 

eventuell innføring. Vi tror ikke en nasjonal prøve vil være en egnet måte å skille 

turnussøkere på. Dersom det skal innføres en felles autorisasjonseksamen, mener vi at 

nasjonale læringsmål må på plass først. 

Hvorvidt en nasjonal prøve vil virke inn på universitetenes faglige autonomi og 

studieorganisering er avhengig av hvordan prøven blir, og hvordan den innføres.  

 

Vi tror at det er mulig å innføre en nasjonal prøve uten å påvirke studieplanene utilbørlig. Det 

forutsetter blant annet at universitetene har ansvaret for utviklingen av prøven, og at prøven 

ikke påvirker studentenes læringsstrategier. 

I rapporten fremheves progresjonstest som et egnet format for en nasjonal prøve.  

Vi mener at prosjektgruppens synspunkt er godt begrunnet. Nmf mener likevel at det finnes 

andre prøveformat som vil være akseptable. Vi ønsker ikke å avskrive muligheten for å 

innføre en felles autorisasjonseksamen i siste studieår. 

Så langt har spørsmålet om nasjonale prøver ikke angått norske studenter som studerer i 

utlandet. Så lenge formålet ved nasjonale prøver er kvalitetsforbedring av norsk utdanning, og 

ikke vurdering av turnussøkere, så vil det sannsynligvis forbli slik. Vi har derimot grunn til å 

tro at dersom prøven skulle bli brukt til å differensiere mellom jobbsøkere, så vil 

utlandsstudentene også ønske å ta prøven for å konkurrere på like vilkår med 

innlandsstudentene. Dette vil imidlertid sette klare begrensinger for prøveformatet, av 

kapasitetshensyn. 

 

I rapporten foreslår prosjektgruppen at det skal utarbeides en nasjonal katalog over 

læringsmål for den medisinske grunnutdanningen, etter modell fra Sveits og Tyskland. Vi 

støtter dette forslaget. Vi mener at nasjonale læringsmål er et godt verktøy for å fremme 

nasjonal harmonisering og styrking av det medisinske kjernepensumet. Igjen mener vi at 

fakultetene bør ha en sentral rolle i utformingen av slike læringsmål. Dette er viktig for å 

få underviserne med på endringene, og sikre at de har eierskap til prosessene. Da 

Legeforeningen har en sentral rolle i spesialistutdanningen av norske leger, er det viktig at de 

stiller sin kompetanse til rådighet i utformingen av læringsmålene. 

 

Heving av undervisningens status 

Norsk medisinstudentforening er positive til tiltak for å heve undervisningens status. Vi mener 

dette også kan bidra til bedre læringssituasjoner for studentene og ser derfor på dette som et 

viktig aspekt i forbedring av grunnutdanningen. 

 

Utdanningspriser er en åpenbar og enkel metode som Legeforeningen kan bruke til å rette 

oppmerksomhet mot viktigheten av god undervisning. Vi håper at dette kan bidra til at 

undervisnings- og utdanningsarbeid i større grad anerkjennes blant norske leger. Det er viktig 

at flere ulike typer utdanningsarbeid honoreres. 

 



Norsk medisinstudentforening man i større grad bør benytte stillinger hvor en 

prosentandel av stillingen er øremerket til undervisning og sidestilles med den ansattes 

stillingsbrøk til forskning. Vi håper slike stillinger vil bidra til at vi rekrutterer ansatte som er 

genuint interesserte i utdanning, og ønsker å bruke tid på dette. I høringsbrevet står det at alle 

som har undervisningsoppgaver bør få tilbud om pedagogisk skolering. I rapporten anbefales 

at alle som driver planlagt undervisning skal ha pedagogisk kompetanse. Dette er forskjellige 

anbefalinger.  

Vi legger til grunn at det er anbefalingen i rapporten som gjelder, og denne anbefalingen 

støtter vi. 

 

Undervisning er en krevende oppgave, og vi mener at det er riktig at det skal meritteres på lik 

linje med klinisk arbeid. Ved innføring av dedikerte utdanningsstillinger vil det oppstå nye 

muligheter for merittering av utdanningsarbeid. Dette tror vi kan bidra til å øke 

undervisningens anseelse som en sidestilt karrierevei i akademia. 

 

Bedring av kjønnsbalanse på medisinstudiet 

Norsk medisinstudentforening har som mål at de norske lærestedene skal ha en 

kjønnsbalanse med minst 40% av hvert kjønn. Vi mener dette i størst mulig grad bør oppnås 

gjennom rekrutteringsarbeid, heller enn kjønnspoeng eller -kvotering. Rapporten påpeker at vi 

per dags dato er langt unna målet og at trenden ser ut til å gå mot en høyere kvinneandel. 

 

Tall fra Samordna Opptak (1) viser at andelen menn av den kvalifiserte søkermassen til 

medisinstudiene i Norge var på 28,0%. Andelen menn som fikk tilbud om plass på 

medisinstudiet var på 27,7%. Det er derfor godt samsvar mellom kjønnsbalansen i 

søkermassen og kjønnsbalansen blant studentene som tas opp. Hovedutfordringen ser derfor 

ut til å ligge i den lave andelen mannlige søkere. Etter vår kunnskap har det ikke blitt satt inn 

betydelige rekrutteringstiltak for å påvirke kjønnssammensetningen i søkermassen. Nmf 

mener at slike tiltak bør settes inn før kjønnspoeng skal betraktes som et aktuelt virkemiddel. 

Vi vil fremheve at det rekrutteringsarbeidet vi etterlyser bør ta sikte på å rette opp i en trend 

som har vært 

langvarig og at det derfor er snakk om rekrutteringsarbeid som vil måtte pågå over flere år. 

Tiltak for å endre dagens kjønnsbalanse bør derfor ta sikte på å øke den mannlige 

søkeroppslutningen gjennom rekrutteringstiltak. Dette må prioriteres og lærestedene må være 

villige til å legge ressurser i rekrutteringen.  

 

Samtidig mener vi at Legeforeningen bør se nærmere på hvilken rolle den kan ha i 

rekrutteringen til legeyrket. Som fagforening har Legeforeningen her også et ansvar. 

 

I høringsbrevet blir det også satt spørsmål ved om endrede opptaksregler vil kunne rette opp i 

kjønnsskjevheten. Nmf støtter utredning av andre opptaksformer. Med tanke på den høye 

graden av samsvar mellom kjønnssammensetningen i søkermassen og 

kjønnssammensetningen blant de som blir tatt opp til studiet er vi likevel tvilende til at 

endrede opptaksregler vil gjøre en særlig forskjell i kjønnsbalansen. 

 

Vi vil gjøre oppmerksom på at prosentandelen mannlige studenter ved opptak til 

medisinstudiet ved UiO skulle bli 29% i årene 2014 og 2015, forutsatt at resten av tallene er 

riktige. 

 

  



Dimensjonering av norsk legeutdanning 

Referansegruppen ønsker en økning av leger utdannet i Norge til 80 %. Rapporten slår fast at 

vel 40% av leger i Norge er utdannet i utlandet. Samtidig kunne Dagens Næringsliv melde om 

at bare fire av ti søkere til turnusstilling hadde norsk utdanning våre 2015. Nmf mener at 

Norge skal ha kapasitet til å utdanne sitt eget helsepersonell, og mener derfor at 80 % er et 

skritt i riktig retning. Dette er likevel ikke tilstrekkelig. Så lenge Norge ikke utdanner alt sitt 

eget helsepersonell, legges det opp til en systematisk import av leger fra land som selv har 

legemangel. På sikt bør målet derfor være at vi skal 

utdanne 100% av eget legebehov. I rapporten står det at det ikke er funnet noen signifikant 

forskjell på andelen norskutdannede og andelen som er utdannet i utlandet som får 

turnusplass. Dette er noe vi stiller spørsmålstegn ved. Av 387 norskutdannede søkere med 

norsk nasjonalitet fikk 

260 (66%) plass. Av 474 norske søkere med utdanning fra EØS fikk 183 (43%) plass. Etter 

våre beregninger utgjør dette en signifikant forskjell. 

 

I rapporten kommenteres det at manglende kapasitet i turnus og spesialisering de 

kommende årene gjør at Norge gjør seg avhengige av import av leger fra utlandet. Det bør 

sies at Norge allerede i dag er helt avhengig av import av utenlandske leger (2). 

 

Kliniske læringsarenaer 

Prosjektgruppen ber om tilbakemelding på hvordan man kan sikre gode kliniske 

læringsarenaer som tillater lengre tilknytningsperioder for studentene. Vi er noe usikre på hva 

bestillingen er. Hvorvidt lengre tilknytningsperioder er et gode i kliniske læringsarenaer vil 

være avhengig av hva målet med utplasseringen er. Vi mener man bør heller spørre om 

hvordan man kan sikre gode kliniske læringsarenaer. Vi mener at det er riktig at det blir lagt 

mer vekt på allmennpraksis i grunnutdanningen. Primærhelsetjenesten er et viktig satsingsfelt 

i fremtidens helsevesen, og utdanningen 

bør reflektere dette. Hensikten med grunnutdanningen er å utdanne generalister, og vi tror 

primærhelsetjenesten er godt egnet til dette formålet. 

Lengre tilknytningsperioder i klinikken kan legge til rette for mer personlig oppfølging og 

tilbakemelding for den enkelte student. Dette tror vi vil kunne øke læringsutbyttet for 

studenten. Samtidig vil dette nødvendigvis gå utover hvor mange avdelinger studenten er 

innom, og man må sikre seg at studenten tilegner seg alle nødvendige kunnskaper og 

ferdigheter, selv om hun ikke er innom alle avdelinger. Viktig undervisning må ikke falle 

mellom to stoler. Dette vil kunne bli en utfordring dersom man skal forlenge tiden på hver 

avdeling. Vi tror at et vellykket praksisopphold er avhengig av at det foreligger klart definerte 

læringsmål for oppholdet. Klinisk undervisning uten en plan vil føre til mindre læringsutbytte 

for studenten. I tillegg må det være en klar ansvarsfordeling. Vi tror at 

undervisningsansvarlige leger på avdelingene vil være et svært godt tiltak for å sikre 

kontinuitet og effektivitet i den kliniske undervisningen. 

 

Avsluttende kommentarer 

Vi vil takke prosjektgruppen for et godt arbeid, og berømme Legeforeningen for å i større 

grad sette grunnutdanningen på agendaen. Til slutt vil vi kommentere Legeforeningens rolle 

fremover. En svakhet ved rapporten er at den i liten grad spesifiserer hva Legeforeningens 

rolle skal være i forbedringen av norsk legeutdanning. Det er viktig at denne rapporten blir en 

begynnelse for Legeforeningens arbeid på grunnutdanning, heller 

en avslutning. Vi vil utfordre Legeforeningen til å komme med konkrete forslag til hvordan de 

kan bidra til at rapportens anbefalinger gjennomføres, og til hva som kan gjøres for at 



medisinsk grunnutdanning skal kunne bli et fagområde som i større grad engasjerer hele 

legestanden.  

 

 

SPESIALISTKOMITEER 

Spesialistkomiteen i psykiatri 
Spesialitetskomiteen er i all hovedsak enig i rapportens konklusjoner og forslag, med ett 

vesentlig unntak: Vi er prinsipielt negative til forslaget om spesifikke stimuleringstiltak for å 

bedre kjønnsandelen av mannlige legestudenter. I tillegg til det prinsipielle ved kvoteringer og 

andre tiltak, viser vi til at skjevfordelingen mellom kvinner og menn er et omfattende problem 

som gjelder langt flere studier, og viser seg allerede ila videregående skole.  

Vi mener videre at studieplassene bør dimensjoneres i henhold til behov, og at vi bør i størst 

mulig grad selv utdanne de legene vi trenger. Samtidig som vi selvsagt ser at det er stor verdi 

med leger, både av norsk og utenlandsk opprinnelse, som har sin utdannelse fra utlandet.  

Spesialitetskomiteen støtter forslaget om mentorordning. 

 

YRKESFORENINGER 

Allmennlegeforeningen 
Allmennlegeforeningen viser til brev av 3. februar 2016 fra Legeforeningen om høring – 

prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering.  

I prinsipp- og arbeidsprogrammet for perioden 2013-2015 ble det bestemt at Legeforeningen 

skal arbeide sammen med helsemyndighetene og universitetene for å bidra til faglig dekkende 

innhold i medisinstudiet i Norge Mandatet var å belyse situasjonen ved de medisinske 

fakultetene i Norge og se på om det var mulig med en økt harmonisering mellom 

studiestedene. Gruppen skulle også se på om det var samsvar mellom målbeskrivelser og 

læringsutbyttet i grunnutdanningene og helsetjenestens og samfunnets behov. I tillegg skulle 

utredningsarbeidet diskutere dimensjonering av den medisinske grunnutdanningen i Norge 

sett i forhold til fremtidig behov for leger.  

 

AF stiller seg bak en godt gjennomarbeidet og tydelig rapport og er spesielt opptatt av at:  

 bør få tilbud om pedagogisk skolering. 

Undervisningsansvar bør merittere og lønnes på lik linje med klinisk arbeid.  

kliniske avdelinger  

ar bør få mulighet for en akademisk karriere gjennom 

stillinger som universitetslektor, førstelektor og dosent.  

 

Det eneste punktet vi stiller oss spørrende til er at kjønnskvotering ikke blir anbefalt;  

Diskusjonen rundt kjønnskvotering er viktig og AF mener at kvotering av kjønnene bør 

vurderes når det over flere år blir et stort avvik fra 50/50. fordelingen 

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 
Viser til høringsbrev av 03.02.2016: «Høring – prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av 

leger – utvikling og harmonisering». 



Høringsinstansene er blitt spesielt bedt om å kommentere; 

Nasjonal eksamen og konsekvenser for utdanningene 

Den senere tid har det vært mye diskusjon om økt harmonisering av utdanningene ved våre 

medisinske fakultet for å sikre at vi utdanner leger med samme kompetanse og evt. innføring 

av en nasjonal eksamen som skal gi et svar på om kvaliteten på de ulike utdanningene er 

tilfredsstillende.  

LVS mener det ikke er et mål i seg selv at grunnutdanningene i Norge skal være like eller må 

bygge på de samme pedagogiske prinsipper. Det viktigste må være at grunnutdanningene 

holder god kvalitet, gir god tid til selvstudier og refleksjon og har gode læringsarenaer som 

utvikler gode kliniske ferdigheter og god pasient-lege kommunikasjon.  

LVS mener det er svært viktig at grunnutdanningen gir opplæring i nødvendige ferdigheter i 

hvordan utføre selvstendig forskning, hvordan innhente ny kunnskap og  hvordan forholde seg 

til denne på en naturvitenskapelig måte.  

Forskerlinjene som ble innført på alle våre medisinske grunnutdanninger har vært en stor 

suksess og må videreføres. Forskerlinje studentene bruker et år lengere tid på 

grunnutdanningen enn de andre medisin studentene. Det året skulle de få igjen ved at de fikk 

godkjent et år av spesialistutdanningen for den forskningen de hadde gjort. Signaler tyder nå 

på at dette ikke vil bli godkjent i den nye spesialistutdanningen. Dette kan få betydning for 

rekrutteringen til forskerlinjen. 

