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Hva er god veiledning?
– en praktisk innføring i veiledning  
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Forord

Leger i spesialisering skal ha veiledning som del av utdanningen. Det følger av 
godkjenningen som utdanningsavdeling. På lik linje med deltakelse i internun-
dervisningen og den praktiske tjenesten på avdelingen skal legene ha tilbud om 
regelmessige veiledningssamtaler med spesialist i faget. Veiledningen skal sikre 
kvalitet og mestring i utdanningen og være et virkemiddel for å nå målsettingen 
med spesialiteten. Legene skal ha fortløpende tilbakemelding på utførelse av 
faget og progresjon i tjenesten. 

Legeforeningen ønsker å styrke denne delen av utdanningen og stimulere flere 
leger til å påta seg veilederoppgaver. Selv om veiledning blir gjennomført med 
god kvalitet ved mange sykehus, er det også veiledere som sliter med å få tid til 
veiledningen og som er usikre på hva innholdet skal være.

Heftet «Hva er god veiledning? En praktisk innføring i veiledning av leger i 
spesialisering» er skrevet for å gi leger praktiske råd om gjennomføring av vei-
ledningen. Heftet gir forslag til temaer som egner seg for samtaler og forslag til 
ulike verktøy som veiledere kan nyttiggjøre seg i veiledningen.

Februar 2013, Oslo.
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Veiledning er en forpliktelse

Veiledning av leger i spesialisering er en forpliktelse en sykehusavdeling har 
påtatt seg ved å bli godkjent utdanningsinstitusjon (2).

• Alle leger i spesialisering skal ha oppnevnt veileder som er spesialist i faget.
• Det forutsettes planlagt veiledningsmøte minimum en gang per måned.
• Spesielt hyppig og regelmessig veiledning er nødvendig i første del av 

spesialistutdanningen.

Utdanningsutvalget ved avdelingen skal oppnevne veileder og overvåke veiled-
ningsordningen (3). Alle leger som er godkjente spesialister kan være veiledere.

Hensikten med veiledning

Den viktigste begrunnelsen for veiledning er muligheten for refleksjon og 
drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega.  Den 
erfaringsbaserte læringen må bearbeides og begrunnes. Uten veiledning kan 
læringen bli fragmentert og uten faglig forankring. 

Veiledningssamtalene kan ta utgangspunkt i hendelser og problemstillinger 
legen i spesialisering møter i det daglige arbeidet. Erfaringer fra praktiske 
situasjoner kan drøftes ut fra kunnskap og etiske vurderinger.

Innledning 

God veiledning er helt sentralt for å sikre best mulig kvalitet og mestring 
i spesialistutdanningen. Veiledningen skal bidra til refleksjon over egen 
arbeidsform og egne strategier for faglige valg slik at legen i spesialisering 
mestrer yrkesrollen.

Veiledningen skal være planlagte og regelmessige samtaler mellom lege i 
spesialisering og veileder. Avdelingens utdanningsutvalg har ansvar for at veileder 
blir oppnevnt umiddelbart etter at utdanningskandidat har tiltrådt i stilling.

Hensikten med dette heftet er å gi praktiske råd for gjennomføring av 
veiledning i spesialistutdanningen. Teoretiske beskrivelser og begrunnelser for 
veiledningspedagogikk er godt beskrevet i kilder som «Veiledning med leger 
under utdanning» av Kirsten Hofgaard Lycke, Gunnar Handal og Per Lauvås 
(1) og er derfor ikke omtalt i heftet.
 
Målgruppen for heftet er leger som veileder turnusleger og leger i spesialisering 
i sykehus. Psykiatri har egne krav til veiledning av utdanningskandidater i faget. 
Disse kravene er ikke spesifikt omtalt her, men hensikten med veiledningen er 
den samme uavhengig av fagområde. 
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Supervisjon
Supervisjon foregår i det daglige kliniske arbeidet, som for eksempel morgen-
møter, visitter, poliklinisk arbeid og avdelingsarbeid. I tillegg til å gi faglige råd, 
skal spesialisten fungere som rollemodell. Supervisjon gir mulighet til å få hjelp 
med problemstillinger når de oppstår og er nødvendig for at legen i spesialiser-
ing skal bli en god kliniker og få et praktisk grep om faget.

