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Kunngjøringer

Anbefalte retningslinjer for attestering

Sentralstyret gjorde 28.8. 2003 følgende vedtak hva gjelder 
vurdering av om tjenesten til en lege under spesialisering kan 
attesteres tilfredsstillende utført:

Arbeidsgiver har ansvaret for at leger gis 
tilfredsstillende forhold under spesialise-
ring. På vegne av arbeidsgiver skal medi-
sinsk-faglig ansvarlig overlege, eller annen 
overlege som bemyndiges ansvaret for 
spesialistutdanningen på avdelingen, sørge 
for at leger under spesialisering får tilfreds-
stillende utdanningsforhold.

Alle leger under spesialisering skal ved 
tiltredelse få tildelt en personlig veileder. 
Umiddelbart etter at legen har påbegynt 
tjenesten skal hun/han komme inn 
i veilederforhold. Første veiledningssamtale 
bør finne sted senest innen fire uker etter 
tiltredelse.

Alle overleger som arbeider nært 
sammen med legen under spesialisering, 
har ansvar for å bistå med at tjenesten blir 
tilfredsstillende. Legens veileder har et 
særskilt ansvar. I løpet av første veiled-
ningssamtale skal legen og veileder enes 
om en plan hvor gjensidige plikter, ansvar 
og spesialiseringsforløp fremgår, og det 
skal utarbeides en individuell utdannings-
plan for legen. Det føres skriftlig referat fra 
alle veiledningssamtaler. Mal for veiledning 
og evaluering skal være kjent for veileder 
og lege under spesialisering før første 
samtale (se også: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=1058)

Legen under spesialisering må fortlø-
pende få tilbakemelding på hvordan 
tjenesten utføres og på den faglige progre-
sjonen. Medisinsk-faglig ansvarlig over-
lege, sammen med veileder og avdelingens 
utdanningsutvalg, har ansvar for 
å iverksette tiltak som kan hjelpe legen slik 
at tjenesten kan gjennomføres på en 
tilfredsstillende måte. Det kan dreie seg om 
intensivering av faglig veiledning, systema-
tisk oppfølging av journalarbeid, mv. Legen 
skal gis nødvendig støtte og hjelp for tilret-
telegging av en optimal læringssituasjon.

Det viktige i en slik prosess er å ha som 
siktemål å støtte legen under spesialisering. 
Derfor må tilbakemeldinger ikke være 
ensidig negative, og det må brukes ressurser 
i avdelingen til å hjelpe legen til mer 
optimal tjenesteutførelse.

Dersom det reises berettiget tvil om en 
leges tjeneste kan anses tilfredsstillende 
utført, har medisinsk-faglig ansvarlig over-
lege ansvaret for å iverksette tiltak. Det må 
innkalles til møte mellom legen under 
spesialisering, veileder og eventuelt andre 
overleger. Legen under spesialisering har 
anledning til å ha med tillitsvalgt. Det skal 
føres protokoll fra møtet, og møtet skal 
resultere i en skriftlig avtale mellom legen 
og avdelingen om hvilke tiltak som skal 

settes i verk for å hjelpe legen under spesia-
lisering. Det må avklares tidsfrister for ny 
evaluering og defineres kriterier for hva 
som må oppnås for at tjenesten skal 
vurderes tilfredsstillende. Medisinsk-faglig 
ansvarlig overlege har ansvaret for å iverk-
sette avtalte tiltak i avdelingen. Det må også 
fremgå av den skriftlige avtalen og proto-
kollen fra møtet om hvilke konsekvenser 
det får dersom tjenesten etter et avtalt 
tidsrom fortsatt ikke anses tilfredsstillende.

Dersom den endelige konklusjon likevel 
blir at tjenesten ikke kan attesteres tilfreds-
stillende utført, må legen umiddelbart få 
skriftlig melding om dette fra avdelingens 
ledelse. Ved fratreden skal det utstedes 
vanlig sluttattest for tjenesten.

Lån av lokaler 
hos legemiddelfirmaer
Veiledningsgrupper i allmennmedisin bør ikke 
benytte seg av tilbud om gratis lån av lokaler 
fra legemiddelindustrien, mener Legeforenin-
gen. 
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20713

Nytt styre i Oslo legeforening
Torunn Janbu er gjenvalgt som leder i Oslo 
legeforening på årsmøtet 26. august. Edmund 
Søvik og Hanne Undlien er fritt valgte styre-
medlemmer. Marit G. Andvig, Christian Hall, 
Jo Kramer-Johansen, Arne Refsum, Tore W. 
Steen, Kristian Vetlesen og Svein Aarseth er 
styremedlemmer.
Les hele oversikten på nett: 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20522

Også ledergjenvalg i Rogaland
Knut Slinning er gjenvalgt som leder i Rogaland 
legeforening. Styret består av årsmøtevalgte 
styremedlemmer Hans B. Visdal-Johnsen og 
Karin Elisabeth Mæland, i tillegg til Cato Guld-
berg, Ivar Halvorsen, Anna Rød Nyland, Audun 
Veggeland og Ingvild Vika.
Les hele oversikten på nett: 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20810

Foreløpig ubesatt lederverv
Valgkomiteen i Møre og Romsdal legeforening 
lyktes ikke med å finne kandidat til ledervervet 
innen årsmøtet 31. august. Årsmøtevalgte 
styremedlemmer er Kai Grimstad og Erik Dyb 
Liaaen, mens Ole Reza Drønen, Espen Holte, 
Nils Ringdal og Bjarne Storset er representan-
ter fra yrkesforeningene i styret.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20809

Haagen Thorne ny leder i Telemark
Haagen Thorne er valgt til ny leder i Telemark 
legeforening. Erik Fløholm og Erik Waale Næss 
er årsmøtevalgte styremedlemmer. Erik 
Argren, Knut Heldås, Tormod Helås, Cornelia 
Meijer, Idar Myhren, Roy Martin Pedersen, 
Bent E. Poulssson og Steinar Aase styremed-
lemmer.
Les hele oversikten på nett: 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20812

Overdragelse av privat praksis
Ved oppsigelse av fastlegeavtale eller avtale 
om driftstilskudd for legespesialister utløses en 
rett til overdragelse av praksisen. På Legefor-
eningens nettsider er det en egen temaside 
om overdragelse av privat praksis.
Les mer på nett: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=14045

Trinn III-kurs 
om Den nye mediehverdagen
3. og 4. november arrangeres trinn III-kurs 
for tillitsvalgte som har kontakt med pres-
sen eller som er i posisjoner hvor de vil få 
det. Kurset tar bl.a. opp mediestrategier og 
hvordan organisasjoner skal vinne gehør og 
få gjennomslag i media. Kurset finner sted 
på Soria Moria Hotell og konferansesenter.
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