Hvorfor skal vi ha nasjonal eksamen? Det vil alltid være et politisk press på dokumentasjon 

om at våre fire medisinske fakultet holder omtrent samme kvalitet og at vi utdanner leger med 

omtrent samme kompetanse både teoretisk og praktisk. Det er så langt ikke kommet fram noe 

som tyder på at det er store forskjeller på de legene som blir utdannet ved våre fire medisinske 

fakultet. Det er i første rekke byråkratene  i kunnskaps departementet og de fire dekanene som 

ønsker å teste dette. Nasjonale eksamener er dyre og svært vanskelige å få gjennomført på en 

rettferdig måte der en virkelig kan legge vekt på resultatene. En viktig grunn for dette er 

nettopp at våre fire grunnutdanninger bygger på ulike pedagogiske metoder. Det vil bære helt 

galt av sted å harmonisere de medisinske grunnutdanningene for at det da skulle være lettere å 

gjennomføre en nasjonal eksamen.  

Hvilken eksamensform skulle kunne brukes på en slik nasjonal eksamen hvis den skulle bli 

vedtatt gjennomført?  I praksis vil det bare være en aktuell skriftlig eksamen bygd på 

flervalgsoppgaver (FVO) som lar seg gjennomføre  nasjonalt på samme tid. En slik eksamen 

vil bare kunne  teste teoretisk kunnskap og ikke praktiske ferdigheter hos studentene. For å 

gjøre det måtte en gjennomføre en OSKE eksamen (Objektiv Strukturert Klinisk Eksamen) 

som i praksis ikke lar seg gjennomføre for alle studenter på landsbasis samtidig med de 

samme (prøve-) stasjoner for alle. 

Hvis det er et politisk press på økt harmonisering av de fire studiestedenes utdanningsplaner 

så start med utforming av felles læringsmål som skal være overordnet for alle 

medisinutdanningene. Utvikling av gode læringsmål er nå bestemt skal være grunnlaget for 

den nye spesialistutdanningen som departementet skal legge fram i løpet av året.  Av den 

grunn vil det også  være nyttig å utvikle dette felles for grunnutdanningene. De fleste 

medisinske grunnutdanningene har allerede utarbeidet  læringsmål så det vil sannsynligvis 

være enkelt å lage noe som skal være felles. Dette vil være nyttig og lite kostbart. 

 



Hvordan heve undervisningens status? 

Dette har vært forsøkt i de siste 30 år uten at en har lykkes i å oppnå samme meritt som 

vitenskapelig produksjon.. Skal en lykkes med dette er en nødt til å gjøre som andre land har 

valgt å gjøre å ha to postdoc  utdanninger som fører til professorkompetanse. En bygget på 

den tradisjonelle forskerutdanningen der vitenskapelige artikler er det som i hovedsak teller 

og i tillegg ha en egen vei (track) for undervisere der gode undervisere og produksjon av 

undervisningsmateriale som kompendier, lærebøker artikler om undervisning og utvikling av 

praktiske arenaer (simulatorer, ferdighetslab) også vil kunne gi professorkompetanse. I 

praksis har dette allerede skjedd ved DMF/NTNU i Trondheim. 

I tillegg vil selvfølgelig undervisningspriser for beste underviser og en enighet lokalt om at 

gode undervisere skal få lønnsopprykk i lokale lønnsforhandlinger kunne hjelpe til med å 

heve undervisningens status.  

Hvordan kan vi sikre gode kliniske læringsarenaer som tillater lengre tilknytningsperioder for 

studentene? 

Tradisjonelt sett har den kliniske undervisningen av medisinske studenter i Norge foregått ved 

at de har blitt utplassert i korte perioder på kliniske avdelinger i samband med de kliniske fag 

de har i terminen i en til to uker fra en til to ganger i uken. Her har de fulgt LIS-legene på 

previsitt og visitt. På ettermiddagen har de hatt uketjeneste på de ulike kliniske avdelingene. 

Det har ikke vært like vanlig som i Sverige (Svenskemodellen) å utplassere studentene i 

lengere perioder på samme kliniske avdeling der de har fått et større klinisk pasientansvar. 

Isteden har en i Norge valgt å la studentene utplasseres på lokalsykehus i regionen fra 10 til 

16 uker der de har fått til dels god klinisk oppfølging og et visst pasientansvar. 

Om det vil være bedre å la studentene være lengere på de kliniske avdelingene på 

universitetssykehusene på bekostning av å korte ned utplasseringen ute på lokalsykehusene er 

vi usikre på. Fordelen med utplasseringen på lokalsykehusene er at de er mindre sykehus med 

muligheter for studentene til å se et bredere klinisk spekter av sykdommer. De vil 

sannsynligvis i de fleste tilfeller få et større pasientansvar enn på universitetssykehusene. 

Utplasseringen på lokalsykehus har vært en ubetinget suksess på de fleste av våre medisinske 

fakulteter og en skal derfor være svært forsiktig med å endre på dette. Samhandlingsreformen 

har fått de fleste reviderte studieplaner til å øke utplasseringstiden i primærhelsetjenesten. 

Dette kan være riktig, men det bør sannsynligvis komme i tillegg til og ikke som en ned 

kortning av utplasseringen på lokalsykehus og kliniske avdelinger på universitetssykehusene. 

Dimensjonering 

Det har vært vanlig siden 1950 tallet at en stor prosent av de leger vi utdanner blir utdannet i 

utlandet. I dag er vel 40% av norske leger utdannet i utlandet. Det er mulig at det er sider av 

denne utdanningspolitikken med å utdanne så mange leger i utlandet som kan sees på som at 

den norske stat er snyltere på andre lands utdanningstilbud og at andre land kunne hatt større 

nytte av å få disse plassene. Det faktum at så mange norske leger er utdannet ved andre 

universitet rundt om i verden må kunne sees på som noe positivt. De har fått andre impulser, 

lært andre prioriteringer og andre måter å forstå helsebegrepene på og de har i tillegg lært seg 

et annet språk. Det vil imidlertid være mest korrekt å basere seg på å utdanne de leger vi 

mener vi trenger for framtiden ved våre egne universitet og bør dimensjonere utdanningen for 

det.Bør det innføres stimuleringstiltak for å få til en bedre kjønnsbalanse i grunnutdanningen i 

medisin? 



Det er nå opp mot 80% kvinner som studerer medisin og det er ikke bra at kjønnsforskjellene 

er så store. Det kan se ut som det er vel så mye gutta som ikke ønsker å studere medisin som 

at det er at jentene er flinkere enn guttene på videregående og derfor tar disse plassene. Det 

kan være at stimuleringstiltak eller ren opplysning om hvor bredt medisinstudiet egentlig er 

og hvor mange ulike muligheter til jobb det faktisk kan gi er en bedre vei å gå en 

kjønnskvotering. En annen mulighet er å se på opptaksreglementet for medisinstudiet. I 

Nederland praktiseres loddtrekning mellom de som har 5(6 er høyest) i snitt og som har søkt 

medisin og som de anser høyt nok. Ved denne metoden er det da enkelt å regulere 

kjønnsbalansen. Dette ment bare som et eksempel på at det er flere veier å gå for å få til en 

bedre kjønnsbalanse og at det ikke bare er de som var flinkest på videregående som bør få 

studere medisin. 

Alle de fire medisinske fakultetene har i løpet av de siste årene vært gjennom en evaluering 

og omlegging av sine studieplaner tilpasset de nye kravene i forhold til både lokal- og globale 

helse. Det er derfor begrenset hvilken innflytelse et slikt dokument kan få for våre fire 

medisinske grunnutdanninger nå. Det er imidlertid svært prisverdig at legeforeningen har 

engasjert seg i utarbeidelsen av en rapport om medisinsk grunnutdanning og diskusjonen om 

hvordan vår grunn utdanning bør være har fått et viktig oppsving gjennom denne rapporten. 

 

Praktiserende spesialisters landsforening  

 
Høring - Prosjekt grunnutdanning : Grunnutdanning av leger - Utvikling og 
harmonisering 
 

PSL -styret har diskutert saken, og konkluderer med at det foreligger et godt og gjennomtenkt 

høringsdokument. 

 

Det er allerede kommet inn mange velfunderte  høringsuttalelser som vi kan slutte oss til.  

 

Holdningen til kjønnskvotering er sprikende i de uttalelsene som er gitt. Det er de også innad i 

vårt styre. Men vi er av den oppfatning at vridningen i retning av stor kjønnsovervekt av 

kvinner er uheldig. 

 

PSL støtter derfor tiltak som kan bidra til å snu trenden, dog uten å si ja til kvotering som 

umiddelbart fører til lik kjønnsfordeling. 

 

PSL støtter også intensjonen om å øke utdanningskapasiteten i Norge opp mot 80-85% nivå. 

 

Yngre legers forening 

1. Innledning  
 

Ylf takker for tilsendt høring, og høringsbrevet ber særskilt om kommentarer rundt enkelte 

områder som besvares under. I tillegg kommer vi med enkelte generelle betraktninger 

omkring rapporten.  

 

2. Ylfs syn  
 



Nasjonal eksamen og konsekvenser for utdanningene  
Ylf mener det ikke er et mål at utdanningene i Norge skal være likest mulig. Forskjellige 

pedagogiske metoder gir en verdifull bredde både i utdanningstilbudet og blant studentene 

som utdannes på de ulike universitetene. Målet må være at en ferdigutdannet lege holder en 

høy faglig kvalitet i alle aspekter av legeyrket uavhengig av hvor vedkommende har studert.  

Før en eventuell nasjonal eksamen innføres må formålet med en slik eksamen klargjøres. Etter 

vår mening bør hovedargumentet være at tiltaket sikrer kvaliteten på utdanningen, ikke at man 

i seg selv skal kunne vurdere hver enkelt kandidat. Utdanningsstedene bør derfor gjøre 

eksamensresultatene til en del av en jevnlig egenevaluering.  

Resultater fra nasjonale eksamensprøver vil ganske sikkert spille en avgjørende rolle i 

søknadsprosesser opp mot fremtidige turnus- og LIS-stillinger. For å sikre en mest mulig 

rettferdig ordning, bør derfor en nasjonal eksamen gjøres tilgjengelig for studenter både fra 

utenlandske og norske universiteter.  

Ylf støtter utarbeidelse av nasjonale læringsmål og mener dette kan fremme harmonisering 

uten at hvert fakultet gir slipp på sin faglige autonomi.  

 

Hvordan heve undervisningens status?  
Ylf støtter i hovedsak arbeidsgruppens forslag. Vi har riktignok noen få merknader.  

I høringsbrevet står det følgende: ”Alle som har undervisningsoppgaver, bør få tilbud om 

pedagogisk skolering.”  

Rapporten anfører imidlertid: ”Alle som driver planlagt undervisning må ha pedagogisk 

kompetanse.”  

Ylf vil bemerke at det foreligger en vesensforskjell mellom disse to påstandene. Vi støtter at 

alle som underviser, enten det er planlagt eller ikke, bør inneha pedagogisk kompetanse, men 

ikke at det stilles krav om formell kompetanse innenfor pedagogikk. Dette vil kunne begrense 

antallet som kan undervise betraktelig da det ikke foreligger noen insentiver for å tilegne seg 

slik kunnskap. Mange av dagens undervisere vil også falle utenfor en slik pålagt kravsgrense.  

 

Hvordan kan vi sikre gode kliniske læringsarenaer som tillater lengre tilknytningsperioder 

for studentene?  
Ylf ønsker å understreke at lengden på perioden en student er på en læringsarena, ikke 

nødvendigvis sikrer tilstrekkelig god læring. Innholdet i undervisningen som den enkelte 

læringsarena kan tilby, bør legges vekt på fremfor tiden man gis til undervisning. Ved bruk av 

for eksempel avtalespesialister eller liknende må disse inkluderes på samme måte som 

sykehusavdelinger i utformingen av fagets innhold. Et klinisk opphold skal m.a.o. gi en 

tydelig og lett målbar kompetanse.  

 

Dimensjonering  
Ylf støtter at det utdannes flere leger i Norge enn det gjøres i dag. Det er imidlertid ikke gitt at 

andelen norske studenter i utlandet vil falle selv om flere utdannes i Norge. Det er også uklart 

hvordan norske studenter påvirker utdanningskapasiteten og økonomien i de landene de 

studerer i. Enkelte hevder at utenlandske studenter som betaler skolepenger, er med på å 

finansiere det avgiftsfrie tilbudet til landenes egne studenter. Sannhetsgehalten i dette vil 

nokså sikkert variere fra universitet til universitetet.  

Ylf mener utenlandsstudentene bidrar til verdifull kompetanse og mangfold og at det fortsatt 

er ønskelig at en del av de legene som er tenkt skal jobbe i Norge, utdannes i utlandet. En 

grundigere redegjørelse om konsekvensene av å ha studenter i utlandet, savnes derfor i 

rapporten.  

 



Bør det innføres stimuleringstiltak for å få til en bedre kjønnsbalanse i grunnutdanningen i 

medisin?  
Ylf mener en jevnere kjønnsbalanse på medisinstudiet, og senere i arbeidslivet vil komme 

både pasienter og arbeidstakere til gode. Forskning viser at arbeidstakere trives best på 

arbeidsplasser med jevn fordeling mellom kjønnene. Ylf støtter målrettet arbeid for å få en 

jevnere kjønnsbalanse. Virkemidler, for eksempel kvotering, har ikke vist seg effektivt i fag 

som det er naturlig og sammenlikne seg med (veterinærstudiet). Vi mener derfor at andre 

rekrutteringstiltak bør forsøkes primært før kvotering kan diskuteres.  

 

Innovasjon  
Rapporten argumenterer for at innovasjon og forskning er tilnærmet samme sak; Ylf er uenig. 

Der forskning er en akademisk aktivitet hvor målet er søken etter kunnskap, er innovasjon i 

langt større grad et fag som handler om å sette ikke bare nyvunnen kunnskap, men også nye 

måter å gjøre ting på, i praktisk applikasjon. Der forskning handler om å få et mest mulig 

nøyaktig svar med høyest grad av sikkerhet, handler innovasjon om pragmatisk 

problemløsning for å omsette idéer og kunnskap slik at de får nytteverdi for pasienter, 

helsepersonell og landet som helhet. Helsetjenester har hatt lav grad av tjenesteinnovasjon 

sammenlignet med mange andre sektorer i samfunnet. I lys av dette mener Ylf rapporten har 

inntatt en for passiv tilnærming til at universitetene rekrutterer landets mest boklærde ungdom 

og har dem på skolebenken i 6 år uten at de tilbys grunnleggende opplæring i idéutvikling og -

implementasjon.  

 

Generelle betraktninger  
Rapporten tar for seg mange sider av medisinsk grunnutdanning i Norge og hvordan denne 

kan forbedres. Store deler av innholdet er brukt til å tegne et bilde av situasjonen slik den er i 

dag. Vi savner et større fokus på og en bredere utredning av kunnskapsgrunnlaget for en del 

av innholdet i rapporten. Den ville blant annet blitt betydelig styrket dersom forfatterne hadde 

brukt flere referanser.  

Det er også flere strukturelle grep som bør gjøres for å styrke rapporten. Ylf støtter Nmf i 

deres vurdering av at det ikke alltid er like tydelig hvilke problemstillinger de forskjellige 

delene av rapporten skal besvare. Det er heller ikke alltid tydelig hva prosjektgruppen 

anbefaler av tiltak. Dette burde tydeliggjøres før rapporten sluttføres. 
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Vår ref.: 13/5069    Dato: 18.04.2016 

 

Sak 15 - Forslag om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin 
 

På bakgrunn av vedtak fattet av landsstyret i juni 2009 om opprettelse av kompetanseområder 

i tillegg til de formelle spesialitetene, fattet sentralstyret i møte 6. desember 2013 vedtak om 

opprettelse av en arbeidsgruppe for utredning av kompetanseområde i smertemedisin. 