Veiledning
Veiledningssamtalene skal være regelmessige og avtalte på forhånd. De kan 
ta utgangspunkt i situasjoner som legen i spesialisering møter i det daglige 
arbeidet, og de skal foregå som en dialog. Det er viktig at handlinger blir belyst 
og diskutert ut fra ulike faglige og etiske vurderinger. 

Begrunnelsen for å ta veiledning inn som del av spesialistutdanningen var at 
den kliniske hverdagen ikke alltid ga mulighet og tid til å reflektere over valg og 
handlinger. Læringen kunne bli tilfeldig, og mester-svenn-læringen kunne bidra 
til å konservere mesterens praksis på bekostning av nyere tenkning.

selvstudier tjeneste på avdeling

undervisning

Veiledning er en viktig del av spesialistutdanningen

Regelmessige og planlagte veiledningssamtaler er et viktig virkemiddel for å 
nå målsettingen med spesialistutdanningen. Veiledningen kommer i tillegg til 
tjeneste i klinisk praksis, internundervisning og fortløpende supervisjon. Det er 
vanlig å inndele de pedagogiske elementene i spesialistutdanningen som vist på 
figuren under. 

Mester-svenn-læring
Mester-svenn-begrepet har lenge vært brukt som et generelt uttrykk for at den 
mer erfarne legen fungerer som rollemodell og læremester for leger med mindre 
erfaring. De senere årene har supervisjon og veiledning i større grad blitt brukt 
om denne formen for læring. Disse begrepene uttrykker i større grad dialog og 
understreker ansvaret legen i spesialisering selv har til å erverve seg nødvendig 
kunnskap.

peDagogiske eLementer i spesiaListutDanningen (1)

supervisjon

veiledning
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Veileders oppgaver

Støtte
Veilederen skal gi råd og støtte samt være «advokat» og talerør for legen i 
spesialisering hvis situasjonen krever det. Veilederen skal være bindeledd 
mellom legen i spesialisering og avdelingsledelsen. 

Hvis kravene til utførelse av jobben oppleves som vanskelige, kan det gi 
frustrasjon og angst. I den grad mer personlige og private spørsmål påvirker 
arbeidet, bør veiledningen åpne opp for dem.

Mange leger i spesialisering er i etableringsfase med familie og bosted, og de 
kan oppleve at forventninger om å stille opp på ekstravakter, møter og kurs  
er vanskelig å forene med familieliv. Dette kan drøftes med veileder.

Veileders oppgaver kan deles i tre:
• Utdanning og medisinsk-faglige spørsmål
• Støtte
• Tilbakemelding og evaluering. Vurdering av egnethet

Utdanning og medisinsk-faglige spørsmål
Dette handler om kompetanseutviklingen til legen i spesialisering, 
målbeskrivelsen for spesialiteten og de mulighetene avdelingen gir.  
Det kan for eksempel være samtaler hvor veileder hjelper til med å forstå  
et medisinsk problem eller utarbeide en individuell utdanningsplan. Målet  
er å sikre at legen i spesialisering får best mulig utbytte av arbeidet ved 
avdelingen og at kravene i målbeskrivelsen innfris.

En lege i spesialisering er i sideutdanning på 
en avdeling der hun opplever at hennes faglige 
ønsker blir kraftig nedprioritert og at hun ikke 
lærer noe. Mens andre får faglig utfordrende 
oppgaver, blir hun satt til å gjøre rutineoppgaver. 
Overlegene viser også større interesse for å følge 
opp leger i spesialisering som skal fortsette i 
faget. Legen er ambisiøs og har gledet seg til 
arbeidet ved avdelingen. Hun bestemmer seg for 
å ta problemet opp med sin veileder.

