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Høringssvar: Høringsnotat om forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften)

Norsk sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring på ny forskrift som skal regulere ny ordning for legers 
spesialistutdanning.  NSF har følgende synspunkter på de deler det særlig etterspørres:

1. Læringsmålene skal forskriftsfestes (punkt 9.9.2).
NSF støtter forslaget om at læringsmålene forskriftsfestes.  NSF  anbefaler at begrepet læringsutbytter benyttes fremfor 
læringsmål – gjennomgående i forskriften. Med tanke på internasjonalt samarbeid, og samarbeid mellom helsetjenesten 
og universitetene, bør læringsutbytte benyttes da det er et innarbeidet begrep innen utdanning. Læringsutbytte 
(«learning outcomes») er beskrevet i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR) som er en videreføring av det 
europeiske kvalifikasjons-rammeverket (EQF) og Bolognaprosessen. Læringsutbytte  beskriver det en person vet, kan 
og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Det er oppnådd læringsutbytte som bør ligge til grunn for å 
gi en lege spesialistgodkjenning, og NSF støtter forslaget om å forskriftsfeste disse. 

NSF mener det bør settes krav til tverrprofesjonell samarbeidslæring i LIS 1 nivå. For å øke pasientsikkerheten og sikre 
både kvalitet og relevans i helsetjenesten, kreves det et tett samarbeid på tvers av spesialistområder, 
helsepersonellgrupper og nivåer i helsetjenesten. Samhandlingskompetanse, som også består av kommunikasjon og 
etikk oppnås best ved samarbeidslæring i reelle praksissituasjoner eller i simuleringssenter.

2. Krav til utdanningsvirksomheter (punkt 10.3)
Til §20 bokstav c og d om veiledning og supervisjon: I høringsforslaget beskrives kun krav om godkjent 
spesialistutdanning. NSF mener det i tillegg til spesialistkompetansen bør stilles krav til veiledningskompetanse hos 
veileder. Akademisk kompetanse og kompetanse i å jobbe forskningsbasert er også vesentlig for pasientsikkerhet. Det 
bør settes av ressurser til veiledning og supervisjon slik at dette ikke kommer på toppen av en ellers presset drift. Utover 
dette støtter NSF forslaget til forskrift § 19, §20 og §21.

3. Vurdering (punkt 10.3.8)
NSF anbefaler at Helsedirektoratet i samarbeid med spesialistkomiteen  utarbeider beskrivelser av hva som kreves av 
godkjent tjeneste og måloppnåelse (læringsutbytte) for å bli godkjent spesialist i det enkelte fag. NSF mener at det i 
vurderingen også må legges vekt på legens evne til kommunikasjon og samhandling, i tillegg til den medisinskfaglige 
kompetansen, og knyttes opp til reelle pasientsituasjoner og klinisk praksis . Utover dette støtter NSF støtter om 
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vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål (læringsutbytter) slik det er beskrevet i forslag til forskrift kap.4 § 
20. 

4. Deler av utdanningen gjennomført i andre land (punkt 12.5.1).
NSF er enig i vurderingene som ligger til grunn for godkjenning når deler at utdanningen er utført i andre land. Når det 
gjelder § 26 vil NSF tilføye at det er viktig med tydelige dokumentasjonskrav, og at Helsedirektoratets plikt til veiledning 
av hva som kan godkjennes av tjenester bør understrekes. Forslaget til kapittel 4 § 25 siste ledd og § 26 støttes. 

5. Overgangsordninger (punkt 13.2)
Overgangsordningen fra gammel til ny ordning bør være enklest mulig, men viktigst er hensynet til kvalitet og 
pasientsikkerhet. Ny ordning må sikre faglig forsvarlighet og at alle krav til tjenestetid og sted, prosedyrer, kurs og 
oppnådde læringsmål fra «gammel ordning» dokumenteres og tilskrives læringsutbytter i den «nye ordningen». 
Individuell utdanningsplan vil bidra til slik dokumentasjon. NSF støtter forslaget til kapittel 7 § 31.

6. Overgangsregler (punkt 14.1)
Beskrivelsen av godkjent turnus (gammel ordning) og LIS1 (ny ordning) innehar mange likhetstrekk. Leger som har 
fullført og fått godkjent turnus bør derfor kunne søke og starte i LIS 2 stiling. Leger som er tilbudt eller allerede ansatt i 
turnusstilling når den nye forskriften trer i kraft våren 2017 bør kunne fullføre og få godkjenning etter den gamle 
ordningen. Forslag til forskrift, kapittel 7 § 30 støttes. NSF har ingen innvendinger til endringer i spesialistgodkjennings- 
forskriften § 19.  Ved vilkår for lisens (lisensforskriftens kapittel 1a, § 1a-1) bør språkkrav dokumenteres før lisens 
tildeles.  

Generelle kommentarer.
NSF registrerer at spesialistutdanning for leger i kommunene foreløpig holdes utenfor. Med henvisning til 
samhandlingsreformen kan det være uheldig å ikke ha en helhetlig ordning for spesialistutdanning i-  og utenfor 
sykehus. 

Eli Gunhild By Kari Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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