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Norsk forening for smertemedisin, Norsk 

forening for allmennmedisin, Norsk anestesiologisk forening, Norsk forening for nevrologi, 

Norsk revmatologisk forening, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, Norsk 

ortopedisk forening, Norsk psykiatrisk forening, Norsk gynekologisk forening og Norsk 

gastroenterologisk forening. 

 

Arbeidsgruppens rapport forelå i desember 2015. Rapporten vedlegges. 

 

Arbeidsgruppen har følgende forslag til utdanningskrav for kompetanseområdet:  

 

 

1. Godkjent spesialist innenfor en klinisk spesialitet. 

 

2. Gjennomført og attestert de 80 obligatoriske timer kursutdanning for 

kompetanseområdet, med beståtte kursprøver. 

 

3. Gjennomført og attestert 40 timers relevante tilleggskurs i smertemedisin, 

godkjent av sakkyndig komite, eventuelt kurs og publisert vitenskapelig arbeid. 

 

I tillegg et av følgende to løp: 

 

4.  

a. Gjennomført og attestert minimum 6 måneder fulltids tjeneste på tverrfaglig 

smertesenter/klinikk 

 

eller 

 

b. Gjennomført og attestert i henhold til kompetanseområdets attestasjonsskjema, 

totalt 4 ukers supervisert hospitering på avdeling med tverrfaglig 

smertediagnostikk- og behandling, hvorav minimum 1 uke på smertesenter ved 

universitetssykehus. 

I tillegg gjennomført og attestert 60 timer med tutorledede gruppemøter.  

 



 

 

Side 2 av 3 

Praktiske ferdigheter og innhold i de obligatoriske kursene er beskrevet nærmere i rapporten.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at leger med utenlandsk utdanning i smertemedisin kan søke om 

godkjenning basert på en individuell, konkret vurdering av innholdet i attestert tjeneste. 

 

Arbeidsgruppen anbefaler også at leger med relevant praksis og erfaring, ved etablering av 

kompetanseområdet, i en overgangsperiode skal kunne søke godkjenning basert på et 

nærmere definert overgangsregelverk. 

 

Høring 

Sentralstyret vedtok i møte 20. januar 2016 å sende saken på høring til alle lokalforeninger, 

yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, spesialforeninger, spesialitetskomiteer, 

spesialitetsrådet, regionsutvalg og Norsk medisinstudentforening. Det ble bedt om uttalelse 

på følgende: 

 

- Forslag om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin 

- Forslaget til regler for godkjenning 

 

Høringsuttalelser 

Ved høringsfristens utløp var det innkommet 15 høringsuttalelser. 6 støtter forslaget uten 

kommentarer og 9 støtter forslaget med kommentarer. Uttalelsene er oppsummert i vedlegg 2. 

 

Det er i høringsuttalelsene bred støtte til opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin. 

De fleste gir også tilslutning til det foreslåtte regelverket. 

 

Sentralstyrets vurdering 

Det er bred støtte til forslaget om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin.  

 

Når det gjelder regelverk og utdanningskrav, er det kommet noen bemerkninger om hvilke 

spesialiteter kompetanseområdet skal bygge på, krav til utdanningslengde, innhold i kurs og 

krav til utdanningssteder. 

 

Sentralstyret mener dette er justeringer som kan vurderes av sentralstyret etter at innspillene 

er forelagt arbeidsgruppen. Sentralstyret vil derfor anbefale at landsstyret tar stilling til om 

kompetanseområde i smertemedisin skal opprettes.  

 

Dersom landsstyrer fatter et positivt vedtak, ber sentralstyret om fullmakt til å fastsette 

endelig regelverk. Sentralstyret ber også om fullmakt til å etablere kompetanseområdet, 

herunder å oppnevne sakkyndig komite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 3 av 3 

Landsstyret anbefales å fatte slikt vedtak: 

 

Det opprettes kompetanseområde i smertemedisin. 

Landsstyret delegerer til sentralstyret å fastsette endelige bestemmelser for utdanningen, etter 

at arbeidsgruppen har vurdert de innkommende kommentarer til det foreslåtte regelverket.  

Sentralstyret gis fullmakt til å etablere kompetanseområdet, herunder å oppnevne sakkyndig 

komite. 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

Geir Riise                                  Bjarne Riis Strøm 

Generalsekretær                                  fagdirektør 

 

                                  Saksbehandler: 

                                  Marte Løvald Andresen, rådgiver 
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Oslo, april 2016 

           Vedlegg 2 

Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin 

 

 

Følgende høringsinstanser støtter forslaget uten kommentar: 

Telemark legeforening 

Norsk gynekologisk forening 

Norsk onkologisk forening og spesialitetskomiteen i onkologi 

Overlegeforeningen 

Yngre legers forening 

Spesialitetsrådet 

 

Følgende høringsinstanser støtter forslaget med slike kommentarer: 

LOKALFORENINGER 

Hedmark legeforening 

Hedmark legeforening støtter forslaget om opprettelsen av kompetanseområde i 

smertemedisin. Utformingen av utdannelsen virker fornuftig, men Hedmark legeforening har 

en enkel kommentar på de foreslåtte overgangsreglene. Det fremkommer ikke over hvor lang 

tid må man samle poeng slik at man får smertelegekompetanse. Er dette over 1 år, 2 år eller 5 

år? Dette bør fremkomme i regelverket.  

 

 

FAGMEDISINSKE FORENINGER 

 

Norsk forening for allmennmedisin 

Legeforeningens landsstyre vedtok i 2009 å fremme forslag om opprettelse av ulike 

kompetanseområder på tvers av de ulike spesialitetene. Det ble i desember 2013 nedsatt en 

arbeidsgruppe for å utrede smertemedisin som kompetanseområde.  Rapporten forelå i 

desember 2015. 

 

Smerteproblematikk er omfattende og gjelder store grupper av pasienter på tvers av ulike 

spesialiteter.  Flere studier viser at opptil 30% av befolkningen har kroniske smerter.  

Smertetilstander gir primært store lidelser for den enkelte, men det gir også store kostnader 

for samfunnet slik at økt kompetanse og bedre behandling på feltet er av stor betydning også i 

et økonomisk perspektiv.   

 

De fleste pasienter med smerteproblematikk får hjelp i primærhelsetjenesten.  Dette gjelder 

både akutte og langvarige (kroniske) smerter, maligne og ikke-maligne smerter samt terminal 

lindrende behandling. Det er derfor åpenbart at økt kompetanse blant allmennleger er 

nødvendig og kjærkomment. Når fastlegene står fast eller ønsker hjelp til å håndtere pasienter 

med kroniske smerter, har de mulighet til å henvise til smertepoliklinikker hvor det arbeider 

anestesileger og evt. andre faggrupper.  Imidlertid er allmennleger normalt ikke representert 
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som yrkesgruppe på disse klinikkene. Det kan derfor oppstå tilfeller hvor forslagene til 

behandling vanskelig lar seg gjennomføre av ulike praktiske årsaker, og utfordringene ender 

da ofte hos fastlegene igjen.  

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter at det opprettes et kompetanseområde i 

smertemedisin.  Det er behov for økt kompetanse på området innenfor alle nivåer av 

helsevesenet.  Tiltaket vil kunne øke kompetansen på smertemedisin hos allmennleger som 

kan delta i tverrfaglige smerteteam og bidra med allmennmedisinsk kompetanse inn i 

fagmiljøet for smertemedisin. De vil også kunne bidra ut mot kollegaer i primærhelsetjenesten 

og styrke kompetansen generelt i fastlegekorpset.  Dette kan eksempelvis gjøres ved å 

arrangere smertekurs med et allmennmedisinsk perspektiv.  Det kan også være en mulighet at 

allmennleger med kompetanse på smertemedisin kan tilby second opinion-vurderinger for 

andre fastleger.  

 

Det er kommet forslag til regler for godkjenning innen kompetanseområdet i smertemedisin.  

NFA mener at det er behov for koordinering av de ulike kompetanseområdene slik at  kravene 

til kompetanse blir tilsvarende for de ulike områdene.  Det bør fastsettes noen hovedregler 

som gir relativt like rammer for utvikling av kompetanseområder, og det bør fastsettes en grov 

felles mal der kravene til utdanning/hospitering/klinisk tjeneste er relativt like.   

 

Fastleger er avhengige av et utdanningsopplegg som kan tilpasses ordinær praksis på en god 

måte.   Fastleger er oftest selvstendig næringsdrivende og har et kontinuerlig ansvar for sine 

listepasienter.  Videre stilles det for dem krav til tilstedeværelse i praksis og til etterutdanning 

med et visst antall godkjente kurstimer per resertifiseringsperiode.  Vi ser at arbeidsgruppen 

har lagt opp til et utdanningsløp som også kan favne allmennleger, med et kursopplegg i 

bolker og mulighet for å skaffe seg praksis gjennom hospiteringsordninger som også kan 

spres ut i tid kombinert med veilederstyrte gruppemøter. Dette er kjente arbeidsformer fra 

videre- og etterutdanningen for spesialiteten i allmennmedisin. Vi støtter derfor denne 

oppbyggingen av utdanningen.  

 

Nåværende regler for spesialistutdanning og resertifisering i spesialiteten allmennmedisin 

innebærer at det pr. kurs kun godkjennes 30 timer som klinisk emnekurs.  Resten vil kunne 

godkjennes som valgfrie timer.  Dette kan by på utfordringer når det gjelder 80 obligatoriske 

kurstimer innen smertemedisin.  Det bør derfor vurderes om spesialistreglene skal endres slik 

at kurset i denne sammenhengen blir mer attraktivt.  Et alternativ er at spesialistkomitéene 

godkjenner de 4 kursene som selvstendige kliniske emnekurs på forskjellige områder, slik de 

er utformet med forskjellige temaer.  

 

Til sist vil det også være et incentiv for fastleger å bruke en slik kompetanse ved at man får en 

egen takst for vurdering og behandling av smerter i konsultasjoner. Taksten bør bare gjelde 

for dem som har godkjent kompetanseområde i smertemedisin. De andre elementene i 

forslaget til regler innen smertemedisinutdanningen er relativt detaljerte, vi tar ikke videre 

stilling til de enkelte elementene.   

 

Vi støtter opprettelsen av en sakkyndig komité som både kan godkjenne veiledere til 

utdanningsgruppene og den enkelte kandidaten.  Da kvalifikasjonene må vurderes på tvers av 

de ulike spesialiteter, vurderes det hensiktsmessig at dette legges til et eget utvalg.  Reglene 

for komitéens arbeid anbefales koordinert med de andre kompetanseområdene.   
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Ofte møter fastleger en annen sammensetning av problemstillinger hos pasienter enn det som 

presenteres i annenlinjetjenesten.  For å oppnå en nødvendig bredde med tanke på kunnskaper 

og ferdigheter, er det derfor ønskelig at minst ett av medlemmene i komitéen er allmennlege. 

 

 

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og spesialitetskomiteen i fysikalsk 

medisin og rehabilitering 

 

Det vises til mail fra Legeforeningen datert 26.01.16 vedørende høringsuttalelse om 

opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin. Høringsuttalelsen baserer seg på rapport 

fra arbeidsgruppen som ble nedsatt for å utrede smertemedisin som kompetanseområde og 

brev fra Legeforeningen datert 11.01.16.. Uttalelsen er utarbeidet i samarbeid mellom 

Spesialitetskomiteen for fysikalsk medisin og rehabilitering og Norsk Forening for Fysikalsk 

medisin og Rehabilitering (NFFR).  

Man ber i brev fra Legeforeningen datert 11.01.16 om en uttalelse ifht følgende:  

1. Forslag om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin  

2. Forslag til regler for godkjenning  

 

Forslag om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin;  

Norsk Forening for Fysikalsk medisin og Rehabilitering og spesialitetskomiteen i fysikalsk 

medisin og rehabilitering støtter forslaget i sin fulle bredde. Arbeidsgruppen har belyst 

behovet for økt kompetanse på område smertemedisin som berører flere spesialiteter på en 

god måte. Opprettelse av et kompetanseområde i smertemedisin vil kunne bidra til økt 

interesse for en tverrfaglig tilnærming til en kompleks problemstilling, lettere tilgang til 

oversikt over forventet kunnskap i feltet, bredere samarbeid mellom spesialiteter og ikke 

minst; et bedret tilbud til et bredt spekter av pasienter hvor langvarig smerte er hovedårsak 

eller medvirkende årsak til truende eller etablert funksjonsnedsettelse.  

Forslag til regler for godkjenning:  

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i etablerte systemer i våre naboland og i EU og tilpasset 

kravene norske forhold, blant annet ifht krav om hospitering eller arbeid ved avdeling med 

tverrfaglig smertediagnostikk og behandling. Forslaget synes grundig vurdert og fremstår 

gjennomtenkt. Kravene tar for seg både teoretisk kunnskap, praksis og kjennskap til forskning 

på feltet. Forslaget om overgangsregler for kompetanseområdet hvor man kan få uttelling for 

gjennomgått  relevante kurs, konferanser, klinisk arbeid og forskning støttes.  

Konklusjon:  

Rapporten som foreligger fra arbeidsgruppen belyser behovet for opprettelse av 

kompetanseområde innen smertemedisin. Forslaget til krav for å få godkjenning innen 

kompetanseområdet bygger på etablerte systemer i våre naboland og EU og synes godt 

vurdert og gjennomtenkt samt tilpasset norske forhold på en god måte.  

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og spesialitetskomiteen for fysikalsk 

medisin og rehabilitering støtter forslaget om opprettelse av kompetanseområde innen 

smertemedisin og de regler for godkjenning som foreligger i forslaget fra arbeidsgruppen. 
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Norsk forening for klinisk nevrofysiologi 

Vi viser til høringsbrev datert 11.01.2016 (ref 13/5069) og «Rapport til sentralstyret fra 

arbeidsgruppen oppnevnt for opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin”. Vi vil takke 

arbeidsgruppen for en grundig rapport. Kronisk smerte utgjør et stort folkehelseproblem og 

det er viktig at man øker kompetanse og interesse rundt dette. Vi er helt enig i 

grunnholdningen om at smertemedisin bygger på kunnskap fra mange fagområder og at 

«siden alle deler av helsetjenesten møter pasienter med alvorlig akutt smerte og kompliserte 

langvarige smerter, er det ønskelig at smertemedisinsk kompetanse er tilgjengelig i alle fag og 

nivåer». Vi har følgende innspill: 

 

1. Vi er helt enige i at det bør opprettes et kompetanseområde i smertemedisin. 

 

2. Vi er uenige i forslaget til utdanningskrav punkt 1 som foreslår at man må være 

«Godkjent spesialist innenfor en klinisk spesialitet». Vi foreslår endring av dette 

punktet til «Godkjent spesialist innenfor en medisinsk spesialitet».  