En lege i spesialisering uttrykker bekymring 
for om han i det hele tatt kan fortsette 
utdanningen: «Det er liten forståelse på 
avdelingen for situasjonen jeg og andre leger 
som har barn er i. Jeg har forsøkt å foreslå 
løsninger som gjør det mulig å kombinere 
familie og jobb, men det er lite støtte til 
å finne løsninger.» Legen har to barn på 
henholdsvis tre og seks år og samboer i 
sykehusturnus.
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Tilbakemelding og evaluering. Vurdering av egnethet
Samtidig som alle overleger som arbeider nært med leger i spesialisering har et 
ansvar for å bistå med at tjenesten blir tilfredsstillende, har veileder et særskilt 
ansvar. Det er viktig at legen i spesialisering får kontinuerlig tilbakemelding (4). 
I «Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger» slås det fast 
at veiledningen skal inkludere evaluering av legen i spesialisering (2).

Hvis legen i spesialisering ikke mestrer rollen som lege, må medisinsk-faglig 
ansvarlig lege, utdanningsutvalget og veileder gå sammen om å legge til rette 
for en best mulig læringssituasjon. Hvis tiltakene ikke bedrer situasjonen og det 
reises berettiget tvil om tjenesten kan anses som tilfredsstillende, har medisinsk-
faglig ansvarlig overlege ansvaret for å iverksette ytterlige tiltak (4).

Spørsmål om egnethet for spesialitet kan oppstå fordi legen i spesialisering ikke 
møter spesialitetens krav til kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Det har i fagkretser lenge vært diskutert om veileders «advokatrolle» er forenlig 
med noen form for vurdering av legen i spesialisering. Mange har ment at det 
kan føre til rolleforvirring for veileder og hindre åpenhet i samtalene for begge 
parter. Veileder bør klargjøre i første samtale at tilbakemelding og evaluering 
inngår i veilederoppdraget, og at det også innebærer en vurdering av egnethet. 

Seksjonsoverlegen får tilbakemelding om at en av legene i spesialisering virker 
påtatt sikker og at sykepleierne føler seg utrygge når han er på vakt. Han tar 
mye plass i alle situasjoner, og sier og gjør ting som ikke alltid oppfattes som 
relevante for den aktuelle situasjonen. Sykepleierne har også gitt signaler om at 
legen ikke lytter til hva de sier. De føler mangel på respekt og sier at legen handler 
egenrådig. Seksjonsoverlegen ber veileder ta situasjonen opp med legen.

«Veilederen må også gjennomgå legens 
tilbakemeldinger til 1. linjetjenesten slik at det 
sikres god kvalitet på disse tilbakemeldingene.» (5)

«Hver enkelt spesialistkandidat skal ved 
tjenestens påbegynnelse ha en personlig veileder 
(tutor) som skal råde og veilede kandidaten så vel 
faglig som personlig.» (6)

«Veileder skal ved behov fungere som lege i 
spesialiserings advokat og talerør.» (7)

«Veileder utarbeider en individuell 
utdanningsplan i samråd med kandidaten.» (8)

«Veileder skal sammen med de andre overlegene 
i avdelingen se til at legen tilegner seg nødvendige 
teoretiske og praktiske ferdigheter.» (9)

«Veileder skal bidra til at forholdene legges til 
rette for at kandidaten skal få nødvendig trening 
og kunnskap innenfor fagfeltet.» (10)

«Veileder skal påvirke legen til å delta i aktiviteter 
som undervisning og foredragsvirksomhet i og 
utenfor institusjonen.» (11)

«Det er her viktig at alle leger i en tidlig fase 
får en vurdering av sin egnethet for faget og en 
meddelelse om hva som eventuelt må endres 
og bedres dersom det er usikkert om legen er 
egnet.» (12)

eksempLer pÅ veiLeDers oppgaver  
i mÅLBeskriveLser Fra uLike spesiaLiteter

kategori

Egnethet

Utdanning og støtte

Støtte

Utdanning

Utdanning og egnethet

Utdanning 

Utdanning

Egnethet
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Hva kjennetegner en god veileder?

