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Rapportering fra godkjente 
utdanningsinstitusjoner i 2004499

Spesialistreglene avkrever godkjente utdanningsinstitusjoner en årlig 
rapportering om utdanningsvirksomheten.

Legeforeningen har nå innført elektronisk 
rapportering gjennom SERUS (system for 
elektronisk rapportering av utdanningsvirk-
somheten). Dette er en Internett-løsning 
som forutsetter at brukerne logger seg på en 
nettside, laster ned og henter frem doku-
menter (1). Systemet er tidsbesparende og 
har mange fordeler når det fungerer. Det har 
imidlertid vært vanskelig for noen av utdan-
ningsinstitusjonene å benytte seg av elektro-
nisk rapportering pga. ulike sikkerhetstiltak 
på sykehusene. Dette er imidlertid et pro-
blem som flere sykehus er i ferd med å løse.

832 utdanningsinstitusjoner har innlevert 
rapport. Resultatene synes stabile i forhold 
til de siste årene. Utdanningsutvalgene gjen-
nomfører i gjennomsnitt tre møter i året. 
Dette kan synes i minste laget, da utdan-
ningsutvalget på vegne av avdelingsledelsen, 
skal utarbeide avdelingens utdanningsplan, 
ha kontakt med veilederen og vurdere indi-
viduelle utdanningsplaner, mv. Den teore-
tiske internundervisningen er i gjennomsnitt 
på 108 minutter per uke som er godt over 
kravet på 90 minutter.

I internundervisningen legges det mest 
vekt på den tradisjonelle forelesningsmåten, 
deretter følger pasientkasuistikker og tids-
skriftgjennomgåelser. Ca. 20 % av institu-
sjonene oppgir at noe av internundervis-
ningen gis som nettundervisning – da med 
en andel på ca. 25 %.

Andelen av leger som møter på internun-
dervisningen innenfor tjenesteplanen, er 
i gjennomsnitt ca. 89 %. Her er det et forbe-
dringspotensiale ved å legge til rette for 

å kunne delta. Undervisningen går over 
ca. 36 uker, og ca. 34 % av undervisningen 
gis av lege under spesialisering. Ca. 90 % 
av avdelingene oppgir at det gis permisjon 
til nødvendig kursutdanning. Veiledningen 
kommer i gang i løpet av en måned etter 
tilsetting ved ca. 83 % av institusjonene.

Ca. 75 % av institusjonene oppgir veiled-
ningsmøter mellom veileder og lege under 
spesialisering minst én gang hver annen 
måned. Det er utarbeidet individuell utdan-
ningsplan for ca. 95 % av legene under 
spesialisering. Det gjenstår imidlertid at 
legene bruker planen som det styrings-
verktøy det er ment å være i spesialistutdan-
ningen.

Det er et gledelig resultat når det gjelder 
økningen i tid avsatt til fordypning. En 
annen ting er om tiden virkelig brukes til 
fordypning. Ut fra de signaler vi får ved 
besøk på utdanningsinstitusjonene, viser det 
seg ofte vanskelig å få bruke den tiden som 
er avsatt på grunn av andre gjøremål. Dette 
må utdanningsutvalgene i samarbeid med 
avdelingsledelsen søke å finne en løsning på.
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Kunngjøringer

Godkjenning 
av utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling 
har Nasjonalt råd for spesialistutdanning 
av leger og legefordeling vedtatt at 
Kirurgisk avdeling ved Voss sjukehus, 
Helse Bergen HF, godkjennes som gruppe 
II-institusjon i ortopedisk kirurgi for inntil 
1 1/2 års tjeneste, i relasjon til spesialist-
reglene i ortopedisk kirurgi. Godkjenningen 
gis under forutsetning av at det utarbeides 
og fremlegges en forpliktende avtale med 
Haukeland universitetssykehus, Helse 
Bergen HF, om et samarbeid ved eventuelt 
fravær av spesialist i ortopedisk kirurgi 
ved Voss sjukehus. Vedtaket gjelder fra 
16.12. 2005

Anestesiavdelingen ved Blefjell sykehus 
HF, Kongsberg, godkjennes som gruppe II-
utdanningsinstitusjon i anestesiologi, i rela-
sjon til spesialistreglene i denne spesialite-
ten. Vedtaket gjelder fra 5.1. 2006

Poliklinikk Syd Nordstrand og Poliklinikk 
Syd Søndre Nordstrand, Senter for psykisk 
helse-Barn og ungdom, Kvinne-barn divisjo-
nen ved Ullevål universitetssykehus HF, 
godkjennes som utdanningsinstitusjoner 
i barne- og ungdomspsykiatri for to års poli-
klinisk tjeneste. Avhengig av tjenestens 
sammensetning kan poliklinikkene også 
godkjennes for inntil tre års tellende tje-
neste.

Årsmøte i Norsk 
overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt års-
møte/landsrådsmøte tirsdag 25.4. 2006, 
kl 1400, på Soria Moria Hotell og Konferan-
sesenter, Oslo. Medlemmer som har for-
slag til saker som ønskes behandlet i års-
møtet, må melde slike snarest mulig, 
senest innen 10.3. til: Norsk overlegefor-
ening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Årsmøte i Finnmark 
fylkesavdeling
Finnmark fylkesavdeling avholder sitt 
årsmøte i forbindelse med vårkurset om 
geriatri på Svanhovd miljøsenter i Pasvik, 
fredag 31. mars kl 1645.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=89823