Kommentar: Det har i de siste tiårene vært en eksplosiv utvikling innen forståelsen av 

smertefysiologi/-patofysiologi. Dette skyldes i stor grad omfattende forskning innen 

nevrofysiologiske smertemekanismer
1
, smertegenetikk

2,3
, «brain imaging»

4
 (som i utvidet 

forstand inkluderer både radiologi (MR, fMRI m.m.), nevrofysiologi (EEG/MEG/evoked 

potentials) og nukleærmedisin (PET, SPECT)) og smerteimmunologi
5,6

. Det er på bakgrunn 

av dette uheldig at man i rapporten foreslår å utelukke relevante legespesialiteter fra 

kompetanseområdet i smertemedisin. Vi mener at fagområder som klinisk nevrofysiologi, 

medisinsk genetikk, radiologi, immunologi, nukleærmedisin og klinisk farmakologi kan være 

viktige bidragsytere og bør inkluderes i dette kompetanseområdet: 

 

Det vil i framtiden komme en stor mengde smerteforskning fra disse fagområdene (inkludert 

mye basalforskning). Det vil være av betydning at det innen smertefeltet finnes fagpersoner 

med interesse og kompetanse til å kunne forstå/oversette/ta i bruk denne kunnskapen.  

 

Det har blitt foreslått en mekanismebasert tilnærming
7
 til smerte hvor målet er å identifisere 

bakenforliggende mekanismer hos den enkelte pasient for å bedre kunne tilpasse 

behandlingen for den enkelte pasient. Dette har vist seg å være utfordrende, men personer 

med kompetanse fra de nevnte fagfelt vil kunne bidra i dette arbeidet. 

 

For å stimulere reell tverrfaglighet bør man åpne for økt involvering av fagpersoner med 

inngående smerterelatert kunnskap fra de overfor nevnte fagområder. Dette lar seg ikke 

erstatte av sporadiske kursforelesninger om disse temaene. 

 

Det er viktig at smerte får en høyere status og oppmerksomhet også innenfor disse 

spesialitetene. Det er uansett lite sannsynlig at et stort antall fagpersoner herfra vil søke seg til 

kompetanseområdet smertemedisin, men kun et fåtall spesialister fra disse fagfeltene med 

interesse for smerte vil potensielt kunne bidra med mye verdifull kunnskap. De vil også kunne 

generere en generell økt interesse og kunnskap om smerte innenfor sitt eget fagmiljø.   

 

Det er viktig å øke kompetansen om grunnleggende forhold ved smerte hos fagpersoner som 

arbeider med smertepasienter, men det er også viktig å stimulere til økt «klinisk» 

smertekompetanse blant de overfor nevnte spesialiteter. Dette vil øke samarbeidsevnen og 

føre til tverrfaglighet i en videre forstand.  
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I tillegg til å spille en viktig rolle for diagnostikk/utredning og forståelse av smerte, vil det 

være realistisk å tro at enkelte av disse spesialitetene i økende grad kan bli mer direkte 

involvert i behandling av smerte (jf. for eksempel utviklingen av intervensjonsradiologi som 

også inkluderer smertebehandling, samt andre ikke-farmakologiske metoder som transkraniell 

magnetisk stimulering).  

 

Flere av disse spesialitetene egner seg godt for forskning som befinner seg i grenselandet 

mellom grunnforskning og klinisk forskning. Et problem innen smertefeltet er en økende 

avstand mellom en enorm mengde kunnskap generert av grunnforskning over til kunnskap 

som har klinisk nytteverdi for den enkelte pasient. Translasjonsforskning fra disse fagfeltene 

vil i denne anledning være viktig. 

 

Spesialiteten Klinisk nevrofysiologi (KNF) er på mange måter er nært knyttet til smerte. 

Nevrofysiologisk kunnskap er nødvendig for å forstå både akutt og kronisk smerte og 

historisk sett finnes det utallige eksempler på hvordan nevrofysiologiske metoder har kastet 

lys over forståelsen av smerte
1
. Deler av det norske KNF-miljøet har også vært viktige 

bidragsytere til smertefeltet, blant annet via en relativ stor forskningsproduksjon, og det er 

flere KNF-leger med doktorgrad innen smerte som deltar aktivt innen smerteundervisning av 

ulik slag. I tillegg vil de fleste KNF-leger i sin kliniske hverdag hyppig møte pasienter med 

ulike smertetilstander, eksempelvis nevropatisk smerte (inkludert kompleks regionalt 

smertesyndrom (CRPS) og smertefull tynnfibernevropati).  

 

3. Vi er kritiske til at det i rapporten benyttes en inndeling av medisinske spesialiteter i 

«kliniske» versus «ikke kliniske”. Vi ber om at dette unngås.  
Kommentar: Man har i rapporten valgt å benytte en etter vår mening kunstig og lite relevant 

inndeling i såkalte «kliniske» versus «ikke kliniske» spesialiteter. Det klargjøres ikke hvordan 

man har begrunnet eller definert en slik inndeling, utover at det listes opp enkelte 

legespesialiteter som benevnes som «ikke kliniske». Vi finner heller ikke at denne 

inndelingen tidligere har blitt klart begrunnet/definert i formelle sammenhenger. Vi synes det 

er uheldig at dette benyttes til å ekskludere enkelte spesialiteter fra kompetanseområdet, 

spesielt da det ikke gis en begrunnelse for hvorfor inndelingen (i seg selv) eventuelt skulle 

være relevant.  

 

Vi mener uansett det er feil at klinisk nevrofysiologi (KNF) i rapporten blir definert som 

«ikke klinisk». Selv om KNF tildels kan forstås som en laboratoriespesialitet, er KNF absolutt 

også en «klinisk spesialitet» (noe som gjenspeiles i både navnet og i reelt arbeidsinnhold). 

KNF er videre tett integrert med en rekke andre «kliniske spesialiteter» (se «Strategisk plan 

for klinisk nevrofysiologi i Norge»
8
). Vi kjenner ikke til bakgrunnen for bruken av en slik 

inndeling, men spekulerer i om det kan være at man oppfatter begrepet «kliniske spesialiteter» 

synonymt med spesialiteter som tradisjonelt har et selvstendig behandlingsansvar? Vi mener i 

så fall at dette ikke er en heldig forståelse av begrepet «klinisk» og at det uansett ikke 

eksisterer et helt klart/absolutt skille mellom «diagnostikk» og «behandling» i 

helselovgivningen. Selv om KNF i Norge fortrinnsvis har vært involvert i diagnostikk og 

sjeldent har hatt selvstendig behandlingsansvar, er det noe varierende hvordan dette 

praktiseres. I IFCN (International Federation of Clinical Neurophysiology) sin definisjon av 

faget er behandlingsaspektet inkludert: «Clinical Neurophysiology also encompasses 

physiological methods for therapy of neurological and psychiatric disorders»
 9

.  

 

Den nevnte inndelingen er også uheldig i en videre forstand da slike merkelapper kan bidra til 

uheldige føringer for hva de ulike medisinske spesialiteter generelt skal befatte seg med. 
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Innholdet i de ulike medisinske spesialiteter er ikke skrevet i stein, men er og bør være i 

konstant utvikling – både på grunn av faglige forhold og av andre grunner (eksempelvis den 

forestående omlegging av spesialitetsstruktur). Rapporten bør derfor unngå bruk av en slik 

ubegrunnet merkelapp på enkelte legespesialiteter (som ikke har vært representert i 

arbeidsgruppen).  

 

4. Formålet med kompetanseområdet i smertemedisin bør formuleres mer eksplisitt.  
Kommentar: Vi forstår det som at formålet med dette kompetanseområdet er 1) å øke 

kompetansenivået rundt smerte generelt og innenfor alle områder innen helsetjenesten samt 2) 

å kunne bemanne smerteklinikker/smertesentre. Dette kunne imidlertid med fordel vært 

formulert noe tydeligere i rapporten. Forslag til krav om at man må være spesialist i en 

”klinisk spesialitet” virker uansett ikke veldig formålstjenlig da de aller fleste (muligens alle) 

medisinske spesialiteter bør inkluderes for å dekke formål 1). For formål 2) virker heller ikke 

et slikt krav spesielt hensiktsmessig, da man innunder «kliniske spesialiteter» tilsynelatende 

har inkludert spesialiteter (eksempelvis samfunnsmedisin) som ikke nødvendigvis gir 

åpenlyse fordeler ved bemanning av smerteklinikker sammenlignet med såkalte «ikke kliniske 

spesialiteter». 
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Norsk psykiatrisk forening 

Saken har vært behandlet i foreningens Utvalg for C/L-psykiatri og psykosomatikk og i 

foreningens styre.  

 

Forslaget hilses med glede. I enkelte andre saker har Legeforeningen kommet sent på banen. 

Vi merker oss således at både Høyskolen i Sør-Trøndelag/NTNU og Høyskolen i Buskerud 

allerede har startet separate utdanningsløp innen smertemedisin og at Høyskolen i Oslo og 

Akershus har et lignende tilbud på mastergradsnivå. 

 

Arbeidsutvalget har levert en solid rapport, som følgeskrivet fra generalsekretær og 

fagdirektør oppsummerer på en god måte. Vi velger å kommentere enkelte punkter spesielt og 

vi holder oss da til sidetallet i rapporten: 
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Side 4 - Endringer i befolkningen.  
Antallet over 67 år vil de nærmeste 20 år øke med 50%, med derav økende multimorbiditet og 

polyfarmasi. 

 Ca 750 000 av Norges 5 millioner innbyggere er i dag innvandrere eller første 

generasjon av barn født i Norge av innvandrere. Disse vil selvsagt være representert både i 

pasientpopulasjonen og på behandlersiden. Dette stiller økte krav til en transkulturell 

forståelse av smerte som symptom – også for psykiske lidelser. 

 

Side 7 – Biopsykososial modell 

 «Langvarig smerte forsterkes og kompliseres gjennom reaksjoner i det 

somatosensoriske og det motoriske nervesystem, så vel som relasjonelle og kontekstuelle 

forhold». Manglende erkjennelse av dette forholdet har gitt næring til mange konflikter 

mellom pasient og behandler, samt til operasjoner som i ettertid kanskje har vist seg fånyttes 

eller endog skadelige.  

 

Side 7 og  8 – Kompetanseområdets tiltenkte rolle i norsk helsevesen 

 Punktet « å fremme opplysning om smerte og smertebehandling i 

befolkningen»  tilsier at leger med kompetanse i smertemedisin bør få god utdannelse- og 

trening i pedagogikk. Den gruppen mange av oss i studietiden fikk omtalt som «pasienter», er 

nå blitt «brukere» eller «kunder» som skaffer sin kunnskap fra Internett og mer eller mindre 

bestiller behandling. Dette faktum skjerper kravene til leger som skal gi faglig begrunnede 

vurderinger, forklaringer og råd og få brukerne til å følge noen av disse rådene. 

 

Side 8 – behov for leger med smertemedisinsk kompetanse 

 «Helsedirektoratets veileder IS-2190 anbefaler at det opprettes tverrfaglige 

smerteklinikker i alle 18 helseforetak.» Dette er et punkt der det nye moteordet «robust» har 

stor relevans. Flere i utvalget har vært i kontakt med smerteteam som har vært spinkelt 

sammensatt, med svakt definerte oppgaver og struktur og har erfart at disse har hatt kort 

levetid. Vi har fortsatt mange små sykehus i Norge, dels med stor gjennomtrekk av personale. 

Utvalget vil foreslå at det i beskrivelsen av kompetanseområdet også tas med en anbefaling 

om størrelse og sammensetning av personalet på en smerteklinikk /smerteteam og tror 4-5 

personer er et minimum, men ikke nødvendigvis i fulle stillinger.       

 

Vi merker oss med tilfredshet at faggrupper som psykomotorisk fysioterapeut, manuell 

terapeut og idrettsterapeut er nevnt i rapporten. Klimaet mellom leger og disse faggruppene 

har i perioder vært mere preget av skepsis enn av samarbeid. 

 

Side 11 – Praktisk læringsutbytte 

 «… å innføre obligatoriske veilederstyrte gruppemøter med presentasjon av egne 

pasienter og spesifiserte ferdighetsmål som skal godkjennes under hospiteringen for å øke 

kvaliteten på denne.»  

 

Et slikt opplegg har vært gjennomført i drøyt 30 år for spesialiteten Allmennmedisin. 

Erfaringene herfra er svært gode. En vanlig opplevelse er at egen praksis endres mere markert 

i ønsket retning gjennom å diskutere sin praksis med kolleger, enn av å ta notater på 

forelesning.  Kanskje dette virkemiddelet også burde tas inn som tillegg til punkt 7 på side 15. 

Vi kjenner ikke  tilstrekkelig til SSAI, som ellers er foreslått godkjent som fullverdig og 

eneste tiltak for å samle 120 poeng. 

 

Andre viktige punkter er disse: 
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Side 20 – Nordmenn har vondt i ryggen – italienere i magen 

Side 21 – Eldre med polyfarmasi 

Side 27 – Vise evner til pedagogisk framlegg for større grupper pasienter,  

       pårørende, studenter mm. 

 

 

Norsk revmatologisk forening 

Norsk revmatologisk forening (NRF) mener at arbeidsgruppen har laget en grundig rapport 

som gir et godt grunnlag for å kunne gi uttalelse om:  

 

1. Forslag om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin 

NRF støtter forslaget og mener at arbeidsgruppen har gitt en godt forarbeidet og helhetlig 

begrunnelse for at også Norge trenger å styrke kompetansen i smertemedisin. Læringsmålene 

i kursprogrammet er detaljerte. Vi vil derfor anbefale at Kurs 3 gir mer plass til utredning og 

behandling av smerter hos innvandrere der smerteopplevelse, kultur, språk og erfaringer kan 

være spesielt utfordrende. Dette gjelder også krav til god tolketjeneste. 

 

2. Forslag til regler for godkjenning 

NRF er enig i forslaget til godkjenning inkludert overgangsreglene.  

 

Selv om det kan være et spørsmål ut over arbeidsgruppens mandat, vil vi likevel påpeke at 

ambisjonene i utdanningsprogrammet er store når en tenker seg at programmet skal 

gjennomføres på to år. Kostnadene for den enkelte deltaker kan også bli høye fordi dette 

forutsetter fri til deltakelse lang ut over det som legeforeningen og arbeidsgivere i dag gir 

muligheter til.  

 

 

SPESIALFORENINGER 

 

Norsk forening for palliativ medisin 

Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) ser på utredningen av Kompetanseområde i 

smertemedisin som et positivt tiltak.  

 

NFPM ser behovet for et fagfelt med dybdekunnskap innenfor smertemedisin på alle 

helsetjenestens nivåer, men ser det nødvendig å kommentere noen punkter i forslaget. 

Våre uttalelser vedrørende etablering av et nytt kompetanseområde er farget av at NFPM har 

vært aktivt deltakende i utformingen av pilotprosjektet Kompetanseområde palliativ medisin. 

Dette er et prosjekt i regi av Helsedirektoratet etter oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

 

NFPM vil understreke betydningen av en felles forståelse for hvilket kunnskaps- og 

ferdighetsnivå et kompetanseområde skal innebære, slik at ikke begrepet utvannes. Det anses 

som sentralt at et kompetanseområde skal bygge på godkjent, relevant, klinisk spesialitet hvor 

maksimalt ett år av tellende klinisk tjeneste til kompetanseområdet kan være utført før 

spesialitet er oppnådd.  

