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«Føre var» med LEIF483

– Med LEIF -systemet for å registrere 
etterutdanning er vi «føre var» med 
ting som senere kan bli nedfelt 
i forskrifter, mener lederen i PSL.

Ove A. Mortensen, leder i Praktiserende 
Spesialisters Landsforening (PSL), støtter 
det nye verktøyet LEIF (Legers Etterutdan-
ning I Fremtiden), en nettbasert tjeneste for 
planlegging, registrering og evaluering av 
legers etterutdanning. Han trekker frem for-
pliktelsene man har i sin funksjon som spe-
sialist og i forhold til helseforetakene.

– Den nye rammeavtalen fra januar 2006 
styrket ytterligere forpliktelsene den enkelte 
har til å tilegne seg kunnskap og oppdate-
ring på kompetanse. Helseforetakene kan 
forvente at vi kan dokumentere kompe-
tansen. LEIF gjør at etterutdanningen er let-
tere å gjennomføre, og det er fleksibelt og 

individualisert. Etterutdanningen blir doku-
menterbar, og med LEIF er vi «føre var» 
ting som senere kan bli nedfelt i forskrifter, 
sier han.

Mortensen mener det er en fordel at man 
ikke baserer seg på resertifisering med obli-
gatorisk innhold og straff hvis man ikke 
følger opplegget, men at verktøyet derimot 
gir en fleksibel løsning. Han mener ingen 
burde la seg skremme fra å bruke LEIF eller 
tenke at det tar for mye tid.

– Verktøyet er veldig tiltalende og har et 
pedagogisk opplegg. Det er ikke vanskelig 
å sette seg inn i det, sier han.

PSL-lederen mener også det virker for-
pliktende ved at man skal ha en kollega til 
å evaluere opplegget.

– Det burde være en fra et sykehus eller 
en annen avtalespesialist som ikke jobber 
på samme sted som deg. Det er lettere å få 
en bra evaluering når man har en viss dis-
tanse, mener han.

Mortensen mener 
suksessen med LEIF 
vil avhenge av 
hvordan man følger 
opp evalueringen. 
– Vi så under pilotpro-
sjektet at evalueringen 
ikke alltid ble slutt-
ført. Målet må være at 
opplegget er blitt godt 
evaluert, sier han.

Mortensen tror PSL 
vil greie å få god opp-
slutning om LEIF fra avtalespesialistene. 
– Vi ønsker å stå frem som en gruppe som 
tar etterutdanningen på alvor, både for oss 
selv, til det beste for pasientene og for for-
pliktelsene i avtaleverket, sier han.
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Eldre lægers 
forening – 
en forening for 
legepensjonister483

Eldre lægers forening som er en spe-
sialforening under Legeforeningen, 
arbeider for eldre legers allmenne 
interesser og rettigheter.

Foreningen driver bredt senior-
politisk arbeid gjennom møter med 
faglig og sosial profil. Medlemskap 
er frivillig med en årskontingent på 
kr 150.

Foreningen arrangerer årlige vår-
møter. Årets møte finner sted på 
Radisson SAS Lillehammer Hotel 
fra 14.-16. juni. Årsmøtet arrangeres 
fast på Soria Moria Hotell og konfe-
ransesenter. Årsmøtet 2007 er lagt til 
4. og 5. november. Begge møter er 
åpne for alle foreningens med-
lemmer med ledsagere.

Hvis du er interessert i innmelding 
i denne seniorenes forening, hen-
vender du deg til sekretær Ellen 
Pettersen i Legeforeningen, 
tlf. 23 10 91 81 eller e-post: 
ellen.pettersen@legeforeningen.no
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