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Mange utfordringer 
i legers videre- og etterutdanning
Helseforetaksreformen, veiledning av leger under spesialisering 
og spesialitetsstruktur var blant temaene på spesialitetsrådets årlige 
seminar om spesialistutdanningen for leger.

Gruppeføring av utdanningsavdelinger, 
teoriundervisning, akademisk tjeneste og de 
strukturelle endringer som foregår i helse-
foretakene, var noen av utfordringene som 
Legeforeningens president Hans Kristian 
Bakke, pekte på.

– Fordeling av oppgaver mellom syke-
hus, endring av pasientstrømmer, pasient-
kategorier og prosedyrevolum som flyttes 
ut av sykehus og over i private institusjoner 
som har avtale med de regionale foretakene, 
blir en stor utfordring for kvaliteten på 
spesialistutdanningen, sa Bakke.

Han sa også at endringene 
i helseforetakene kan by på fremtidige 
endringer i spesialitetsstrukturen, med nye 
faggrenser og nye samarbeidsformer: 
– Det synes imidlertid å være behov for å se 
klarere konturer av endringene i sykehusene 
før spesialitetsstrukturen endres, mente 
presidenten.

Elektroniske datasystemer er også blitt 
en del av hverdagen i Legeforeningen. 
Siden 2000 har flere hundre leger gjennom-
ført ett eller flere av de fem kursene som til 
nå er lagt ut på nettet. – Fordi medisinen 
som fag endrer og utvikler seg med aksele-
rerende hastighet, blir læring som metode 
stadig viktigere. Den skal sikre at legene 
har den kompetansen som gjør det mulig 
å utøve god medisin gjennom en lang 
yrkeskarriere, og det er dette perspektivet 

som må være styrende for Legeforeningens 
arbeid med legers grunn-, videre- og etter-
utdanning, fremholdt Bakke.

– God utdanning er fundamentet i et 
medisinsk kvalitetssystem som krever 
faglighet på en rekke områder utover medi-
sinen, slik som ledelse, kommunikasjon, 
evne til samhandling og tverrfaglighet. God 
utdanning krever også tilførte ressurser 
basert på utdanningsansvaret, understreket 
Bakke.
Les hele referatet på nett: 
www.legeforeningen.no/index.db2?id=19660

Inger Johanne Øien

inger.johanne.oien@legeforeningen.no
Avdeling for spesialistutdanning

Kunngjøringer

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling 
har Nasjonalt råd for spesialistutdanning 
av leger og legefordeling vedtatt at 
Voksenpsykiatrisk senter, Hospitalet 
Betanien, godkjennes som utdannings-
institusjon i relasjon til spesialistreglene 
i psykiatri, tellende for ett år av utdan-
ningen.

Vedtaket gjelder fra 16.6. 2003.

Årsmøter i fylkesavdelingene
Rogaland legeforening
Torsdag 28. august kl 19–21
Hotell Victoria, Stavanger

Hedmark legeforening
Fredag 29. august kl 18
First Victoria Hotell, Hamar

Møre og Romsdal legeforening
Lørdag 30. august, kl 15
Rica Seilet Hotell, Molde

Sogn og Fjordane legeforening
Lørdag 20. september, ca. kl 12
Alexandra Hotell, Loen

Søk på www.legeforeningen.no
Søkefunksjonen er tilgjengelig i standardver-
sjon i et felt for hurtigsøk til høyre ovenfor ban-
nerannonsene på hovedsiden. Her kan du 
skrive inn ett eller flere søkeord direkte. Hoved-
søkesiden kommer du til via søkeknappen 
øverst til høyre på alle nettsidene. Fordelen 
med å benytte søkesiden er blant annet at du 
kan velge hvor i nettstedet søket skal foregå. 
Du kan også gjøre søk i andre relevante søke-
motorer fra søkesiden.
Les mer på nett: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=10904

Vedtaksprotokoll 
fra landsstyremøtet
Vedtaksprotokoll fra landsstyrets møte i Molde 
20.–22. mai 2003 er publisert på Legeforenin-
gens nettsider. Du kan lese protokollen sak for 
sak i nettformat, eller laste den ned i pdf- eller 
rtf-format. Du finner protokollen ved å velge 
Fra foreningen i menyen til venstre på siden, 
og deretter Landsstyremøter, eller ved å gå 
direkte til: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19532

Jus for leger på nett
På en temaside på Legeforeningens nettsider 
ledes brukerne direkte til stoff om jus for leger. 
Lenkene på sidene er i hovedsak til artikler 
som tidligere er publisert på Legeforeningens 
nettsider og i Tidsskriftet, men det finnes også 
lenker til jusstoff på andres nettsider. Noe av 
stoffet er også utarbeidet spesielt for tema-
siden.
Les mer på nett: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=7987

Hans Kristian Bakke