Å veilede noen kan ta forskjellige former:

«Det kan gjøres ved å føre den som blir veiledet med faste skritt langs en 
bestemt vei til et gitt mål. Men det kan også gjøres ved å peke på målet, for  
så å la stipendiaten lete seg frem på egen hånd. Mellom disse ekstreme 
alternativene finner den gode veiledningen sted – i et mangfold av former»  
(13 s. 9).

Kilminster m.fl..(14) mener at hensiktsmessig veilederatferd er å gi tilbake- 
melding på klinisk arbeid, koble teori og praksis, engasjere seg i felles problem-
løsning, gi tilbakemelding og oppmuntring samt være rollemodell.

Forventningsavklaring

Det er få formelle krav knyttet til gjennomføringen av veiledningen. Det inne-
bærer at veileder og lege i spesialisering sammen må avklare hva de ønsker å 
bruke veiledningen til og hvordan den skal organiseres. Tid investert i gjen-
sidig forventningsavklaring ved oppstart av veiledningsmøtene, kan forebygge 
problemer senere.

Under foreslår vi spørsmål som bør avklares tidlig i veiledningsforholdet.

Hva ønsker legen i spesialisering å oppnå med veiledningen?
Noen ønsker å fokusere på medisinskfaglige temaer, mens andre har mer behov 
for å diskutere kollegiale forhold. Dersom det er noen temaer veilederen ikke 
ønsker å diskutere, bør dette fremkomme tidlig.
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Hvor hyppig skal veiledningen være?
Dette spørsmålet bør sees i sammenheng med progresjonen og erfaringen til  
legen i spesialisering samt særtrekk ved spesialiteten. Det er viktig at veiledningen 
er spesielt hyppig og regelmessig i første del av spesialistutdanningen. Det er krav 
om månedlig veiledning (2). 

Hvordan og hvor ofte skal man evaluere progresjonen til legen i 
spesialisering?
Veilederen skal evaluere progresjonen ut fra den individuelle utdanningsplanen. 
Evalueringen bør skje minst hvert halvår.

Hvordan og hvor ofte skal veiledningsforholdet evalueres?
Rammene for veiledningen, temaene som tas opp i veiledningsmøtene og 
forholdet mellom legen i spesialisering og veilederen bør evalueres etter noen 
måneder av veiledningsforholdet.

Hvis det oppstår ønske om bytte av veileder, bør utdanningsutvalget finne ny 
veileder.

Kjøreregler
Hvis man lykkes i å etablere gode kjøreregler for gjennomføring av veiledningen, 
kan man unngå problemer senere. Her er noen eksempler på regler som har vært 
brukt:

• Ingen avbrytelser med telefon eller calling
• Start og avslutt veiledningen presist
• Dersom man ikke kan komme til veiledningen, skal 

man gi beskjed senest én dag i forveien
• Veiledningen skal ikke brukes til undervisning
• Forslag til tema i veiledningen leveres i forkant av 

veiledningsmøtet til veilederen
• I den tredje veiledningen gir begge parter 

tilbakemelding på hvordan man opplever at 
veiledningen fungerer

• Legen i spesialisering og/eller veilederen skal skrive  
en kort oppsummering av veiledningen

• Alle reglene gjelder for både veilederen og legen  
i spesialisering
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Elementer som kan inngå i veiledningsmøtene

Forslaget på neste side skal først og fremst bidra til forutsigbarhet og god for-
beredelse til veiledningssamtalene. Særlig viktig er det at legen i spesialisering 
tenker gjennom momentene på listen i forkant av veiledningen. Hver avdeling 
bør oppmuntres til å lage en huskeliste ut fra fagets karakter og avdelingens 
særegenheter.

