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• Leger Uten Grenser mener at den nye forskriften må åpne for at 

humanitært arbeid utenfor utdanningsvirksomhet i Norge kan 

anerkjennes som en del av spesialiseringen.

• Bør gjelde alle humanitære organisasjoner.

• Leger Uten Grenser er et eksempel

• Leger Uten Grenser har levert et høringssvar (den 10/10-16) på 

utkast til spesialistforskriften
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• Slik det er nå:

– Humanitært arbeid sjelden blir 

godkjent som tellende tjeneste 

i spesialiseringen.

– Det finnes ingen veiledende 

regler eller krav til hva som kan 

eller bør godkjennes. Opp til 

skjønn hos saksbehandler
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Typisk for læringsutbytte i felt:
• Kliniske ferdigheter:

– Styrkede ferdigheter i klinisk diagnostikk – mindre diagnostisk utstyr

– Ser et bredt spekter av symptombilder og kliniske funn 

– Sykdommer som ofte er mer langtkomne enn i Norge.

– Enkelte sykdommer som er sjeldne i norsk perspektiv.

– Eksponering for sykdommer innenfor ulike spesialiteter gir økt 

breddekompetanse. 

– Høyt antall utførte prosedyrer, andre prosedyrer/ høytantall pasienter 

sett. 

– Høy andel kritisk syke pasienter

– Tropemedisinsk kompetanse
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Samfunnsmedisinsk kompetanse:

– Kompetanse innen epidemiologi 

– Beredskapsarbeid og risikoanalyse

– Oppbygging av helsesystem 

– Kvalitetssikring 

– Samhandling

– Prioriteringsspørsmål 

– Forebyggende helsearbeid

– Rekruttering, veiledning og 

undervisning av lokalt ansatte

– Ledelsesansvar 
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Anbefalinger:

• Punkt 9.2.2 
– Åpner for at leger i spesialisering også kan ha praksis og 

ansettelsesforhold av kortere varighet ved virksomheter som ikke er 

godkjente. 

– Humanitært arbeid bør inkluderes som en mulighet her. 

• Punkt 10.4 
– ansvaret for utdanningen med supervisjon skal ligge på den godkjente 

utdanningsvirksomheten i Norge der legen er ansatt. 
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Supervisjonssystem i Leger Uten Grenser
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Supervisjon av en norsk lege i spesialisering i 

praksis

• To veiledere: En norsk + en fra Leger Uten Grenser

• Begge attesterer søknaden om oppnådde læringsmål for perioden i felt
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Norsk feltarbeider i 
spesialisering innen 
f. eks barnemedisin

MSF

Medisinsk ansvarlig 
i prosjektet

Medisinsk 
koordinator i 
hovedstaden

Medisinsk rådgiver 
på hovedkontoret 

innen f.eks. pediatri

Veileder på barne-
avdelingen på Norsk 

sykehus X

permisjon fra jobb 
ved sykehus X



Norge bør være sitt ansvar bevisst
Norge vil fremme global helse, og stimulere til helsefremmende 

internasjonalt arbeid. 

– En naturlig konsekvens - leger i 

spesialisering gis mulighet til å drive 

faglig relevant og kompetansehevende 

medisinsk humanitært arbeid.

– Vil gi flere spesialister med 

internasjonal erfaring og kompetanse 

som kan bidra til å styrke Norges 

innsats innen globalt helsearbeid.
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