 

Vi ser det som særlig viktig at samme kompetansenivå legges til grunn for alle nye 

kompetanseområder. Entydighet i fht krav om klinisk tjeneste, teoretisk kunnskapsnivå og 

praktiske ferdigheter er sentralt. I dette ligger også spesifisering av krav til godkjent 

utdanningssted og spesifisering av antall måneder klinisk tjeneste med godkjent veileder. 
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Tjenesten bør foregå på godkjent sykehus med godkjent veileder. Utdanningssted/-avdeling 

må ha utdanningsutvalg, utdanningsplan og plan for internundervisningen for å kunne 

godkjennes. Dette bør presiseres i beskrivelsen av kompetanseområdet smertemedisin 

 

Antall kurstimer bør samsvare med kravet til grenspesialitet, dvs 125-150.  

Hovedvekten bør være heldagsundervisning, også med tanke på nettverksbygging innen 

fagfeltet Kurssamlingene vil også være viktige for å kunne dra nytte av den tverrfaglige 

kompetansen som utdanningskandidater til kompetanseområdet vil representere. I tillegg til 

kurskrav bør erfaring i forskning dokumenteres (prosjektoppgave), samt avsluttende skriftlig 

eksamen/kursprøve. Kursledelsen må sikre seg at kursdeltakerne har ervervet seg nødvendig 

kompetanse, for eksempel gjennom skriftlige innleveringsoppgaver. 

 

Når det gjelder praktiske ferdigheter, mener NFPM det er fornuftig med en sjekkliste for å 

sikre kunnskap i relevante ferdigheter. 

 

Det er ved mange sykehus et tett samarbeid mellom smertemedisinsk team og palliativt 

senter. Dette samarbeidet er viktig. Det er etter hvert etablert en rekke palliative sentra med 

tverrfaglig kompetanse og tilnærming til palliative smertepasienter. Tjeneste ved palliativt 

senter vil formodentlig være svært relevant også i forhold til Kompetanseområdet 

smertemedisin og kunne således vurderes som tellende tjeneste til Kompetanseområdet 

smertemedisin. 

 

NFPM ønsker lykke til i det videre arbeidet med utarbeiding og etablering av 

kompetanseområde smertemedisin. 

 

 

Norsk forening for smertemedisin 

Styret i NFSM har vurdert forslaget til utdanningskrav til kompetanseområdet i 

smertemedisin. Styret i NFSM støtter forslaget til opprettelse av et eget kompetanseområde 

for smertemedisin og forslaget til regler for godkjenning. Utvalget foreslår en omfattende 

teoretisk og praktisk videreutdanning og vi vil bemerke at det er viktig at det også legges til 

rette for å kunne søke stønadsordninger for leger på lik linje med annen kursutdanning 

gjennom legeforeningen.   

 

 

YRKESFORENINGER 

 

Praktiserende spesialisters landsforening 

PSL støtter arbeidsgruppens forslag om opprettelse av eget kompetanseområde i 

smertemedisin. Begrunnelsen er god. Vi har heller ikke noe å utsette på foreslåtte regler for 

godkjenning og overgangsregler. 

 

Vi har fra smertemedisinsk fagmiljø i PSL fått et par innspill  som herved formidles videre. 

 

Avsnitt  6 

Praktisk læringsutbytte 

Man bør her  legge inn at det også skal være mulig å hospitere/få veiledning ved avtalehjemlet  

multidisiplinær smerteklinikk. 

Akademisk medisin 
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Evidensbasert smertemedisin er det ideelle. I smertebehandling står man overfor det å lage 

evidensbasert medisin på pasientens egenrapportering, dvs. at dette er en kvalitativ 

virksomhet. Dette kan være et problem. Man må i denne sammenheng også diskutere ”når 

man ikke når målet med den medisin som har sterkest evidens, skal man da forsøke 

tilnærminger som har svakere evidens?” 

 

Avsnitt 7   

Hospitering 

Hospitering ved avtalehjemlet smerteklinikk bør også her inngå 

 

Avsnitt 9 

Kurs nr 1, dag 3: Farmakologi. 

Under basal klinisk farmakologi bør man ha med farmakogenetikk, både interindividuell og 

populasjonsmessig. 

Kurs nr 3, dag 1. 

Her bør man ha med :  

Hvordan møte  

en analfabet smertepasient? 

En pasient som ikke kan språket? 

Kan man drive god smertebehandling via tolk? 
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1. Bakgrunn 

 

Innledning 

Smertemedisin er et relativt nytt fagområde med en sped begynnelse i slutten av 30 årene i 

Frankrike og USA. Etter 2. verdenskrig erkjente man behovet for ytterligere hjelp til 

hjemvendte soldater med vedvarende smerter. Amerikanske pionerer med anestesierfaring 

forsøkte å løse pasientens problemer med injeksjoner og opioider, men erfarte at det var 

utilstrekkelig og til dels uhensiktsmessig. Fagpersoner med ulik bakgrunn ble derfor rekruttert 

ved opprettelsen av den første tverrfaglige smerteklinikken i Seattle, Washington ca. 1960 

Denne gruppens pionerinnsats var med å inspirere til dannelsen av The International 

Association for the Study of Pain (IASP) som siden 1974 har samlet klinikere og forskere fra 

alle medisinske fagområder. Forståelsen av smerte basert på en biopsykososial modell er 

økende, og det er i dag opprettet tverrfaglige smerteklinikker som særlig tar seg av pasienter 

med langvarige smerter, over store deler av verden [1]. 

I mange land er smertemedisin en spesialitet, subspesialitet eller kompetanseområde.  

 

Situasjonen i Norge 

I Norge fikk man fra 80 tallet og fram til begynnelsen av 2000 tallet etablert tverrfaglige 

smerteklinikker ved Aker sykehus, Haukeland sykehus, Regionsykehuset i Trondheim og ved 

Universitetssykehuset i Nord Norge. Vi har beholdt begrepet «klinikk», til tross for at det 

også betegner en samling avdelinger, da begrepet har vært brukt i alle disse årene og benyttes 

i Helsedirektoratets Veileder - Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker – IS-

2190. Smerteklinikkene gir poliklinisk tilbud til henviste pasienter med smerter som fastleger 

og/eller spesialisthelsetjenesten ikke klarer å hjelpe.  Hittil har det særlig vært anestesileger 

som har bemannet disse avdelingene og kun et mindretall av legene hatt anledning til å 

fordype seg i faget. Likevel har det utviklet seg gode forskningsmiljøer i Norge. Norsk 

Smerteforening (NOSF) ble opprettet som en tverrfaglig organisasjon i 2005 og er i dag 

tilknyttet IASP. Norsk forening for smertemedisin (NFSM) ble opprettet i 2008 og godkjent 

som en spesialforening i Legeforeningen samme år.  

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene med 

gjentatte krav siden 2008 om et bedre tilbud til pasienter med langvarige smerter [2, 3] har 

ført til opprettelse av nye smerteenheter ved flere helseforetak. Det finnes imidlertid ingen 

definert kompetanse for dem som skal ivareta pasientene. Dette ble også belyst i en 

stortingsdebatt i 2011. Behovet for godt kvalifisert tverrfaglig smertebehandling kommer 

tydelig fram i Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker utgitt av 

Helsedirektoratet i 2015. [3]. Denne veilederen anbefaler opprettet tverrfaglige 

smerteklinikker i alle helseforetak og at i hvert regionale helseforetak skal denne ha utvidet 
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ansvar for forskning og undervisning. Betegnelsen smertesenter brukes om slike regionale 

smerteklinikker med utvidet ansvarsområde.  

Samtidig som det er anbefalt å opprette smerteklinikk/smertesenter ved sykehusene har ingen 

av de offentlig autoriserte helseutdanningene i Norge definerte læringsmål for området 

smerte, og kompetansen hos helsepersonell er svært ujevn. NOSF og NFSM søker å endre på 

dette ved å utarbeide spesifikke læringsmål for grunnutdanningene. Det ble videre i 2015 

startet to utdanningsløp tilknyttet Høyskolen i Sør Trøndelag/NTNU og Høyskolen i 

Buskerud og Vestfold/UiO som skal gi videreutdanning i smertemedisin på masternivå. 

Begge utdanningsløpene tar sikte på tverrfaglig rekruttering. Høyskolen i Oslo og Akershus 

har et lignende tilbud på Mastergradsnivå som er åpent for alle helseprofesjoner. 

 

Behovet for og begrunnelse for kompetanseområdet 

Langvarige smerter er et utbredt helseproblem.  I flere norske epidemiologiske studier 

rapporterer 25 - 30 % av den voksne befolkningen at de har langvarige smerter.  Smerter fra 

muskel-skjelettapparatet dominerer [4] den alt overveiende del av den medisinske behandling 

håndteres i primærhelsetjenesten. En del kroniske sykdommer som kreft, leddgikt og artrose 

er ofte assosiert med smerter, men forekomsten av langvarige smerter er langt høyere enn 

prevalensen av de definerte, smertegivende kroniske sykdommer [5,6,7,8]. Hos eldre utgjør 

smerter en spesiell utfordring. Antallet personer over 67 år i Norge vil de neste 20 år øke med 

50 %, og forekomsten av skader, sykdommer og smertetilstander øker med stigende alder. 

Langvarige smerter forekommer hos mer enn 50 % av hjemmeboende eldre [9] og 60-80 % av 

dem som bor i sykehjem.  

De aller fleste pasienter med akutte smerter som en del av en pågående sykdom behandles av 

allmennmedisiner eller en organspesialist. De trenger ikke behandling ved en Smerteklinikk 

eller Smertesenter, men leger med god kunnskap om smerte, smertens funksjon, konsekvens 

og behandling.  

Vedvarende smerte etter at den akutte fase er over har ofte andre årsaker enn vevskade og er 

vanskeligere å håndtere, både for leger og pasient. Manglende forståelse for dette vil i mange 

tilfeller føre til en lang og hensiktsløs søken etter forklaring eller en løsning som skal fjerne 

smerten.   

Kommunikasjonen mellom de ulike enheter i helsetjenesten er i dag mangelfull og pasienten 

møter ulike forklaringer og forslag til utredning og behandling. Dette fører til frustrerte 

pasienter og leger som ikke klarer å hjelpe pasientene og innebærer et unødvendig forbruk av 

helseressursene.  

Vi mener et kompetanseområde vil dekke behovet for kunnskapsutvikling og tjenestetilbud 

bedre enn en spesialisering eller grenspesialisering fordi fagområdet angår de aller fleste 

medisinske spesialiteter og bygger på kunnskap fra mange områder. Økt kunnskap og 

kompetanse innen smertemedisin er derfor ønskelig på alle trinn i helsetjenesten. [10-12] og 

det er derfor ikke grunn til å utelukke noen klinisk spesialitet. Organisering av et 
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kompetanseområde er dessuten mer fleksibelt enn en grunnspesialitet og bedre egnet til å 

møte de endringer som sikkert vil komme i dette feltet.  

 

Sosioøkonomiske konsekvenser av langvarige smerter  

Langvarige smerter er sterkt assosiert med redusert arbeidsfunksjon, og er i dag den hyppigste 

årsaken til langtidssykefravær og uførhet i Norge. [6, 13].  Muskel- og skjelettlidelser var 

hoveddiagnosen i vel 40 prosent av sykefraværsdagene i årene 2009 og 2013. Tall fra 

levekårsundersøkelsen (2005) viste at kroniske smerter er anført som begrunnelse for 54 

prosent av uførhetstilfellene, og for 32 prosent var muskel- og skjelettlidelse(r) årsaken [14]. 

Tallene er bekreftet i senere undersøkelser [15]. Kostnadene for muskel-skjelettlidelser er i 

2009 beregnet til omlag 14 milliarder for helsetjenester, mellom 30-34 milliarder for 

sykefravær og 27 milliarder i trygdeutgifter [4]. 

Kombinasjonen av langvarige smerter og psykiske lidelser er vanlig. I en amerikansk 

undersøkelse fant man at 35 % av personer med langvarige smerter i nakke og rygg samtidig 

rapporterte psykisk lidelse mot 29 % i et representativt utvalg av befolkningen. 

Kombinasjonen av langvarig smerte og psykisk lidelse er dessuten vesentlig for å forklare 

selvrapportert tap av funksjon, også i norske undersøkelser er psykiske plager vist å være 

viktige risikofaktorer for langvarige, utbredte smerter [16].  

 

2. Arbeidsgruppens mandat 

Sentralstyret i den norske legeforening vedtok 6. desember 2013 å nedsette en arbeidsgruppe 

for å utrede smertemedisin som kompetanseområde. 

Norsk forening for smertemedisin, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk anestesiologisk 

forening, Norsk forening for nevrologi, Norsk revmatologisk forening, Norsk forening for 

fysikalsk medisin og rehabilitering, Norsk ortopedisk forening, Norsk psykiatrisk forening, 

Norsk gynekologisk forening, Norsk gastroenterologisk forening og Norsk forening for 

gastroenterologisk kirurgi ble bedt om å foreslå representanter til arbeidsgruppen. 

I mars 2014 fattet Sentralstyret følgende vedtak: 

Sentralstyret oppnevner Unni M Kirste, Holgeir Skjeie, Harald Breivik, Hilde Berner 

Hammer, Torhild Warncke, Sissel Roland, Knut A Fjeldsgaard, Egil Andreas Fors, Liv 

Rimstad og Dag Arne Lihaug Hoff som medlemmer i arbeidsgruppen som skal utrede 

kompetanseområde i smertemedisin. 

Unni M Kirste oppnevnes som leder. 

 

Arbeidsgruppens mandat er å utrede forslag om etablering av kompetanseområde i 

smertemedisin, herunder funksjon og virkeområde, kompetanseområdets plass i helsetjenesten 



Smertemedisin som kompetanseområde 

6 
 

og behov for leger med kompetanse i smertemedisin. Innholdet i kompetanseområdet, 

læringsmålene og kravene må beskrives.  

Presidenten gis fullmakt til å oppnevne representant fra Norsk forening for 

gastroenterologisk kirurgi. 

Sekretariatet tar initiativ til et første møte i arbeidsgruppen. 

I Arbeidsgruppens funksjonstid har Knut A. Fjeldsgaard og Harald Breivik blitt erstattet av 

henholdsvis Rakel Sif Gudmundsdottir og Gunnvald Kvarstein. Begge ble oppnevnt av sine 

Spesialforeninger og godkjent av Generalsekretæren 

 

 

3. Arbeidsgruppens arbeidsform 

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid 13.juni 2014 og har hatt 7 møter i Legenes hus og i tillegg 

videokonferanser foruten epost korrespondanse.  

Marte Løvald Andresen fra Legeforeningens sekretariat har deltatt på de fleste møtene, 

skrevet referater og vært behjelpelig med å fremskaffe rapporter fra tidligere utredninger. 

Gruppen har gått gjennom kravene for fagområdet i Sverige, Finland, Australia og New 

Zealand og i EU og tatt hensyn til IASPs læringsmål og kompetansekrav. Hensikten er å sikre 

at våre krav og beskrivelser ligger på et internasjonalt akseptabelt nivå tatt lokale forhold i 

betraktning. Vår målgruppe er bredere enn i flere av de andre landene og kravene tar hensyn 

til dette. 

 

 

4.  Beskrivelse av kompetanseområdet smertemedisin 

Innledning 

Smertemedisin som fagfelt omfatter; forståelse, diagnostikk og behandling av akutt og 

langvarig smerte innenfor og på tvers av medisinske spesialiteter og i samarbeid med annet 

helsepersonell og andre deler av helsetjenesten.  

Et grunnleggende premiss er at smerte, uansett årsak og alvorlighetsgrad, er både en 

opplevelse og en «sansekvalitet», kfr.  IASPs definisjon av smerte [17]. Av dette følger at all 

diagnostikk, evaluering og behandling må bygge på individets subjektive rapportering av 

smerten [18]. 