HvorDan FøLges 
utDanningspLanen?
• Klinisk arbeid, inklusive rotasjoner
• Kurs

HvorDan oppLeves De FagLige 
utForDringene?
• Bredde i faglig eksponering
• Grad av ansvar i dagarbeidet 
• Grad av ansvar på vakt

oppnÅs De praktiske 
FerDigHetene?
• Journal og epikriser
• Kliniske ferdigheter
• Tekniske prosedyrer
• Kommunikasjon med pasienter  

og pårørende
• Følelse av mestring

HvorDan Fungerer 
ForDypningstiDen?
• Egenlæring
• Prosjekter/forskning/

presentasjoner

HvorDan oppLeves 
samarBeiDet meD koLLeger og 
meDarBeiDere?
• Hvilke konkrete vansker/

bekymringer ønsker du å 
diskutere?

HviLke konkrete kLiniske 
situasjoner ønsker Legen i 
spesiaLisering Å Diskutere?
• Vanskelige medisinsk-faglige 

avveininger
• Utfordrende 

kommunikasjonssituasjoner med 
pasienter og pårørende

• Uenighet med kolleger, sykepleiere 
og annet helsepersonell

• Etiske dilemmaer
• Uheldige hendelser

HvorDan oppLever Legen 
i spesiaLisering BaLansen 
meLLom arBeiD og privatLiv?
• Vansker med vakt eller 

tjenesteplan på dagtid
• I hvilken grad påvirker bekymringer 

i jobben generell trivsel, helse og 
privatliv?

Hva annet ønsker Legen i 
spesiaLisering Å ta opp?

Hva annet ønsker veiLeDeren 
Å ta opp?

18 19



20

Å gi tilbakemelding 

Hensikten med tilbakemelding er å motivere legen i spesialisering til å bli en 
bedre lege. Den bør si noe om hva som fungerer godt og hva som kan for- 
bedres. Anerkjennelse for god innsats på arbeidsplassen kan bidra til økt til-
hørighet, arbeidsmoral og at man tåler stress og belastninger bedre (15).

Jevnlig tilbakemelding på utførelsen av faget og legerollen er en viktig del av 
veiledningen. Leger som er flinke til å gi positiv tilbakmelding oppleves ofte 
som gode rollemodeller og læremestere.

I en undersøkelse blant norske leger, oppga halvparten at de sjelden eller aldri 
fikk ros eller påskjønnelse for god innsats fra overordnede (15). Ved mange 
sykehus og spesialiteter får man ikke alltid se resultatene av pasientbehandlin-
gen. For legen i spesialisering kan derfor tilbakemeldinger fra andre kolleger og 
veilederen være spesielt viktig (16 s. 73).

Mange leger opplever at de lærer mest av negativ tilbakemelding. Dette er det 
ingen holdepunkter for i litteraturen. En mulig forklaring kan være at negativ 
tilbakemelding ofte er mer nyansert og spesifikk enn positive tilbakemeldinger 
av typen «det var greit», «bra» eller «ok». Hensikten med tilbakemeldingen er å 
styrke det som fungerer godt og justere det som fungerer mindre godt. Gene-
relle og vage tilbakemeldinger gir ikke mulighet for endring. Fravær av tilbake-
melding er likevel mest uheldig. Det skaper usikkerhet og på sikt utrygghet.

kjennetegn pÅ nyttige tiLBakemeLDinger

Beskrivende: En nyttig tilbakemelding er mest mulig 
beskrivende og minst mulig bedømmende.

atferdsrettet: Atferd kan endres, mens egenskaper  
er mer fastlåst. En tilbakemelding som ikke gir legen  
i spesialisering mulighet til å endre seg, har lite for seg. 

spesifikk: Det er bedre å si «Da hun fortalte deg om 
magesmertene, la jeg merke til at du konsentrerte deg 
om brevet fra fastlegen, noe som forhindret øyekontakt 
mellom deg og henne», enn «Du må bli flinkere til å se 
pasientene».(17) 

regelmessig: Tilbakemelding som blir gitt regelmessig 
har større sjanse for å være nyttig.
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Under veiledningen forteller en lege 
i spesialisering at han blir anbefalt å 
utføre sectio caesarea på forskjellige 
måter, alt etter hvilken overlege som 
er til stede: «Noen sier at å rive er 
best, mens andre mener at å klippe 
er det beste. Jeg ønsker å gjøre det 
som er best for pasienten, men jeg 
opplever et press på å utføre det 
slik den tilstedeværende overlegen 
foretrekker.»

