
 

Norsk overlegeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Bankgiro 5074 09 94015  

 

 

 

Den norske legeforening 

 

her. 

  

 

 

 

 
Deres ref.: 18/797 Vår ref.: JH/JKB/JHS Dato: 19.04.2018 
  

 

Landsstyresak – Lovendringer – Komiteer og råd for ivaretakelse av 

Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 16. februar 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 11. april og deretter per e-post. 

Styret har vedtatt følgende uttalelse:  

 

I forbindelse med endringene i spesialistutdanningen og innføring av ny spesialistforskrift 8. 

desember 2016, bortfalt de Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger. Selv om 

spesialistforskriften tydeliggjør spesialitetskomiteenes ansvar, bortfaller regulering av 

sammensetning og funksjonstid for spesialitetskomiteene og spesialitetsrådet. Det oppstår da et 

behov for at Legeforeningen regulerer disse forhold i sitt interne regelverk.  

 

Det forutsettes at finansiering av komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens arbeid 

med spesialist- og etterutdanning skjer på samme måte som i dag, via Utdanningsfond I. 

 

Spesialitetskomiteene 

  

Gjennom forslag om endringer av lovens § 3-6 om fagmedisinske foreninger, foreslås det at et 

eventuelt fagstyre, dersom dette etableres, skal oppnevne spesialitetskomiteene. Of støtter i 

utgangspunktet en slik endring, men forutsetter at en slik oppnevning skjer på bakgrunn av 

anbefalinger fra den aktuelle fagmedisinske forening. 

 

Videre støtter Of at det i Legeforeningens lover legges inn henvisninger til 

spesialitetskomiteenes forskriftsfestede rolle opp mot Helsedirektoratet, og at 

spesialitetskomiteenes rådgivende rolle fremover rettes mot fagstyret, og ikke sentralstyret. 

Sentralstyret må i enkeltsaker likevel gis anledning til å få råd direkte fra den enkelte 

spesialitetskomiteen. 

  

Det foreslås også nye regler for oppnevning av komitémedlemmene, hvor man ser for seg å 

skifte ut halvparten av medlemmene etter 2 år, og ikke samtlige hvert 4. år slik dagens 

regelverk legger opp til. Of støtter en slik endring, da vi ser at det ut fra kontinuitetshensyn kan 

være uheldig at hele komiteen skiftes ut hvert 4. år. 

  

Of er for øvrig uenig i lovforslag § 3-10-1 punkt 6, hvor det av tilsynelatende 



bekvemmelighetsgrunner foreslås å gå over til en ordning der spesialitetskomiteen er 

beslutningsdyktig dersom 3 av 5 representanter er til stede. Of mener at gammel ordning der 

kravet er at minst 4 er til stede, fortsatt bør være gjeldende. Med tanke på andre mulige måter å 

avgi stemme på med dagens teknologi, burde i utgangspunktet alle avgi stemme i viktige saker. 

Of mener det er viktig at Legeforeningen viser overfor H.dir at vi er en seriøs aktør som 

ivaretar vår forskriftsfestede rolle, slik at vi beholder denne rollen også ved eventuelle senere 

revideringer av forskriften. 

 

Turnusrådet 

 

Turnusrådet er sentralstyrets rådgivende organ for turnustjenesten for leger. Of er enig i at det 

vil være behov for å videreføre denne ordningen i form av et eget LIS 1-råd. For at dette rådet 

skal kunne ha mulighet til å ha tilsvarende funksjon som i dag, vil det være behov for å få rådet 

anerkjent som en spesialistkomite. Selv om ikke forskriften er til hinder for en slik opprettelse, 

mener Of at det er klokt at en slik ordning først presenteres for og forankres hos H.dir., 

eventuelt HOD. 

 

Spesialitetsrådet 

 

Of støtter at dette rådet fortsetter, men da med inkludering av lederne av de Regionale 

Utdanningssentrene, eventuelt den Reg.Ut. leder som har det koordinerende ansvaret, som er et 

ansvar som vil rullere mellom regionene hvert 2.år. Vi mener at det er og vil være svært viktig 

fremover å ha gode og etablerte møtepunkt for dialog mellom aktørene som alle har en rolle i 

utdanningen av fremtidige spesialister. 

 

Kompetanseområdene og sakkyndigkomiteer 

 

Of støtter anbefalingen om at sakkyndigkomiteer for kompetanseområdene forankres i 

Legeforeningens lover, herunder at det etableres regler for oppnevning, sammensetning og 

funksjonstid. 

  

 

Utover dette vil Of uttrykke en generell bekymring for at avstanden mellom fagstyret og 

sentralstyret blir for stor. I saker som omhandler spesialist- og etterutdanning vil det være 

avgjørende at sentralstyret er tilstrekkelig informert, og vi forventer at det etableres gode 

informasjons- og dialogarenaer mellom fag og politikk i Legeforeningen for å kunne ta de 

beste beslutninger. 

  

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 




