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Krav til tjeneste i ny ordning for spesialistutdanning av leger - Forskning
Vi viser til henvendelse av 24.05.17 og til møte mellom Legeforeningen og departementet
den 26.04.17. Det vises også til spesialistforskriften og det reviderte rundskrivet av 22.06.17;
https://www.regjeringen.no/contentassets/3354cae20b43469991f5d19a4d17b4b5/rundskrivi-2-2017_spesialistforskriften.pdf
I henvendelsen vises det til kravene i spesialistforskriften, som innebærer en endring fra den
tidligere ordningen for spesialistutdanningen når det gjelder krav til tjenestetid. Spesifikt vises
det blant annet til at det i tidligere ordning var anledning til å erstatte ½ - 1 år med
forskningstjeneste.
I den nye spesialistforskriften må følgende krav være oppfylt for at en lege skal få
spesialistgodkjenning, jf. § 2 fjerde ledd:
-

En vesentlig del av spesialistutdanningen skal gjennomføres ved godkjente
utdanningsvirksomheter. Om lag to tredeler av utdanningstiden vil normalt kunne
regnes som vesentlig. Dette gir rom for å benytte andre virksomheter enn de som har
godkjenning, f eks innen forskning.

-

Utdanning utenfor godkjente utdanningsvirksomheter kan gjennomføres der dette
er avtalt mellom utdanningsvirksomheten og andre læringssteder.

Forskning kan med andre ord inngå i utdanningsløpene, innenfor de rammene forskriften gir
(jf også revidert rundskriv). Leger i spesialisering i del 2 eller 3 kan ha forskningspraksis f eks
ved å delta i gjennomføring av kliniske studier og klinisk behandlingsrettet forskning, ved
forskerstillinger i utdanningsvirksomhetene, eller i forskerstillinger ved institusjoner som har
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avtale med utdanningsvirksomhetene der legene tjenestegjør. Læringsaktiviteter kan gi
oppnåelse av læringsmål for spesialiteten. Det forutsettes at supervisjon og veiledning skjer
ihht til kravene i forskriften. Lengden på et forskeropphold er ikke relevant. Det er kravene for
å oppnå spesialistgodkjenning som må være oppfylt, herunder at alle læringsmålene i
spesialiteten er oppnådd, at om lag to tredeler av utdanningstiden skjer ved godkjente
utdanningsvirksomheter, at utdanning ved andre læresteder er avtalt med godkjent
utdanningsvirksomhet og at den samlede utdanningstiden er minst 6,5 år.
Forskriften stiller krav til at spesialiseringen skal gjennomføres i særskilte stillinger for leger i
spesialisering. LIS 2 og 3 vil over tid som hovedregel dreie seg om ansettelser i faste
stillinger, jf. hovedavtalen mellom Legeforeningen (Akademikerne Helse) og Spekter som
trådte i kraft 1. juli 2015. For å sikre nødvendig kvalitet, som Legeforeningen har vært opptatt
av, skal lengden i den kliniske spesialiseringen være tilstrekkelig og oppnådde læringsmål
skal sikre den nødvendige kompetansen. Det er derfor viktig at spesialiseringen skjer i en
LIS-stilling i en godkjent utdanningsvirksomhet som utgangspunkt. Forskriften er ikke til
hinder for at lege i en LIS-stilling som en periode fungerer i en høyere stillingskategori, kan
oppnå læringsmål, så lenge vilkårene om supervisjon og veiledning mm innfris.
Oppnådde læringsmål er ett av de sentrale kriteriene for å oppnå spesialistgodkjenning.
Forskriften gir derfor ikke rom for f eks å la tjenestetid ved ulike virksomheter gi fratrekk i de
forskriftsfestede læringsmålene.
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