Akutt smerte oppstår vanligvis umiddelbart etter skade eller sykdom. Den avtar gradvis og 

opphører når vevsskaden har leget, vanligvis innen 12 uker. Kompetanse på dette feltet er 
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viktig fordi tidlig og riktig diagnostikk og behandling trolig kan forebygge at den akutte 

smerte blir langvarig. Langvarig (kronisk) smerte kan ha startet i forbindelse med en konkret 

hendelse, men blir også beskrevet uten en identifiserbar foranledning. Når smertetilstanden 

kontinuerer utover 3 mnd. er den definert som langvarig [19]. Det legges til grunn at langvarig 

smerte kan være et sammensatt helseproblem som kan fortsette etter at den underliggende 

eller utløsende årsak til smertetilstanden er fjernet [20]. Smertemekanismene ved langvarig 

smerte er mer komplekse, diagnostikk, evaluering og behandling vanskeligere. Man har også 

erfaring for at langvarige smertetilstander kan presentere seg som gjentatte akutte smerter [19] 

– og det er viktig at klinikeren forstår dette og håndterer pasienten på riktig måte.  

 

Biopsykososial modell 

Tilgjengelig kunnskap har økt betydelig de siste 20-30 årene og forandret vår forståelse både 

av årsaker til smerte og de mange uheldige psykososiale og kroppslige konsekvenser av 

langvarig smerte. Langvarig smerte forsterkes og kompliseres gjennom reaksjoner i det 

somatosensoriske [21] og det motoriske nervesystem [22] så vel som relasjonelle [23] og 

kontekstuelle forhold [24, 25]. 

Den tverrfaglige smertebehandling har basert seg på en biopsykososial forståelse av langvarig 

smerter. John Loeser [26] argumenterte allerede på 1960-tallet for at smerter kan forstås som 

en samhandling mellom aktivering av smertefibre, oppfattelse av smerte, lidelse og 

smerteatferd. Det er de senere tiårene kommet betydelig evidens som støtter modellen [27, 

28]. Til tross for at all smerte kjennes som faktisk eller truende vevsødeleggelse er 

psykologiske bidrag til smerteopplevelse og opprettholdelse vesentlig. 

Denne biopsykososiale modellen dreier seg også om å mobilisere pasientens egne ressurser 

for å oppnå bedring [1]. Denne forståelsen er dessverre ikke alltid kjent for leger i alle deler 

av helsetjenesten, og den blir således ikke tatt nødvendig hensyn til ved diagnostisering og 

behandlingsvalg.   

 

Kompetanseområdets tiltenkte rolle i norsk helsevesen  

Kompetanseområdet skal gjøre legen kompetent til å ta bedre hånd om smertepasienten. Som 

tidligere beskrevet (side 3) er langvarige smerter utbredt og forbundet med nedsatt funksjon. 

Mange pasienter håndterer sine plager på egenhånd, men når egenomsorgen ikke strekker til 

kan det være vanskelig å finne leger med adekvat kompetanse. Det fører ofte til 

«doktorshopping», uhensiktsmessige utredninger, feilbehandlinger og derav store utgifter for 

den enkelte og for samfunnet.   

Pasientene oppsøker alle deler av helsetjenesten, men først og fremst førstelinjetjenesten, der 

omtrent 30 % av problemstillingene er smerterelaterte [10, 12].  Mange henvises til 

spesialitetene ortopedi, fysikalsk medisin og rehabilitering samt revmatologi, og kun 0,5 -2 % 
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har sammensatte og alvorlige smerteplager som fordrer behandling på en tverrfaglig 

smerteklinikk.  

Vi mener at man ved å gi et kompetansetilbud til leger med interesse for dette feltet, vil det 

dannes et fagfellesskap som stimulerer til kunnskapsutvikling og omstilling etterhvert som 

forståelse og behandlingsmuligheter endrer seg. Viktige oppgaver for leger med denne 

kompetansen vil være  

 å bedre behandlingen av den enkelte pasient med smerteplager  

 å fremme samhandling på tvers av fag, spesialiteter og nivå omkring smertepasienter 

 å fremme samhandlingen mellom allmennmedisin og spesialisthelsetjenesten omkring 

pasienter med akutte, subakutte og spesielt langvarige smerter. 

 å identifisere uhensiktsmessig behandling og områder for forbedring 

 å utarbeide oppdaterte og dokumenterte retningslinjer for smertebehandling  

 å bidra til utdanning og forskning innen smertefaget  

 å fremme opplysning om smerte og smertebehandling til befolkningen 

 

Behov for leger med smertemedisinsk kompetanse  

Siden alle deler av helsetjenesten møter pasienter med alvorlig akutt smerte og kompliserte 

langvarige smerter, er det ønskelig at smertemedisinsk kompetanse er tilgjengelig i alle fag og 

nivåer i helsetjenesten. Det vil kunne sikre bedre og mer hensiktsmessige pasientløp.  Hvis 

legen ikke selv har god kunnskap bør vedkommende kunne rådføre seg med kollega som har 

slik kompetanse.  

I noen fag er det større behov for bred kunnskap om smerte enn i andre, men de fleste kliniske 

spesialiteter har pasientgrupper med vanskelige håndterbare smertetilstander.  

 Det finnes for tiden (2013) 16 smerteklinikker som i hovedsak utfører poliklinisk utredning 

og til dels behandling av pasienter med langvarige og ofte sammensatte smertetilstander og 

normalt lang livstidsprognose. De fleste klinikkene mangler kontinuerlig tverrfaglig og 

tverrmedisinsk kompetanse og mange har bare drift noen få dager i uken. Helsedirektoratets 

veileder IS-2190 anbefaler at det opprettes tverrfaglige smerteklinikker i alle 18 helseforetak 

[12]. Følgelig trenger vi flere leger med kompetanse til å bemanne smerteklinikkene.  

Disse klinikkene vil ofte også bidra i driften av konsultative «smerteteam» som betegner 

sykehuspersonale som er behjelpelige med å løse problemer hos innlagte pasienter. 

Smerteteamene består som regel av anestesisykepleier(e) og anestesilege, men kompetansen 

varierer. Deres styrke er at personalet har døgnkontinuerlig vakttjeneste. 

Palliasjonsmedisin er opprettet som kompetanseområde av Helsedirektoratet og Alders - og 

Sykehjemsmedisin et tilsvarende opprettet av Legeforeningen. Begge disse fagområdene har 

mange pasienter med til dels svært belastende smertetilstander som trenger tverrfaglig hjelp. 

Vi ser det som ønskelig å kunne bistå disse deler av helsetjenesten med spesialkompetanse og 
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har hatt dialog med enkeltpersoner innen disse fagene om ønskelig krav til kompetanse og 

samarbeid. 

På mindre steder kan det være de samme personene som bemanner smertepoliklinikk, 

smerteteam, palliativ enhet og sykehjem.  

 

5.  Ordninger i andre land  

Smertemedisin er etablert enten som kompetanseområde eller sub/gren/«kvist» spesialitet i 

flere land i Europa, Australia og New Zealand og Nord-Amerika.  I Sverige er ”algologi” en 

subspesialitet for mange hovedspesialiteter mens Finland har hatt smertemedisin som ”särskilt 

kompetans” i mange år.  

En nordisk arbeidsgruppe innenfor The Scandinavian Society of Anaesthesiology and 

Intensive Care Medicine tok i 2002 initiativ til et eget nordisk videreutdanningskurs i 

smertemedisin.  Professor Harald Breivik var en av initiativtagerne og flere av 

arbeidsgruppens medlemmer har undervist på kurset. Utdanningen var opprinnelig beregnet 

for spesialister i anestesiologi, men kurset har de senere år gitt plass for leger også fra andre 

fagdisipliner. Det innebærer 5 ukesamlinger over en 2 års periode og 3 mnd. hospitering ved 

en tverrfaglig smerteklinikk, fortrinnsvis ved et universitetssykehus. Deltagerne forventes 

dessuten å gjennomføre et mindre forskningsprosjekt eller forfatte en artikkel knyttet til feltet 

smertemedisin.  

European Pain Federation (EFIC) har gjennom flere år og i ulike land arrangert intensive 5 

dagers kurs ("Pain Schools») for yngre (<45 år) europeiske leger under spesialisering, og de 

siste årene har antall kurssteder økt fra to til seks. EFIC har parallelt utarbeidet et eget 

curriculum (pensum) knyttet til utdanningen. I september 2016 vil det i samarbeid med 

European Medicines Agency (EMA) bli avholdt eksamen for et European Diploma in Pain 

Medicine. 

 

6.  Kunnskapsmål for kompetanseområdet smertemedisin 

Med den finske kompetanse-ordningen som utgangspunkt, foreslår vi at kompetanseområdet 

kan bygge på godkjent spesialitet i alle kliniske fag, en felles teoretisk grunnutdanning 

uavhengig av grunnspesialitet, og med valgfrie påbygninger avhengig av arbeidssituasjon og 

pasientgrunnlag. Behovet for kunnskap vil være forskjellig for en nevrolog med 

ansvarsområde nevropatisk smerte eller hodepine, en anestesiolog som skal drive med 

avansert invasiv behandling, som ultralydveiledet blokade og radiofrekvens behandling og en 

spesialist i allmennmedisin med ansvar for en sykehjemsavdeling for demente som bør vite 

om interaksjoner og atypisk smertepresentasjon. Spesialister i fysikalsk medisin og 

rehabilitering vil trenge fordypningsområde i smertebehandling av muskel- skjelettlidelser, 

mens en spesialist i psykiatri må forstå betydning og behandling av smerterelatert angst, 
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depresjon og kognitiv adferds-avvik. Noen områder av den fagspesifikke delen vil gå på tvers 

av spesialitetene, f. eks. vil mer grunnleggende kunnskap om nevropatisk smerte være aktuelt 

både for nevrologer, revmatologer, fysikalsk medisinere, ortopeder og allmennleger.  

 

Teoretisk læringsutbytte   

Grunnleggende forståelse:  

 av terminologi og definisjoner brukt om smerte 

 av smertefysiologi 

 av basal og klinisk farmakologi 

 av eksistensielle og kulturelle aspekter ved smerte 

 av kommunikasjonen med personer med ulik kognitiv funksjon 

 av teorier om utmattelse og de psyko-nevro-immunologiske teorier for smerte og 

utmattelse 

 av det kliniske uttrykk for akutte og kroniske smertetilstander fra indre organer 

(visceral smerte), erkjenne den sammensatte natur og tendensen til «spredning av 

smerten»  

 av modeller for fysiologiske mekanismer ved langvarige idiopatiske smerter og 

refererte smertetilstander fra muskulatur (triggerpunkter) 

 av kompleksiteten ved smerter assosiert med bevegelsesangst 

 av kommunikasjon og psykologiske behandlingsteknikker som pasientsentrert metode  

 av barns ulike uttrykk for smerte  

 av kommunikasjon med barn i ulike aldre og med pårørende  

 

Kunnskap om utredning og diagnostikk: 

 ved bruk av ulike oppdaterte screeningverktøy og diagnostisk klassifikasjon 

 ved bruk av ulike tilleggsundersøkelser, f.eks. nevrofysiologiske teste  

 for å kunne skille mellom primære og sekundære smertetilstander  

 av smerte hos barn og unge 

 

Kunnskap om behandling:  

 ved bruk av tverrfaglig samarbeid 

 medikamentelt med fokus på langtidsbruk av opioider 

 medikamentelt ved kompliserende aspekter som angst, rus, høy alder og polyfarmasi. 

 ved bruk av nerveblokader, radiofrekvens-behandling og nevromodulering 

 ved bruk av Brief intervention, «klassisk» Kognitiv adferds terapi, Acceptance and 

Commitment therapy (ACT), hypnose, intensiv korttids dynamisk psykoterapi 

(ISTDP) 
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 ved bruk av spesifikke og generaliserte rehabiliteringstiltak ved ulike diagnoser 

 ved bruk av samhandling mellom ulike behandlingsnivå, rettigheter og saksgang i 

NAV 

 av smerter hos barn og unge 

 

Praktisk læringsutbytte 

Søknadsskjema, attestasjonsskjema og andre relevante dokumenter vil bli lagt ut på 

Legeforeningens hjemmesider ved kursstart. Attestasjonsskjemaet skal dekke både de 

praktiske læringsmål, veilederstyrte gruppemøter og hospitering under stedlig supervisjon, 

klinisk tjeneste samt deltagelse i de ulike kursbolkene (se Vedlegg 2). 

Kandidatene vil i løpet av første kurs bli organisert i grupper med en veileder, dette danner 

basis for det praktiske læringsmålet veilederstyrte gruppemøter.  

Både de finske utdanningskravene til spesialkompetanse smertemedisin og de svenske 

utdanningskravene til spesialiteten i smertemedisin inneholder krav til flere måneders 

tjenestetid i tverrfaglige smerteklinikker. I Norge finnes det ikke utdanningsstillinger ved 

slike avdelinger og få av smerteklinikkene i Norge har kontinuerlig, daglig drift. Vi frykter kø 

av utdanningskandidater i de få enhetene som finnes.  

En har derfor sett på det skandinaviske kompetanseutviklingstilbudet i smertemedisin (SSAI-

kurset) som har 3 måneder hospitering som krav for godkjenning. Dette kurset godkjennes 

også innenfor utdanningskravene til spesialiteten smertemedisin i Sverige. Vi beskriver derfor 

et løp med hospitering og gruppearbeid ledet av en veileder som et alternativ til tjeneste ved 

smerteklinikk. 

Hospiteringstiden er kortet betydelig ned for at tjenesten skal kunne gjennomføres også av 

kolleger i egen praksis uten økonomisk kompensasjon, mot å innføre obligatoriske 

veilederstyrte gruppemøter med presentasjon av egne pasienter og spesifiserte ferdighetsmål 

som skal godkjennes under hospiteringen for å øke kvaliteten på denne. 

De praktiske ferdighetsmål er formulert med blikk på det som kreves av godkjent klinisk 

tjeneste i utdanningsforløpet i Sverige og Finland. 

Den finske modellen har en tentamen på 6 timer som består av 6 essay-spørsmål. Vi foreslår 

kursprøve som innleveres (gjerne elektronisk) innen 14 dager etter hvert av de obligatoriske 5 

kursene. 

Akademisk medisin 

Kandidaten skal være kjent med evidensbasert smertemedisin og kunne begrunne, formidle og 

diskutere forslag til diagnose og behandling i et tverrfaglig behandlermiljø og overfor 

pasienter, pårørende og eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere. 
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7.  Utdanningen 

Utdannelsen forutsetter at kandidaten er spesialist i et klinisk fag, men utelukker ingen av de 

godkjente kliniske spesialitetene i Norge, se avsnitt 4 og 6. Det er imidlertid en forutsetning at 

kandidaten i utdanningstiden arbeider med pasienter med smerteplager – se beskrivelsen av 

gruppevirksomheten. Utdanningen vil strekke seg over 2 år. 

Følgende spesialiteter regnes som ikke-kliniske spesialiteter: 

 Immunologi og transfusjonsmedisin 

 Klinisk farmakologi 

 Klinisk nevrofysiologi 

 Medisinsk biokjemi 

 Medisinsk genetikk 

 Medisinsk mikrobiologi 

 Nukleærmedisin 

 Patologi 

 Radiologi 

 

For å gjøre utdannelsen mulig å gjennomføre, har vi valgt en kombinasjon av obligatoriske og 

selvvalgte kurs og enten 6 måneder lønnet arbeid ved en tverrfaglig 

smerteklinikk/smertesenter eller en kombinasjon av veilederstyrte gruppemøter og 

hospitering.  