En lege i spesialisering er ny i faget. Hun er ansatt på en nyfødtseksjon og har 
fått i oppgave å «overtale» en nybakt mor til tvillinger om at det er trygt å reise 
hjem. Tvillingene ble født ti uker for tidlig. Forløpet har vært som forventet 
uten spesielle komplikasjoner, men tvillingene vil trenge litt oksygentilskudd 
de første ukene. Dette kan de få hjemme. De har ikke medisinsk behov for å 
ligge i sykehus. Mor føler seg usikker og vil helst vente med hjemreise til begge 
har alder tilsvarende termin. Legen opplever situasjonen som vanskelig. Hun 
vet at hun er pålagt å skrive ut barna når de er medisinsk klare for det, men 
hun forstår morens usikkerhet. Hun synes ikke at hun har nok erfaring til å 
ta samtalen, men vet at det er forventet av seksjonsoverlegen. Legen treffer 
veilederen sin i gangen og ber om en prat.

Hvordan få til refleksjon i veiledningen?

I en undersøkelse sa halvparten av legene seg enige i at de noen ganger måtte 
handle mot egen samvittighet (18). Denne type opplevelser fra praksis egner seg 
for diskusjon i veiledningsmøtene. Med utgangspunkt i en konkret erfaring til 
legen i spesialisering, kan veilederen bidra til å kaste lys over ulike handlings-
alternativer. 

Praksistrekanten kan brukes til å prøve ut teoretiske og praksisbaserte 
begrunnelser for handlinger og se disse i sammenheng med etiske vurderinger 
(1 s. 42). Ved bruk av spørsmål kan veilederen få legen i spesialisering til å 
bevege seg mellom de ulike nivåene og på den måten få økt bevissthet om hva 
man gjør og hva man tenker.
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praksistrekanten i praksis

1) Beskrivelse av situasjonen
Legen i spesialisering forteller om 
situasjonen slik hun opplevde den: hvem 
som var involvert, hva som skjedde, 
hvordan konteksten var, og hva hun 
foretok seg.

2) søkelys på handlinger
Enkelte handlinger gjør vi uten å være 
særlig bevisst på dem, til tross for at de 
kan bety mye for kvaliteten på det vi gjør. 
Veilederen kan stille åpne spørsmål som 
kan hjelpe legen i spesialisering å bli klar 
over sine handlinger: Hva gjorde du? Hva 
sa du da? Hvordan løste du ...?

3) søkelys på kunnskapsmessige 
begrunnelser
Er begrunnelsen basert på kunnskap 
som legen i spesialisering har opplevd 
at har fungert tidligere? Trekkes relevant 
forskning og teori inn i begrunnelsen?

4) søkelys på holdninger, verdier og 
følelsers rolle
Hadde legen i spesialiserings holdning 
til pasienter, pårørende eller annet 
helsepersonell noe å si for beslutningene 
som ble tatt? Hvilke verdier rettferdiggjør 
hun sine beslutninger med? 

5) søkelys på sammenhengen mellom 
nivåene
Etter at man har gått gjennom alle 
nivåene i praksistrekanten, tar man 
for seg sammenhengen mellom dem. 
Er det samsvar mellom handlingene 
man utførte, og den kunnskapsmessige 
begrunnelsen for dem? Hvordan 
forholder handlingen seg til den etiske 
begrunnelsen? (19)

25

praksistrekanten (1)(19)
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Balanse mellom ferdigheter og utfordringer

Flytsonemodellen illustrerer at man yter best når det er balanse mellom de 
utfordringene man får og de ferdighetene man har. Når arbeidsoppgavene 
er for lite utfordrende sammenlignet med ferdighetene, vil man ofte oppleve 
kjedsomhet. Dersom utfordringene er for store for ferdighetene, vil man 
oppleve usikkerhet og angst. Når det er samsvar mellom utfordringer og 
ferdigheter kan man sies å være i «flytsonen» (20). 

