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Innledning 

I forbindelse med at spesialistutdanningen av leger skal revideres ønsker de fire medisinske 
fakultetene å komme med et innspill til hvordan universitetenes rolle i utdanningen bør være. 
Universitetene ønsker å bidra til å videreutvikle spesialistutdanningen med hensyn til kvalitet, 
effektivitet og samfunnets behov for helsetjenester både i første og andre linje. Dette dokumentet er 
ment å gi et forslag til en overordnet ramme for universitetenes rolle i den fremtidige 
spesialistutdanningen, og berører derfor i liten grad detaljer rundt organisering eller praktisk 
gjennomføring av utdanningen. Dersom universitetene blir ansvarliggjort for spesialistutdanningen 
vil disse elementene løses innenfor universitetenes rammer for høyere utdanning.  

De medisinske fakultetene mener det er naturlig at universitetene bidrar med sine allerede vel 
fungerende kvalitetssystemer, begrepsapparat og pedagogiske verktøy som et rammeverk for en 
spesialistutdanning som viderefører det som allerede fungerer godt i dag. Universitetene kan stille 
som garantister for en forskningsbasert høyere utdanning og mener dette bør utnyttes til å gjøre det 
mulig å definere spesialistutdanningen som en universitetsutdanning. Det vises til den eksisterende 
modellen for spesialistutdanningen i odontologi, samt fleksible videreutdanninger og 
masterutdanninger for flere helsefaglige profesjoner ved universiteter og høgskoler i Norge.  
Modellen legger også til rette for at spesialistkandidaten ivaretar sitt arbeid i tilsetningsforholdet i 
helsetjenesten.  

En organisering av spesialistutdanningen i regi av universitetene vil gjøre utdanningen mer robust 
mot endringer i strukturen av helsetjenesten, samtidig som man vil unngå uklare grenser mellom 
fagforeningspolitiske spørsmål og utdanningsspørsmål. En slik modell forutsetter et samarbeid med 
helseforetak, kommunehelsetjeneste og Legeforeningen for å ivareta den praktiske delen av 
utdanningen på en optimal måte. 

Mål for spesialistutdanningen – helhetlig, effektiv, praksis- og forskningsbasert utdanning  

Hensikten med å videreutvikle spesialistutdanningen må være å heve kvaliteten ytterligere i tråd 
med internasjonal standard. I World Federation for Medical Education sin Global Standards for 
Quality Improvement (2004) angis fire hovedpunkter for spesialistutdanning:  

• Vektlegging av teoretisk utdanning 

• Nye læringsprinsipper 

• Internasjonal ”benchmarking” 

• Vitenskapelig basis for klinisk praksis 

 
Videre heter det om kvalitetsforbedring i utdanning:  ”The training should encourage doctors to 
become scholars within their chosen field of medicine and should prepare them for lifelong, self-
directed learning and readiness for continuing medical education and professional development” og: 
”Postgraduate medical training should interface with basic medical education and continuing 
medical/professional development”. Begrepet scholar defineres slik: “deeper and/or broader 
engagement in the development of the discipline, including responsibility for education, 
development, research, management etc.” Se forøvrig: 
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http://www.wma.net/en/30publications/10policies/w16/De medisinske fakultetene mener målet for 
spesialistutdanningen bør være å utdanne spesialister som kontinuerlig jobber for å utvikle sin 
kompetanse. Kompetanse defineres i Stortingsmelding 13, Utdanning for velferd: Samspill i praksis, 
som helheten av kunnskaper, ferdigheter og evner som gjør en person i stand til å fylle konkrete 
funksjoner og utføre de tilhørende oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Derfor må også 
spesialistutdanningen legge til rette for livslang læring. Ser man på legeutdanningen som et helhetlig 
løp fra grunnutdanning til ferdig spesialist vil det være imperativt å inkludere spesialistutdanningen i 
større grad som en del av universitetsutdanningene. Et slikt helhetsperspektiv vil legge bedre til rette 
for å bygge opp utdanningen fra ett nivå til det neste. Kompetansemålet på hvert nivå må 
koordineres opp mot klare læringsmål for legeutdanningen som en helhet.  Universitetene bør ha et 
naturlig ansvar for den teoretiske utdanningen og bidra til å sikre kvaliteten og 
forskningsfundamentet i denne. Slik kan universitetene stå som garantister for en forskningsbasert 
spesialistutdanning der også forbedringskunnskap og vitenskapelig kompetanse får sin selvfølgelige 
plass. Universitetene må også ta ansvar for å sikre fokus på utvikling av læringsprinsippene som 
anvendes i spesialistutdanningen, både undervisnings- og evalueringsmetoder, i den teoretiske så vel 
som i den praktiske opplæringen. 