 

Teoretisk kompetansebygging gjennom kurs  

Arbeidsgruppen har utarbeidet en kurspakke med 5 kurs på tilsammen 80 timer, og en 

beskrivelse av hva vi mener er relevante krav til grunnleggende kunnskap om smerte.  

Siden smerte er en del av all klinisk virksomhet, må legen søke kunnskap som er spesielt 

aktuell for deres virksomhet avhengig både av fag og av arbeidssituasjon. Vi mener denne 

delen bør kunne dekkes med 40 timer, men at innholdet kan variere avhengig av 

grunnspesialitet og har derfor latt det være opp til kandidatene å velge ut relevante kurs. Inntil 

20 timer av denne delen kan dekkes av et relevant vitenskapelig arbeide. 

Fem obligatoriske basiskurs på i alt 80 timer med avsluttende kursprøver– se vedlegg  

40 timers kurs i tillegg som er relevante for den arbeidssituasjon kandidaten tar sikte på.  

 

Praktisk kompetansebygging gjennom klinisk tjeneste 

Siden utdanningsløpet tenkes å forsterke kompetansen i smertebehandling innen eget fagfelt, 

anser vi at en kombinasjon av en relativt kortvarig hospitering og veilederstyrte gruppemøter 
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vil være hensiktsmessig for mange som alternativ til 6 måneders lønnet tjeneste ved en 

tverrfaglig smerteklinikk.  

Hospitering 

Fire uker hospitering ved klinikk/avdeling som driver tverrfaglig smertebehandling i de/det 

felt kandidaten finner relevant. Minimum 1 av disse ukene avtjenes ved et Smertesenter på en 

universitetsklinikk. Tjenesten behøver ikke nødvendigvis være sammenhengende, og kan 

fordeles på forskjellige avdelinger. 

Veilederstyrte gruppemøter 

Møter i grupper skal gjelde for ALLE kursdeltagerne som velger hospitering og skal 

kompensere for mindre hospiteringslengde sammenlignet med smerteutdanninger i andre 

sammenlignbare land. Den innebærer en serie av møter ledet av en oppnevnt  veileder med 2-

5 deltagere over 2 år med diskusjon av aktuelle pasienter fra egen praksis. Dette innebærer 

totalt 60 timer møtevirksomhet. Målet er at alle deltagerne får presentert noe av sitt stoff på 

hvert møte. Man tilstreber en geografisk spredning med 1(2) veileder(e) for hver helseregion. 

Hver kandidat må påregne 2-4 timer forberedelse for hvert møte, og skal kunne presentere 5 

pasientkasus ila møteserien. Pasientkasuistikkene bør gjenspeile ulike 

diagnostiske/behandlingsmessige utfordringer: 2 med generaliserte smerter, 1 med 

nevropatisk smerte, 1 med vedvarende nociseptiv smerte, 1 med andre smerteformer; 

(barnesmerte, hodepine, abdominale smerter, smerte fra det gynekologiske området, evt 

andre). To av kasuistikkene bør kunne presenteres med video fra egne konsultasjoner. 

To møter skal omhandle tverrfaglig utredning av smertetilstander, 1-3 møter ha fokus på 

behandling; både tverrfaglig samhandling og medikamentell behandling og 1-2 møter tema 

samtaleteknikker.  

    

Forslag til godkjenningsordning  

Siden vi definerer kompetanseområdet smertemedisin såpass bredt, ser vi for oss mange ulike 

løp utover de 80 timene med obligatoriske kurs. Vi foreslår derfor at det oppnevnes en 

sakkyndig komite som i forkant godkjenner forslag til utdanningsløp inkludert kurs og 

praktisk opplæring.  

Denne sakkyndige komite utnevner også veiledere til kollegagruppene. Alle som godkjennes 

under overgangsreglene vil bli forespurt om de kan ønske å være veileder for 

utdanningskandidater i grupper. 

Alle deler av utdanningen dokumenteres ved signert attestasjonsskjema og kursbevis. 
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Forslag til regler for godkjenning i Kompetanseområde i Smertemedisin: 

A: Utdanning i Norge 

1: Godkjent spesialist innenfor en klinisk spesialitet. 

2: Gjennomført og attestert de 80 obligatoriske timer kursutdanning for Kompetanseområdet 

med beståtte kursprøver. 

3: Gjennomført og attestert 40 timers relevante tilleggskurs i smertemedisin godkjent av 

sakkyndig komite, eventuelt kurs og publisert vitenskapelig arbeid. 

I tillegg en av følgende to løp: 

4a: Gjennomført og attestert minimum 6 måneder fulltids tjeneste på tverrfaglig 

smertesenter/klinikk 

Eller: 

4b: Gjennomført og attestert i henhold til kompetanseområdets attestasjonsskjema, totalt 4 

ukers supervisert hospitering på avdeling med tverrfaglig smertediagnostikk- og behandling, 

hvorav minimum 1 uke på Smertesenter ved universitetssykehus. 

og: Gjennomført og attestert 60 timer med  veilederstyrte gruppemøter.  

 

B: Utdanning i smertemedisin gjennomført i andre land 

Individuell søknad om godkjenning til sakkyndig komite vedlagt attester for innholdet i den 

gjennomførte utdannelsen. 

 

Forslag til overgangsregler: 

I overgangsperioden vil relevant praksis/kongress/relevante kur/vitenskapelig arbeid kunne 

godkjennes. For godkjenning til kompetanseområdet smertemedisin vil man måtte samle 120 

poeng. 

 

Poengene foreslås fordelt slik: 

1: Vitenskapelige publikasjoner med smerterelatert problematikk kan gi totalt 30 poeng.  

Det oppnås som førsteforfatter av en publikasjon i et internasjonalt anerkjent 

medisinsk tidsskrift. 

2: Foredragsholder/kursleder ved relevante kurs kan gi 30 poeng totalt.  

Det oppnås 3 poeng pr hele forelesning à 30 minutter eller lengre. Relevante 

forelesninger vil være universitetsforelesninger, forelesninger ved kurs godkjent av 

Legeforeningen og ved internasjonale konferanser med ulike aspekter av 

smertemedisin som tema. 
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3: Deltakelse på smertekonferanse nasjonalt eller internasjonalt kan gi 30 poeng totalt. 

  Det oppnås 1 poeng pr dokumenterte dag. 

4: Fullført smertemedisinsk relevante kurs med kursprøve kan gi 40 poeng totalt. 

Kursbevis eller annen dokumentasjon kan gi 4 poeng pr. hele dag. 

5: Klinisk arbeid med smertepasienter. Minimumskrav for godkjenning: 40 poeng. 

Praksis på tverrfaglig smerteklinikk eller avdeling/seksjon der minst 50 % av 

aktiviteten dreier seg om smertebehandling kan gi totalt 60 poeng. Det oppnås 10 

poeng pr 2 mnd. full stilling 

eller 

Dokumentert tverrfaglig arbeid med smertepasienter (for allmennmedisin inklusive 

dialogmøter og basisgruppemøter vedrørende smertepasienter) kan gi 40 poeng totalt.1 

poeng pr time. 

6: Konvertering fra godkjent internasjonalt utdanningsløp som spesialist i smertemedisin eller 

kompetanse i algologi/smertemedisin etter individuell søknad. 

7: Godkjent diplomkurs i avansert smertemedisin i regi av SSAI gir 120 poeng 

 

Godkjenning av veileder:  

Den som er/blir godkjente etter overgangsreglene kan bli veileder for de praktiske 

gruppemøtene.  
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9.  Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Kursforslag Obligatoriske kurs 

Kurs nr 1 
Basiskurs: Smertefysiologi, definisjoner, terminologi og basal farmakologi. 

                            
                                                                                20 undervisningstimer 

Dag 
1 

Basal smertefysiologi. Diagnostikk av nevropatisk smerte 
 

Tid Tittel Emne dekker Format 
1000-
1015 

Velkommen Formål, plan praktiske opplysning Presentasjon 

1015-
1100 

Smertefysiologi ved akutt 
somatisk smerte 

Perifere og sentrale nevroner, CNS 
aktivering, plastisitet 

Forelesning 

1100-
1145 

Smertekontroll Samspill, nytte, effekt, « Pain & 
pleasure» 

Forelesning 

1145-
1200 

Pause   

1200-
1300 

Genetikk og smerte “Chronic pain can only be 
understood through genetics»? 
Mutasjoner – kliniske eksempler 

Forelesning 

1300-
1400 

Lunsj   

1400-
1445 

Patofysiologiske 
smertemekanismer 

Terminologi, taksonomi  Forelesning 

1445-
1500 

Pause   

1500-
1545 

Diagnostikk av 
nevropatisk smerte  

Anamnese, VAS/NRS, 
smertetegning, verdi av algoritme, 
aktuelle supplerende 
undersøkelser nevrofysiologiske 
tester, MR, blodprøver, 
spinalvæske  

Forelesning 

1600-
1615 

Pause  
 
 
 
 

 

1615-
1700 

Klinisk nevrofysiologisk 
undersøkelse 

Demonstrasjon av 
hypo/hyperfenomen  

1615-1700 

Dag 
2: 

Kronisk smerte, mekanismer, diagnose og behandling 
 

0815-
0900 

Akutt nociceptiv smerte – 
subakutt – kronisk – 
invalidiserende 

Hvor ofte - hvorfor Forelesning 
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0900 -
0915 

Pause Inndeling i grupper, utdeling av 
kasuistikker 

 

0915-
0945 

Kasuistikk: Postoperativ 
perifer nevropatisk 
smerte med autonom 
dysfunksjon (CRPS2) 

Mulige smertemekanismer og 
behandlingsforslag 

Gruppearbeid. Diskusjon 
knyttet til kasuistikk 1 

0945-
1015 

Plenumsgjennomgang av 
kasuistikk 

 Plenumsdiskusjon 

1015-
1100 

CRPS type 1 og 2 Definisjon, klinisk bilde, 
behandlingsmuligheter 

Forelesning 

1100-
1130 

Kasuistikk 
Kronisk hodepine 

Mulige smertemekanismer, 
diagnostikk og behandlingsforslag 

Gruppearbeid. Diskusjon 
knyttet til kasuistikk 2 

1130-
1200 

Gjennomgang av 
kasuistikk 2 

Hodepine Plenumsdiskusjon  

1200-
1300 

Lunsj   

1300-
1345 

Migrene og 
blandingshodepine 

Mekanismer, diagnostikk og 
behandling. Når bør det henvises til 
nevrolog 

Forelesning 

1345-
1415 

Kasuistikk: Post stroke 
eller ryggmargskade 

Smertemekanismer, diagnostikk og 
behandlingsforslag 

Gruppearbeid. Diskusjon 
knyttet til kasuistikk 3 

1415-
1445 

Plenumsgjennomgang av 
kasuistikk 

Ettermiddagens temaer Plenumsdiskusjon 

1445-
1500 

Pause   

1500-
1545 

Sentral nevropatisk 
smerte: mekanismer, 
behandlingsprinsipper og 
muligheter 

 Forelesning 

1545-
1630 

Smerte som en bio-psyko-
sosio-økonomisk prosess 

Interaksjoner kropp/tanke/følelser. 
Kontekstens betydning, narrativ 

Forelesning 

 
Dag 
3 

 
Farmakologi 

0830-
0930 

Basal klinisk farmakologi 
for analgetika, 
antiepileptika, 
antidepressiva, 
hypnotika?? 

Medikamenter /grupper vi 
benytter Virkningsmekanisme, 
farmakodynamikk og 
farmakokinetikk  

Forelesning 

0930-
0945 

Pause  
 
 

 

0945-
1030 

Mekanismebasert 
smertebehandling 
 – en utopi? 

Hvilke kjente smertemekanismer 
vi kan påvirke medikamentelt 

Forelesning 

1030-
1115 

Farmakologisk behandling 
av nociseptiv smerte 

 Forelesning 

1115-
1130  

Pause   

1130- Farmakologisk behandling  Forelesning med Kasuistikker 
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1215 av nevropatisk smerte 

1215-
1315 

Lunsj   

1315-
1345 

Opioider ved langvarig 
ikke kreft-relatert smerte 

Langtidseffekter, 
korttids/langtidsvirkende opioider, 
infusjoner  

Forelesning 

1345-
1415 

Opioider Toleranse, avhengighet, 
forbruksmønstre, retningslinjer, 
«narcotic bowel syndrome», OIBD, 
hormonelle effekter, 

Forelesning 

1415-
1430 

Pause   

1430-
1515 

Opioider Et rasjonale for økende 
opioidforbruk? 

Diskusjon evt. basert på 
kasuistikker 

Kurs nr 2 
Samhandling rundt pasienter med langvarig smerte 

 
 

15 undervisningstimer 

 
Dag 1                                           Utfordringer i 1.linjetjenesten  

 Tid Tittel Emne dekker Format 

1000-
1015 

Velkommen Praktiske opplysninger  

1015-
1200 

Hvordan håndteres en 
typisk smertepasient i 
allmennpraksis 

Hvordan utredes og behandles 
pasienten? Virkemidler? Hvem 
skal henvises hvor og når? 

Kasuistikk med deltagelse av 
ulike profesjoner 
 

1200-
1215 

Pause   

1215-
1300 

Gjennomgang av 
kasuistikken 

 Plenumsdiskusjon 

1300-
1400 

Lunsj   

1400-
1445 

Kommunikasjonsteknikker Pasientsentrert metode og  «Brief 
intervention» 

Presentasjon 

1445-
1530 

Kommunikasjonsteknikker «Klassisk» CBT, 
Acceptance & Commitment 
therapy  (ACT)  og hypnose 

Presentasjon 

1530-
1550 

Pause   

1550-
1635 

Kommunikasjon med 
smertepasienten 

 Demonstrasjon 

1635-
1720 

Kommunikasjon via 
 e-helse 

 Presentasjon 

1720-
1750 

Oppsummering  Plenums diskusjon 

Dag 2 

Samhandling i allmenn- medisin og spesialisthelsetjenesten 
0830-
0915 

Fysioterapeutene Hvilke fysioterapeutiske metoder 
er tilgjengelig 

Forelesning 
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0915-
1000 

Psykologene  Forelesning 

1000-
1015 

Pause   

1015-
1100 

Hjemmesykepleien/ 
sykehjemmet 

 Forelesning 

1100-
1145 

NAV Hva slags rettigheter, gangen i 
saksbehandling 

Forelesning 

1145-
1230 

Lunsj   

1230-
1315 

Smertepasienten i  
2. linjetjenesten 

Hvilke pasienter tar vi hånd om og 
hvordan?  

Forelesning 

1315-
1400 

Konsultasjon/liaison 
psykiatrien 

Hvem er de – hvor, hva kan de 
bidra med? 

Forelesning 

1400-
1415 

Pause   

1415-
1500 

Smerteteam og 
smertekontakter på 
sykehus 

Oppbygning og arbeidsform.  
Hvilke pasienter skal henvises? 

Forelesning 

1500-
1545 

Samhandling mellom 
avdelinger 

Utfordringer med tradisjonelle 
arbeidsform, holdninger og 
organisasjon 

Forelesning 

1545-
1600 

Pause   

1600-
1645 

Smerteklinikkene Oppbygning, arbeidsform, hvem 
skal henvises og hvordan? 