Veilederen kan spørre legen i spesialisering hvordan hun opplever forholdet 
mellom utfordringer og ferdigheter både generelt i utdanningen og for 
spesifikke aktiviteter.

FLytsonemoDeLLen (20)
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Flyt

Å kunne metakommunisere

Noen ganger kan veilederen eller legen i spesialisering oppleve veiledningen 
som ustrukturert, reagere på måten den andre responderer på eller føle seg 
utrygg. En konstruktiv måte å gripe an slike situasjoner kan være å foreslå en 
«time out» for å kommunisere om det som skjer i veiledningen. Veilederen har 
hovedansvaret for å gjøre dette.

Jeg tror vi trenger en «time out» her. Jeg 
opplever at du går i forsvarsposisjon. 
Stemmer det? Mitt ønske er ikke å stille deg 
til veggs, men å høre din begrunnelse for 
fremgangsmåten. Hva kan jeg eventuelt gjøre 
annerledes?
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Å lytte

Kommunikasjon er kjernen i veiledning, og evnen til å lytte er grunnlaget for 
god kommunikasjon. 

Lytting kan ta forskjellige former. Lytteren kan for eksempel rette oppmerk-
somheten mot det han ønsker å høre, eller det som er relevant for hans egne 
erfaringer, verdier og interesser: Hva ville jeg gjort? Har jeg noen erfaringer som 
minner om dette? Denne formen for lytting bør ikke dominere veiledningen.

I veiledning bør man tilstrebe aktiv lytting. Denne lyttingen kjennetegnes av 
at man er oppriktig nysgjerrig på hva den andre ønsker å formidle, og at den 
andre er sentrum for samtalen. Veileder bør holde blikkontakt, stille utdypende 
spørsmål og sette ord på mulige misforståelser: «Forstår jeg det riktig at...»

Veiledning av leger i gruppe

I allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin får legene i spesialisering 
veiledning i grupper. Deltakelsen er obligatorisk og gruppene går over to år. 

I sykehus er det vanlig at veiledningen foregår individuelt mellom spesialisten 
og legen i spesialisering. Ved enkelte avdelinger gis det også tilbud om veiled-
ningssamtaler i  gruppe.  

Det er mange fordeler med gruppebasert veiledning, men det er også en del 
utfordringer som må finne sin løsning før metoden kan få større anvendelse i 
sykehus. Under gjengis noen av fordelene med å ha veiledning av leger i gruppe. 
Utfordringene blir belyst med anbefalinger om hva man bør tenke gjennom når 
man vil starte gruppeveiledning.
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Fordeler med veiledning i gruppe
Veiledning i gruppe gir et bredere erfaringsgrunnlag. Når flere leger i spesiali-
sering kommer sammen for å diskutere opplevelser og utfordringer fra praksis, 
bidrar det til at problemstillinger blir belyst og drøftet ut fra ulike erfaringer. 
Gruppene blir ofte arenaer for sosial og faglig nettverksbygging og bidrar til økt 
samhold. Den enkelte lege får også mulighet til å lære mer om seg selv og sin 
egen rolle i samspill med andre.

Evalueringer av prosjekter med gruppeveiledning ved ulike kliniske avdelinger 
viser at legene i spesialisering opplever diskusjoner om etiske emner og dilem-
maer som noe av det viktigste. Samhørigheten som oppstår i gruppen gir 
mulighet for å ta opp temaer av medmenneskelig karakter som ellers sjeldent 
diskuteres. 

