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Legers utdanning er endelig på dagsorden 
i helseforetakene i Norge

Spesialistutdanningen i Norge i et historisk perspektiv:

Einar Skoglund Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1124-7

Bestemmelser og komiteinnstillinger. Stillingsstruktur for underordnede leger ved 

sykehus. En historisk oversikt av Henry Aasved prof.em., dr.med

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Spesialistutdanning/Rapporter-og-utredninger-om-

utdanning/spesialistutdanning-av-leger-i-norge-historisk-oversikt/Spesialistregler-vedtatt-pa-

landsstyremote-i-1983-med-endringer-1984---2000/

legeforeningen.no


Her og nå

– Ny LIS utdanning med forskriftsfestete læringsmål 

• Kvalitetsreform

• Intensjoner og visjoner

• Gode planer

– ”Nok en oppgave uten budsjettmidler”

• Er dette realistisk?

– Hva kan vi gjøre, der oppgavene skal løses



Handler det om uoverstigelige hindre på den smale sti…



Eller handler det om å finne den brede vei?



Hvor ligger opplæringens innerste hemmelighet?

I møtet mellom ”mester og svenn”

Blant mange møter fremstår

Supervisjon i pasientens nærvær

som den innerste kjerne 

i utdannelsesprosessen for leger



Fortrolighetskunnskap

”den skjulte kunnskap”

Pedersen OB, Prestegaard K, Hjortdahl P, Holm HA. 

Livslang læring – hvordan lærer leger? 

Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 2684 – 8



– Supervisjon av utdanningskandidaten i det daglige 
kliniske arbeid med overlege eller erfaren LIS:

• Previsit, 45 min per team

• Visitt 1 time per team

• Påfølgende avklaringsmøter 15 min per team

• 2 timer x N team = 20 timer/dag egen avdeling 

– Møter på avdelingsnivå for gjennomgang av krevende
pasientforløp; faglig, etisk eller på grunn av avvik

• 10 min morgenmøte + 30 min = 1,33 timer per uke

– Tverrfaglige møter med andre spesialiteter som 
røntgendemonstrasjoner, ”thoraxmøte”, ”hjertemøte”…

• 5 min daglig rtg. møte + 30 min = 1 time per uke 

Spesialistutdanningen i dag, hvor lang tid tar det?



– Fellesundervisning 2 x 45 min per uke for alle leger

– Grenundervisning i tillegg for grenspesialiteter

Samlet 2.5 timer per uke

– Møter mellom veileder og kandidat

Samlet 4-5 timer per ½ år 

– Eksterne kurs/møter i spesialistutdanningen

50 timer per ½ år + ringvirkninger

– Utdanningsutvalgets arbeid og møter

– Avdelingsmøter forberedende og evaluerende

– Administrasjon og ledelse av aktiviteten

Samlet for overordnete oppgaver 6-10 timer per måned

Spesialistutdanningen i dag, hvor lang tid tar det?



Dagens spesialistutdanning

– Mye tid til supervisjon i den daglige drift

– 4 timer per uke til fordypning for hver LIS kandidat 

– Begrenset tid benyttes til veiledning mange steder

– Viktig tidsbruk i møter til utdanning:

• Morgenmøter

• Undervisningsmøter

• Tverrfaglige møter (rtg./patologi/teambeslutninger

• Avdelingsmøter (avdelingsråd, ledermøter m.v.)

• Utdanningsutvalg m.v.

– Vesentlig tid til eksterne kurs og møter



Hvor ligger handlingsrommet?

1. I dagens supervisjon av utdanningskandidater
Vi kan legge strukturerte deler av utdanningen, 
læringsaktivitetene, inn i den daglige supervisjonen

2. Dagens fordypningstid kan brukes annerledes
e-læringskurs, arbeid med læringsaktiviteter og 
oppfølging av kompetanseportalen kan inngå

3. I dagens møter med utdanningsmessige funksjoner
Vi kan endre struktur og innhold i dagens møter, slik at 
konkrete krav i ny spesialistutdanning blir dekket

4. I tiden til eksterne møter og kurs
Nye e-læringskurs og strukturert undervisning på 
avdelings- og foretaksnivå kan dekke deler av pensum

5. Bedre tidsplanlegging av regionale og nasjonale kurs
Kan spare betydelige ressurser til poliklinisk behandling



Utfordringer & Løsninger

– Utvikle ny spesialistutdanning på foretaksnivå, slik at 
handlingsrommene kan utnyttes:

• Læringsaktiviteter tilpasses og integreres i supervisjon

• Innhold og struktur i fordypningstiden; 4 1/2 uker / LIS / år

• Fokus på veiledning, som må økes betydelig og bedres

• Endre møtestrukturer og dagens orden

– Oppfølging i Kompetanseportalen

• Portalen forbedres teknisk: færrest mulig tastetrykk

• Bruk av fordypningstid

• Strukturert oppdatering med superbrukere tilstede

• Læringsaktiviteter kan legges inn under utdanningens gang



Utfordringer & Løsninger

– Alle leger i utdanningsavdelingene skal gjennom 
veilednings- og kommunikasjonskurs:

• Pukkelkostnad ved redusert poliklinisk aktivitet over 1-3 år

– Tidstap ved bruk av Kompetanseportalen

• Kan reduseres gjennom forbedringer, men ikke elimineres

• Registrering og dokumentasjon utfordrer tid til læring og 
pasientbehandling

• Hente opp portalen i læringssituasjonene for løpende
registrering kan redusere behovet for egen vedlikeholdstid



Læringsaktivitet integrert i klinikk og supervisjon
Eks: Læringsaktivitene for LM10 for LIS1 i Vestre Viken: 

– ”Være involvert i mottak av en pasient med mistanke om 
alvorlig infeksjon i vakt under supervisjon. Følge
pasientens forløp under oppholdet med oppsummering 
for supervisor”. LIS1 registrerer, supervisor godkjenner aktiviteten 

– ”Sette seg inn i lokale prosedyrer for pasientgruppen.” 
Elektronisk lesekvittering i E-håndbok

– ”Delta på internundervisning om sepsis og meningitt”1

Egenregistrering av LIS1, som godkjennes av veileder

25

1) Ved fravær pga vakt, avspasering m.v., gjennomgått ppt. fil med innlegget ved 
selvstudium. Læringsaktiviteten kan godkjennes av aktuelle supervisor eller veileder.



Strukturert planlegging av veiledning
Eks: Ny rutine for veiledningsmøter ved medisinsk avdeling DS 

– Torsdager kl 1130-1230 settes av til veiledning

– For LIS1 skal det i løpet av de første 3 uker planlegges
min 3 møter individuell veiledning og 2 gruppe-
veiledninger for hvert semester

– Utdanningskandidaten kontakter sin veileder for å 
avtale møtene. Ansvaret videre for at veiledningen blir 
planlagt, ligger hos veileder

– De avtalte møtene legges inn i Outlook, der agenda kan 
spesifiseres

– Veiledning dokumentes i Kompetanseportalen fra
Outlook.



Strukturert planlegging av internundervisning
Eks:  Ny plan tilpasser utdanningskravene for LIS1

– Ansvarlig for internundervisningen i avdelingen setter 
seg inn i Læringsaktivitetene for LIS1

– Internundervisningen endres, slik at alle de omtalte 
indeksforløp, som er læringsaktiviteter, får tilpassete 
innlegg som kommer 2 ggr per semester

– Ansvarlig for metodebok og database for ppt. filene fra
internundervisningene sørger for merking og tilpasning

– Disse endringene skjer uten ledelsens eller 
utdanningsutvalgets beslutning

– Ringvirkning av implementeringen av ny LIS1 
utdanning. Flere kan løse oppgavene på eget initiativ



Viktige endringsområder

• Veiledningen må styrkes, ved systematisk planlegging

• Tiden i dag er så begrenset, at en økning ikke ”velter 
lasset”

• Gruppeveiledning kan og bør dekke 20-40%. Dette bidrar 
til harmonisering, felles læringserfaringer og reduserer 
nødvendig tid til veiledning

• Det aller viktigste blir å utvikle læringsaktiviteter i det 
kliniske arbeidet, med supervisor som ”mester” og 
kommunikasjon som virkemiddel

• Nyvisitt er egnet for ”mester-svenn” læring, og bør 
vurderes som fremtidig læringsaktivitet, på alle nivåer i 
spesialistutdanningen



Endringer bygger på verdier og holdninger

– For at ny LIS utdanning skal lykkes må ledere, fagledere
og ansvarlige for utdanningsaktiviteter:

• Være engasjert i spesialistutdanning for leger

• Forstå betydning av vellykket implementering lokalt

• Bidra aktivt til å gjennomføre det som blir iverksatt, og 
ved å foreslå nye løsninger

– Avdelingen må sikre at hele organisasjonen involveres i 
LIS utdanningen

– Utfordringer må identifiseres og adresseres

– ”Uten å bli kilde til evig fortvilelse”



Hva sier Magnus?

Erfaren LIS i egen avdeling

• ”Utdanningstiltakene og læringsaktivitetene må integreres
i hverdagen og den naturlige kandidat-
veileder/supervisør-kontakten.”

• ”Det bør være minst mulig separate aktiviteter, men noe  
må også settes av separat (FMK målene)”

• ”Tiltakene må være foranket hos LIS selv. De må ta 
initiativ…”

• ”Strukturere internundervisningen felles og separat så 
man dekker læringsaktivitetene, slik vi har påbegynt”

• ”Gruppeveiledning bør ledes av interessert veileder med 
utvidert kursing”



Hvor er vi imorgen?

– Vi er kommet i gang og mye skjer lokalt

– Læringsaktiviteter utvikles

– Nye og bedre introduksjons- og E-læringskurs utvikles, 
rettet mot læringsmålene

– Manglende finansiering: 

• Tvinger frem nødvendige endringer i bruk av 
eksisterende handlingsrom. Bidrar til fornyelse.

• Risiko for redusert kvalitet og kapasitet i 
pasientbehandling, der budsjettene ikke dekker 
pukkelkostnadene i tidlig fase

• Kan motvirke vellykket implementering

– Ny spesialistutdanning åpner for bedre utdanning, 
høyere kvalitet og mer effektiv pasientbehandling



Implementering understøttes av 
intern forankring og nødvendig informasjon

Endringsfokus er først og sist et lederansvar



Det handler om å finne den brede vei