Presentasjon 

1645-
1715 

Oppsummering  Tilbakemeldinger og tips Diskusjon 

Kurs nr 3      Utfordrende smertebehandlingsaspekter 
Prinsipper i palliasjon 

 
 

15 
undervisningstimer 

Dag  1     Epidemiologi, kulturelle aspekter, depresjon, rus. 
 

Tid Tittel Emne dekker Format 
0930-
0945 

Velkommen    

0945-
1030 

Epidemiologi Smertepopulasjon i Europa/Norge. 
Konsekvenser for 
behandlingsbehov mm 

Forelesning 

1030-
1100 

Prognostiske aspekter ved 
kronisk smerte og 
parallelle 
trygdevurderinger. Et 
ureint farvann 

 Forelesning 

1100-
1115 

Pause   

1115-
1200 

Nordmenn har vondt i 
ryggen italienere har 

Kulturelle uttrykksformer Forelesning 
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vondt i magen 

1200-
1245 

Eksistensiell smerte  Forelesning 

1245-
1315 

Søvn og smerte  Forelesning 

1315-
1415 

Lunsj   

1415-
1445 

Angst/depresjon og 
smerte 

Emosjonelle forholds betydning 
for smerteopplevelse og mestring 

Forelesning 

1445-
1515 

Medikamentavhengighet 
og smerte 

Konsekvenser, 
behandlingsutfordringer, 
samarbeidsmuligheter 

Forelesning 

1515-
1545 

Rus og smerte Forelesning 

1545-
1600 

Pause   

1600-
1645 

 
Kasuistikk 

Pasient med smerte, høyt forbruk 
av analgetika, angst/depresjon 

Gruppearbeid 

1645-
1715 

Gjennomgang av 
kasuistikk 

 Presentasjon og 
plenumsdiskusjon 

1715-
1800 

Kasuistikk. Eldre pasient 
med flere tilstander  

Smerte og polyfarmasi Gruppearbeid.  

 
Dag 2   Eldre og smerte. Polyfarmasi. Palliasjon 

0830-
0930 

Eldre og kronisk smerte Funksjonssvikt, 
smerteopplevelse, 
evaluering 

Forelesning 

0930-
1015 

Polyfarmasi og interaksjoner ved 
behandling av smerter  

Eks: antidepressiva, 
hypnotika, 
kardiologiske, opioider, 
antiflogistika, 
paracetamol, steroider, 
antitrombotika 

Forelesning 

1015-
1030 

Pause   

1030-
1100 

Polyfarmasi og interaksjoner II  Forelesning 

1100-
1130 

Plenumsgjennomgang av gårsdagens 
kasuistikk. Eldre pasient med flere 
tilstander 

Eldre pasient med 
polyfarmasi 

Presentasjon og 
plenumsdiskusjon 

1130-
1230 

Lunsj   

1230-
1300 

Palliasjon 
 

 Smerter og 
smertefysiologi hos 
cancerpasienter 

Forelesning 

1300- 
1345 

Palliasjon 
 

Opioidbehandling ved 
Avansert cancer 

Forelesning 

1345-
1400 

Pause   

1400-
1430 

Palliasjon: 
 

Ikke medikamentelle 
prosedyrer ved 

Forelesning 
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smertebehandling av 
avansert cancer 

1430- 
1500 

Palliasjon 
 

Behandling av 
ledsagende symptomer 
ved avansert cancer 

Forelesning 

1500-
1515 

Pause   

1515-
1600 

Palliasjon 
 

Terminal 
smertelindring, 
symptombehandling, 
terminalkofferten: 
(smerte, angst, 
sekretstagnasjon, 
kvalme) 

Forelesning 

1600-
16.30 

Oppsummering og avslutning  Evaluering 

Kurs nr 4          Smerter i muskel og skjelettapparatet       

                                                                                                                               15 undervisningstimer 

Dag 1:    Ulike smertefulle tilstander innen fysikalskmedisin, revmatologi, 
ortopedi og allmennmedisin 

10.00-
10.10 

Velkommen Praktiske opplysninger 
gjennomgang kursets 
målsetting. 

Presentasjon 

10.10-
10.40 

Fibromyalgi – hvordan forstår vi dette 
syndromet nå? 

 Forelesning 

10.40-
11.10 

Fibromyalgi – myofascielle trigger-
/tenderpunkter, widespread pain 

 Forelesning 

1110-
11.25 

Pause   

11.25-
12.55 

Kasuistikk: Artrose- artritt, leddnære 
smerter 

Differensialdiagnostiske 
overveielser, 
inflammasjon, 
degenerasjon, 
idiopatisk 

Forelesning 

12.55-
12.40 

Gjennomgang av kasuistikk 
(artritt/artrose og FM) 

 Presentasjon og 
plenumsdiskusjon 

1240-
1330 

Lunsj   

1330-
1415 

Nakke, skulder, korsrygg, sete, hofter Epidemiologi, 
avgrensning til og 
diagnostikk av 
spesifikke tilstander 

Forelesning 

14.15-
15.00 

Billeddiagnostikk (Når er det 
indikasjon for MR?) og vurdering for 
kirurgisk intervensjon.  

Rygg/Skulder/Kne  Presentasjon av 
Radiolog/ortoped/revmatolog 

15.00-
15.15 

Pause   

15.15-
15.45 

Effekten av spesifikk trening ved ulike 
smertetilstander 

 Forelesning 

15.45- Nytten av avspenningsøvelser Evidens  Teoretisk gjennomgang og 
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16.00 praktisk demonstrasjon 

16.00 
– 
16.15 

Triggerpunktbehandling Evidens Teoretisk gjennomgang og 
praktisk demonstrasjon 

16.15-
16.30 

Pause   

16.30-
1730 

Hvilke aktører kan hjelpe pasienten? Manuell terapeut, 
kiropraktor, 
psykomotorisk 
fysioterapeut, 
osteopat, 
idrettsterapeut 
 
 

Presentasjon av 
tverrfagligheten 

Dag 2 Intervensjoner i smerteklinikker. 
Kjeve/ansiktssmerter 

08.30-
09.15 

Bruk av analgetika; er det indikasjon 
for opioider ved muskel-
skjelettsmerter?  

Veileder i opioidbruk Presentasjon 

09.15-
10.15 

Blokader, SCS, TENS, Radiofrekvens  Indikasjon, effekt, 
begrensninger, 
teknikk? 

Presentasjon  

10.15-
10.30 

Pause   

10.30–
11.15 

Langvarige temporomandibulære 
smerter  

Differensialdiagnose, 
avgrensninger, 
behandlingsstrategier. 
 

Presentasjon av 
representanter fra nasjonalt 
senter for TMD, HUS 

11.15– 
12.15 

Vurdering og behandling ved 
langvarige ryggsmerter  

 Presentasjon av 
representanter fra tverrfaglig 
ryggsenter  

12.15 
–13.15 

Lunsj   

13.15 
–14.15 

Smerte og utmattelse Ulike modeller for 
forståelse av 
sammenhengen 
mellom de to 
symptomene. 

Forelesning 

14.15– 
15.00 

Avspenning/Hypnose.  Rasjonale bak 
stressdemping ved 
ulike metoder. 

Forelesning 

15.00– 
15.15 

Pause   

15.15– 
16.00 

Hvordan leve med kroniske smerter.  Brukerperspektivet 
"Frisk eller kronisk syk" 

Presentasjon av 
bruker/pasient 

16.00– 
16.30 

Oppsummering og avslutning  Evaluering i plenum 

Kurs nr 5  

Viscerale smerter og smerter hos barn 
 

15 
undervisningstimer 
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Dag 1 Basal fysiologi og kliniske forhold ved viscerale smerter 

 
Tid Tittel Emne dekket Format 
1000-
1015  

Velkommen Gjennomgang kursets målsetting. Presentasjon 

1015-
1115 

 Akutte magesmerter hos 
fastlegen, legevakten og 
sykehuset 

Problemene med å bestemme 
organ, skille akutt og kronisk 
residiverende, differensial 
diagnostikk 

Trippelkasuistikk 

1115-
1200 

Basal fysiologi ved 
viscerale smerter 

 Forelesning 

1200-
1245 

Lunsj   

1245-
1345 

Smertetilstander i 
gastroenterologien  

IBD, IBS, pankreatitt, øsofagus, 
lever/galle, anale smerter, akutt til 
kroniske 

Forelesning 

1345-
1445 

Urologiske 
smertetilstander 

Interstitiell cystitt/painful bladder, 
uretralsyndrom, prostatitt, 
nyre/ureter 

Forelesning 

1445-
1500 

Pause   

1500-
1600 

Gynekologiske 
smertetilstander 

Endometriose, dysmenore, 
dyspareuni, bekkenløsning, 
vulvodyni 

Forelesning 

1600-
1700 

Thorakale smerter Ischemiske, pleurale, muskulære, 
langvarige og/eller residiverende 

Trippelkasuistikk 

1700-
1715 

Pause   

1715-
1800 

Hvilke terapeutiske tilbud 
har vi for disse pasientene 

 Presentasjon 

Dag 2 Smerter hos barn 
Hvordan barn uttrykker smerte, evaluering, samhandling med familien og 

behandling 

0815-
0900 

Residiverende 
magesmerter  

 Kasuistikk. 

0900-
0945 

Hvordan utrykker barn i 
ulike aldre smerter og hva 
er det de ønsker å si? 

 Forelesning 

0945-
1015 

Smerteevaluering hos 
barn og unge 

 Presentasjon 

1015-
1030 

Pause   

1030-
1130 

Samhandling og 
kommunikasjon med 
pasient og pårørende 

 Forelesning 

1130-
1215  

Lunsj   

1215- Behandlingsprinsipper for  Forelesning 
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1315 smerter hos barn 

1315-
1400 

Smerter i rygg og 
ekstremiteter hos barn 

 Forelesning 

1400-
1420 

Pause   

1420-
1500 

Hvordan kunne dette 
oppstå og hva kan vi gjøre 
med det. Kasuistikk. 

CRPS hos barn Forelesning 

1500-
1530 

Hodepine hos barn  Forelesning 

1530-
1600 

Oppsummering   Evaluering i plenum 
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 Vedlegg 2: Attestasjonsskjema 

Attestasjonsskjema for 

Kompetanseområdet i smertemedisin 

 

Legens navn:__________________________________ f.dato:______________ 

Navn på oppnevnt 

veileder:______________________________________________   

Veileders arbeidssted ______________________ 

 

Krav til hospitering (minstekrav 4 uker, 100 % stilling) 

N
r 

Arbeidssted Dato 
 fra-til 

Signatur for 
deltagelse 

1 Universitetssykehuset___________________________
_______   _ 

  

2    
3    
4    
 

Krav til praktiske ferdigheter 

Måloppnåelse for de praktiske ferdigheter som kreves i kompetanseområdet er listet i 2. 

kolonne i tabellen under. En konsultasjon kan dekke flere delmål.  

*) Tverrfaglig vurdering skal inneholde: Smerteanalyse, diagnostikk og valg av 

behandlingsmetode. Smerteanalysen skal også inneholde en funksjonsvurdering. Ved 

signatur for godkjent konsultasjon skal kandidaten ha utført oppdraget under hospiteringen 

og under supervisjon (mester-svenn-prinsippet) av den stedlige spesialisten 

Nr Delmål Kravspesifikasjon Sted/dato Signatur fra stedlig 
spesialist som   
vurderer og 
godkjenner 
måloppnåelse. 
 
 
 
 

1 Gjennomføre legearbeidet under en 
tverrfaglig utredning *)  

1 godkjent 
konsultasjon   
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av 1 pasient med uspesifiserte 
generaliserte smerter, ila veiledet 
hospitering ved Universitetssykehus.  

2 Beherske valg av 
behandlingsmetoder (ikke-
farmakologiske og/eller evt. 
farmakologisk behandling), samt 
beskrive en god oppfølgingsplan, 
ved langvarige smertetilstander.  

1 godkjent 
konsultasjon 

  

3 Å vurdere egnede 
rehabiliteringstiltak og pasientens 
motivasjon for deltagelse i dette ved 
alminnelige langvarige 
smerteplager. 

   

4 Utføre lege-arbeidet under 
tverrfaglig utredning *) av 2 
pasienter med langvarige muskel-
skjelett-smerter (herunder 
utredning av «røde og gule flagg») 

2 godkjente 
konsultasjoner 

  

5 Gjennomføre lege-arbeidet under 
tverrfaglig utredning *) for 1 pasient 
med smerter relatert til 
cancersykdom og/eller relatert til 
behandling av cancer.  

1 godkjent 
konsultasjon 

  

6 Beherske utredning ved 1.-gangs-
vurdering av 1 pasient med en 
nevropatisk smertetilstand.  

1 godkjent 
konsultasjon 

  

7 Gjennomføre utvidet testing av 

sensibilitet. 
1 godkjent 
konsultasjon 

  

8 Utføre lege-arbeidet under 
tverrfaglig utredning *1) av 1 
pasient med visceral smerte 

1 godkjent 
konsultasjon 

  

9 Delta i to konsultasjoner under 
håndtering av 
legemiddelavhengighet. 

   

10 Dersom det legger seg til rette 
for det: 

a) Kandidaten bør kunne vise 
at vedk. behersker å samtale 
om smerter med pasienten 
og deres pårørende, 
behandlerapparat eller NAV, 

b) utvise gode 
samarbeidsevner og 
kommunikasjon om smerter 
med kollegaer og andre 
ansatte i andre avdelinger, 

c) vise evner til pedagogisk 
framlegg for større grupper 
pasienter, pårørende, 
studenter, mm 
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d) fremvise lederskap for 
andre kolleger og 
medarbeidere, evt 
studenter, 

e) fremvise kjennskap til 
helsetjenestens organisering 
og regelverk, 

f) fremvise kunnskap og 
kompetanse i evidensbasert  
forbedringsarbeide og 
kvalitetsarbeide. 

 

Krav til deltagelse på veilederstyrte gruppemøter (minstekrav 60 timer) 

Nr Møtedato, 
tid/sted/type 
() 

Egne kasuistikker presentert, med 
smertemedisinsk tema beskrevet under.  
 

Antall 
timer 

Signatur 
av 
veileder 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10  Ferdigstille 5 epikriser hvor kandidaten fremviser en 
medisinsk og systematisk tilnærming, som en del av 
gruppeveiledningsprosjektet.  

  

 

Som alternativ til hospitering og deltagelse i gruppemøter med oppnevnt 

veileder kan godkjennes 6 mnd. lønnet tjeneste ved Smerteavdeling. 

Slik tjeneste er avtjent i _________ % stilling i tidsperioden 

____________________________ 

Ved _____________________________________________ 

Attestasjon medisinskfaglig ansvarlig 

overlege__________________________________________ dato__________ 
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Krav til deltagelse på obligatoriske utdanningskurs (minstekrav 80 timer) 

Nr Utdanningskurs________________________________________
___      

Antal
l 
timer 

Kopi av 
kursbevis
, vedlegg 
nr. 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Krav til deltagelse på valgfrie utdanningskurs (minstekrav 40 timer) 

Nr Kursets 
tittel_____________________________
_____ 

Dato 
avholdt 

Antall 
timer 

Kopi av 
kursbevis
, vedlegg 
nr. 

Antall 
kurstimer 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

     SUM: 
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