Lycke m.fl. (1 s. 98 & 99) peker på at gruppeveiledning har fordeler som gjør 
at den:

• trekker inn flere erfaringer og bidrar med flere perspektiver enn en  
en-til-en-relasjonen.

• har en synergieffekt på innsikt og løsninger som går ut over en-til-en-
relasjonen.

• gjør det lettere å ta ulike perspektiver og reflektere over egne prestasjoner.
• gjør det lettere å få presentert arbeidskulturen i avdelingen eller seksjonen.
• er en diskusjon mellom likemenn som gjør det lettere å ta opp feiloppfat-

ninger og lite hensiktsmessige strategier, utvikler samarbeidsferdigheter og 
åpner for korreksjon.

Utfordringer med veiledning i gruppe
Det er viktig at alle gruppemedlemmene opplever veiledningssamtalene som  
nyttige. Erfaringer tilsier at det lett blir uklart om veiledningen er rettet mot  
den enkelte gruppedeltakeren eller gruppen som helhet. Hensikten med gruppen 
må derfor være klart definert ved oppstart av veiledningen og gjerne i samarbeid 
med gruppemedlemmene. Hvis deltakerne opplever målsettingen som uklar, kan 
veiledningen lett bli uforpliktende og lite relevant for dem.

Valg av temaer som skal diskuteres bør også være avklart på forhånd for å sikre 
struktur og gi mulighet for forberedelse og forutsigbarhet. Mange grupper 
velger en kombinasjon av avtalte temaer og «åpen post» som tillater at aktuelle 
hendelser kan tas opp til drøfting.

Veilederen i gruppen bør ha noe kjennskap til gruppedynamikk og hvordan 
man bør styre diskusjoner. Det er viktig at alle deltakerne involveres i samtalene 
for å få et godt utbytte. Enkelte gruppedeltakere kan lett bli for dominerende 
mens andre blir for passive.

Den største hindringen for å gjennomføre veiledning av leger  i gruppe synes å 
være organisatorisk. Å ta ut flere leger av praksis samtidig kan være krevende. 
Erfaring viser at  veiledningsmøtene må legges til tidspunkt hvor legene ikke 
er i avdelingsarbeid, slik som ettermiddag og kveld, eller til tidspunktet for 
internundervisning eller morgenmøte en gang per måned. Når gruppestørrelsen 
avgjøres, bør en ta hensyn til at alle ikke kan møte hver gang. 

Erfaring fra en del gruppeveiledninger viser at det er behov for individuell 
veiledning i tillegg. Dette bør avklares  så tidlig som mulig slik at møtene kan 
legges opp i henhold til dette.

Kjøreregler for gruppeveiledning
Veiledning i gruppe følger de samme prinsippene som individuell veiledning. 
Veileder må i samarbeid med gruppemedlemmene diskutere hensikten med 
gruppen og avklare en del kjøreregler for drift og organisering.
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punkter veD oppstart av gruppeveiLeDning

• Start planleggingen i god tid før oppstart
• Avklar hensikten med veiledningsgruppen
• Involver ledelsen på avdelingen
• Skal tilbudet være for alle leger i spesialisering, eller skal  

det være kriterier for deltagelse?
• Skal individuell veiledning gis i tillegg?
• Hvor og når skal møtene være og hvor lenge skal de vare?
• Hvor lenge skal gruppen vare? 
• Hvor mange skal delta? Et antall 6 til 15 kan være passende,  

det er alltid noen som ikke kan delta
• Hvor forpliktende skal det være å delta? Mye tyder på 

at deltagelsen bør være forpliktende for å opprettholde 
gruppedynamikken.

• Hvilken form skal møtene ha? Skal de ta utgangspunkt i 
erfaringer fra gang til gang, eller skal temaene planlegges?

• Skal det skrives referat fra møtene?
• Hvordan ta opp problemer som for eksempel hvis 

noen unnlater å komme gjentatte ganger,  det skjer 
uheldige hendelser eller det rettes kritikk mot et av 
gruppemedlemmene?
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