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ET HISTORISK 
PERSPEKTIV

• Bergens Lægeforening (1831) Christian 
Wisbech

• Eget tidsskrift – Medicinsk Revue (1884)

• Viktig drivkraft i dannelsen av Dnlf (1886)





SPESIALISTUTDANNINGENS
HISTORIE

1918 1954 1960- 1980-
90-

1990-

Første 13 
spesialiteter

Turnustjenesten Målbeskrivelser for 
spesialistutdanningen

Spesialitetsråd 
og komiteer 
etableres

Nettbasert 
utdanning

Legeforeningen godkjente spesialister fra 1918 til 2011. 
Fra 1982 til 2011 etter delegert myndighet.



Legeforeningens lover, § 1-2:

Foreningens formål er å fremme kvalitet i legeutdanningen og den 
medisinske fagutvikling

Dette arbeidet pågår selvsagt den dag i dag

lokalforening yrkesforening fagmedisinske 
forening



Fremtidens 
spesialistutdanning

• På nivå med internasjonal 
standard

• Internasjonale faglige 
anbefalinger



Nasjonalt 
utdanningssystem

• Jevn og høy kvalitet i norsk helsevesen

• Nasjonale krav til praktisk læring og teoretisk 
kunnskap

• Nasjonal harmonisering av spesialistutdanningen 
må sikres gjennom forskriftsfestede krav

• Spesialitetskomiteenes fagfellevurdering av 
utdanningsstedene, besøk og rapporter



Læringsmål – del 1

Kompetansekravene må være 

detaljerte, konkrete og 
etterprøvbare

• Løpende vurdering og 
dokumentasjon 

• Godkjenning

• Likeverdig

• Nasjonal standard

• Understøtte helsepolitikken



Læringsmål – del 1

Læringsaktiviteter

• Nasjonale krav til obligatoriske 
kurs

• Obligatoriske krav til trening og 
modning



SVEIN TORE VALSØ (HSØ), 
leder av styringsgruppen 
for RHFenes LIS prosjekt. 

Obligatoriske kurs videreføres i ny ordning - til 
orientering

(…) I den forbindelse vil jeg, som styringsgruppeleder for 
LIS-prosjektet, og på vegne av prosjekteier AD-ene i RHF, 
orientere Helse- og omsorgsdepartementet om at dagens 
obligatoriske kurs, slik de fremstår i Helsedirektoratets 
dokumenter om læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter 
for den enkelte spesialitet, vil bli videreført i ny modell for 
LIS-utdanningen fra 1. mars 2019.

BREV TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
25.10, 2017





Ny ordning – Hva med spesialitetskomiteenes rolle og oppgaver?



Legeforeningens lover, § 1-2:

Foreningens formål er å fremme kvalitet i legeutdanningen og den 
medisinske fagutvikling

Dette arbeidet pågår selvsagt den dag i dag

lokalforening yrkesforening fagmedisinske 
forening



Sentralstyret

Fagmedisinske
foreninger

Lokalforeninger

Spesialitetskomiteer

Kurskomiteer

Internasjonalt samarbeid om utdanning

Sekretariatet

Landsstyret

Spesialitetsrådet

Spesialforeninger

FAGMEDISINSKE FORENINGER OG FAGAKSE
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SPESIALISTUTDANNINGENS
HISTORIE

1918 1954 1960- 1980-
90-

1990-

Første 13 
spesialiteter

Turnustjenesten Målbeskrivelser for 
spesialistutdanningen

Spesialitetsråd 
og komiteer 
etableres

Nettbasert 
utdanning

2017- HVA NÅ?



2017-
VEIEN 
VIDERE…

• Ferdigstille læringsmål for del 2 
og 3

• Tydelige planer må sikre 
forutsigbare utdanningsløp

• Nasjonale, obligatoriske 
læringsaktiviteter

• ASA-spesialitetene
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Takk for oppmerksomheten!

legeforeningen.no

facebook.com/Legeforeningen

twitter.com/legeforeningen

linkedin.com/company/legeforeningen
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