Legeutdanning består i dag av tre separate deler: grunnutdanning (cand.med.) ved universitetene, 
turnustjenesten som administreres av Statens autorisasjonskontor og spesialistutdanningen som 
forvaltes av Legeforeningen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det er ikke tydelige og 
gjennomgående kompetansemål eller helhetsperspektiv for det samlede utdanningsløpet. I tillegg 
bør vitenskapelig kompetanse også ses som en integrert del av legeutdanningen slik at 
grunnleggende vitenskapelig kompetanse blir et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet. Dette 
vil gi et utdanningsløp som integrerer teoretisk utdanning, praksisopplæring og vitenskapelig 
kompetanse på en effektiv måte. 

Universitetene opererer allerede i en internasjonal kontekst gjennom sine utdanningstilbud og sin 
forskningsaktivitet. Ved å inkludere spesialistutdanningen i universitetets rammer vil man legge til 
rette for sammenlikning av spesialistutdanningen og liknende utdanningsløp internasjonalt. En slik 
internasjonal benchmarking vil kunne bidra til å sikre at spesialistutdanningen holder en høy 
internasjonal standard.  

Det er nå lagt opp til at turnustjenesten for leger blir endret og erstattet av en ny turnusordning. Den 
nye ordningen som ble annonsert 16. mars er ikke diskutert ved de medisinske fakultetene. De 
medisinske fakultetene foreslår at kandidatene begynner direkte på en spesialistutdanning. 
Læringsmålene som er tenkt inn i turnusordningen inkorporeres i spesialistutdanningene, inklusiv 
praksis i kommunehelsetjenesten for sykehusspesialiteter og praksis i spesialisthelsetjenesten for 
spesialitet i allmennmedisin. Et universitetsforankret sammenhengende utdanningsløp vil kunne 
bidra til en mer helhetlig og effektiv utdanning av leger. En revisjon av spesialistutdanningen må 
bygge videre på det beste fra dagens spesialistutdanning med klare krav til læringsutbytte, og 
forutsetter et nært samarbeid mellom universitetene, helseforetakene, kommunehelsetjenesten og 
Legeforeningen. Universitetene kan i nært samarbeid blant annet med universitetssykehusene, bidra 
til å sikre en vitenskapelig basis også for den kliniske praksisen.  
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Vitenskapelig kompetanse 

Spesialistutdanningen må ha et innhold som sikrer at den enkelte spesialist har en grunnleggende 
vitenskapelig kompetanse. Dette kan oppnås ved deltakelse i forskning. De medisinske fakultetene 
ønsker at anvendelse av vitenskapelig kompetanse skal være et gjennomgående tema gjennom hele 
utdanningsløpet. For å sikre rekruttering av forskere i helsetjenesten bør utdanningen legge til rette 
for at flere velger å ta doktorgrad parallelt med spesialistutdanningen, og derved oppnår dobbelt 
kompetanse. Av dette følger også at forskningskompetanse bør gis ansiennitet ved tilsetting i 
helseforetakene og ph.d.-grad bør gi tre års ansiennitet. Det bør på samme måte legges til rette for 
at leger i spesialisering med ph.d. grad og særlig motivasjon for å fortsette forskning, gis mulighet til 
dette jamfør post doktor 50%-stillling kombinert med spesialistutdanning.  Kandidater som har 
erfaring med og særlig og motivasjon for forskning (for eksempel cand.med. med forskerlinje eller 
cand.med  med  ph.d. -grad) bør prioriteres til spesialistutdanning ved et universitetssykehus. Dette 
for å sikre spisskompetansen ved universitetssykehusene.   

 
Endringer i det norske samfunnet har ført til færre arbeidstimer per uke for leger. I tillegg gjør lengre 
og bedre velferdsordninger, samt endrede pasientforløp, at fire- fem års tjeneste ved en 
sykehusavdeling i dag gir mindre tid til læring. Enten fordi det gir mindre pasientkontakt enn 
tilsvarende tjeneste for 30 – 40 år siden, eller fordi tid per pasient er redusert. Selv om man ikke kan 
sette likhetstegn mellom utstrakt pasientkontakt og bedre læringsutbytte er muligheten for slik 
erfaringsbasert læring åpenbart redusert. Dette bør kompenseres med bedre kvalitet på utdanningen 
ved for eksempel klarere struktur, tydeligere kompetansemål, sikre tilstrekkelig prosedyre-trening for 
utdanningskandidater, bedre tilbakemeldinger og høyere kvalitet på veiledningen; mer læring per 
pasientkontakt.  Dette krever også mer forberedelse før hver prosedyre både ved at kandidatene er 
teoretisk forberedt og har gjennomgått trening på ferdighetssenter, modeller eller simulanter der 
dette er mulig. Hvis kvaliteten på utdanning skal være god i en situasjon med kortere liggetid for 
pasientene og kortere arbeidstid for utdanningskandidatene, må det settes av ressurser til å ivareta 
utdanningsaktiviteten. Kvaliteten på praksisveilederne er avgjørende for å lykkes med dette og her er 
det viktig at universitetene og praksisinstitusjonene samarbeider for å sikre denne. Universitetene 
må også ta ansvar for kvalitet og kompetanse blant praksisveilederne. Her kan man tenke seg en 
liknende modell som i Danmark, hvor de ansvarlige for veiledning og opplæring av praksisveiledere 
ved hvert HF har en tilsetting ved universitetene for å sikre pedagogisk kompetanse i 
praksisinstitusjonene.  

Organisering og struktur 

De medisinske fakultetene ønsker også å gi noen overordnede innspill til hvordan den fremtidige 
spesialistutdanningen kan organiseres. Endringene som foreslås vil gi myndighetene større 
muligheter til å styre antallet kandidater i de ulike spesialitetene (antall studieplasser) basert på 
framtidige behov i helsesektoren, for eksempel gjennom et årlig oppdragsdokument. Behovet for 
leger med spesialistkompetanse må være styrende for spesialistutdanningens kapasitet og omfang. 
Det overordnede ansvaret for dette må ligge hos HOD.  

Gjennomføringen av spesialistutdanningen bør være et samarbeidsprosjekt mellom universitetene, 
HF-ene og kommunene, men koordineres og kvalitetssikres av universitetene. Spesialistutdanningen 
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kan da settes inn i liknende organisatoriske rammer som vi anvender på øvrige 
universitetsutdanninger. Utdanningen bør følge en overordnet nasjonal plan, mens gjennomføringen 
av denne kan skje regionalt for de store spesialiteter.  Det bør være et nasjonalt råd som skal gi råd til 
politiske myndigheter om hvilke spesialiteter og antall spesialister Norge skal ha, samt gi råd om 
generelle aspekter ved spesialistutdanningen. Mandat og sammensetning bør tilpasses den nye 
strukturen. Dette rådet oppnevnes av HOD med representanter fra blant annet universitetene, 
helseforetakene, kommunehelsetjenesten og Legeforeningen.  

Hver spesialitet bør ha et nasjonalt programråd. Disse fastsetter kompetansen som skal oppnås i de 
ulike spesialistutdanningene. Programrådene opprettes av universitetene på oppdrag fra HOD, og 
med representanter fra helseforetakene/ kommunehelsetjenesten, universitetene og 
spesialforeningene (Legeforeningen). Spesialistutdanningen bør defineres ut i fra en studieplan på lik 
linje med andre utdanningsløp som gis av universitetene. Studieplanen fastsettes av den nasjonale 
programkomiteen/programråd. 
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Spesialistutdanningens innhold 

Grunnutdanningen skal sørge for at legen oppnår en nødvendig grunnleggende kompetanse. I løpet 
av det første året av spesialistutdanningen bør kandidatene tilegne seg felles basiskompetanse som 
omfatter blant annet kommunikasjon, akuttmedisin og forbedringskunnskap.  Det spesialistspesifikke 
læringsutbyttet er definert for hver spesialitet og læringsaktiviteten integreres i det først året.  I 
tillegg må hver kandidat ha en individuell utdanningsplan for opplæring i teori og ferdigheter. Det blir 
avgjørende med godt samarbeid på tvers av HF og kommuner for å sikre gode og forutsigbare 
utdanningsplaner for den enkelte. Videre mener de medisinske fakultetene at leger i 
spesialistutdanning i sykehus skal ha minimum seks måneders tjeneste i kommunehelsetjenesten. 
Leger i spesialistutdanning i allmennmedisin skal ha minimum 12 måneders relevant tjeneste i 
spesialisthelsetjenesten.  Det er avgjørende at utdanningen ivaretar en fleksibilitet som gjør det 
mulig å reorientere seg fra en spesialitet til en annen. Dette vil også sikre muligheten for mobilitet. 
Det meste av den praktiske utdanningen foregår i den daglige aktiviteten i helsetjenesten og 
praksisveiledningen ivaretas av veiledere som har gjennomgått en kvalitetssikret opplæring.  

Læringsmålene for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse/holdninger skal evalueres og 
dokumenteres underveis i spesialistutdanningen. Kandidatene vil måtte evalueres på flere måter, og 
dette kan skje både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hvorvidt læringsmålene er oppnådd kan evalueres 
både i form av teoretiske og skriftlige prøver og ved evaluering av kliniske ferdigheter. 
Dokumentasjon på oppnådd kompetanse skal samles og sammenstilles for å utgjøre et helhetlig bilde 
av kandidatens kompetansenivå. I tillegg bør det innføres vurderinger av kandidatenes 
kunnskapsnivå etter gjennomførte læringselementer.  De medisinske fakultetene mener at det også 
bør etableres en avsluttende nasjonal spesialisteksamen.  

Det bør stilles krav til resertifisering av spesialister, for eksempel hvert femte år. Denne 
resertifiseringen kan baseres på dokumentert oppdatering av kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse, samt et minimumskrav til klinisk praksis. Resertifiseringsordningen for spesialister i 
allmennmedisin er et godt eksempel som kan legges til grunn.  Rotasjon og tjenestetid på annet 
sykehus kan inngå som del av krav til resertifisering. Det er viktig at kravene til resertifisering som 
også kravene for spesialistgodkjenning utformes i overensstemmelse med krav i EU og andre aktuelle 
land som USA, Canada og Australia. 

Fremtidens spesialistutdanning – stillingsstruktur og finansiering 

Spesialistkandidatene bør åpenbart tilsettes i spesialist- eller kommunehelsetjenesten og tilsettingen 
bør kobles opp mot opptak i et studieløp ved universitetet.  Dersom nåværende stillingsstruktur 
opprettholdes må det vurderes om man skal opprette utdanningsstillinger som er tidsbegrenset. 
Dette for å sikre gjennomstrømming og fordeling av spesialistkandidater jamfør tidsavgrensede 
ph.d./postdoktor- stillinger som er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven.   Vi vil foreslå at en får 
tidsbegrenset stillinger på fire år for hovedspesialitet jfr. Ph.d- stillinger og med mulighet for 
ytterligere to år for begynnende grenspesialisering jfr. Postdoktor-stillinger.  



6 

 

En revidert spesialistutdanning i regi av universitetene bør finansieres via et oppdrag fra HOD til de 
medisinske fakultetene med en direkte øremerket bevilgning, tilsvarende ordningen for 
spesialistutdanningen i odontologi. I forkant av en slik endring må det selvsagt gjøres en 
kostnadsberegning av en slik utdanning.  

De medisinske fakultetenes anbefalinger 

De medisinske fakultetene sitt mål er at kvaliteten på spesialistutdanning av leger i Norge blir best 
mulig og svarer på samfunnets behov. Dette kan best oppnås ved at utdanningen sees som et 
helhetlig løp fra grunnutdanning til ferdig spesialist og at hele utdanningsløpet legges inn i 
universitetenes rammeverk for kvalitetssikring. Universitetene vil sikre at hele utdanningsløpet er 
forskningsbasert og at den pedagogiske kvaliteten på både undervisning og praktisk veiledning er 
høy. Dette forutsetter at universitetene gis et koordinerende ansvar med tydelige krav til samarbeid 
med helseforetakene, kommunehelsetjenesten og Legeforeningen.  
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