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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Viker ikke på kvalitet 
i spesialistutdanningen789

For Legeforeningen er høy kvalitet på spesialistutdanningen viktigere enn 
hvem som foretar den avsluttende formelle godkjenningen av spesialister.

– Målet er, bør og må være en stadig bedre 
spesialisthelsetjeneste til befolkningen. God 
spesialistutdanning er en forutsetning for 
gode helsetjenester. Helse- og omsorgsde-
partementet har foreslått at Legeforeningen 
ikke lenger skal være delegert myndighet 
til å godkjenne den enkelte spesialist. Vi ser 
reell grunn til å frykte at dette handler om 
mer enn hvem som skal sette godkjennings-
stempelet. I høringsnotatet antydes det at 
hele spesialistutdanningen for leger skal 
revurderes og endres. Det er svært alvorlig 
at det ikke er gitt noen redegjørelse for hva 
som skal erstatte det nåværende system, og 
hvilke konsekvenser endringene vil få for 
kvaliteten på spesialistene og dermed helse-
tjenesten, sier Torunn Janbu, president 
i Legeforeningen.

Mester-svenn i nasjonal ordning
Det var i januar at Helse- og omsorgsdepar-
tementet sendte ut på høring et lovforslag 
som innebærer å trekke tilbake Helsedirek-
toratets mulighet til å delegere myndighet 
til private yrkesorganisasjoner, inkludert 
Legeforeningen, til å gi spesialistgodkjen-
ning. Legeforeningen ble ikke trukket inn 
i noen prosess i forkant av forslaget som nå 
har vært ute på høring. I sitt svar fremhever 
Legeforeningen viktigheten av en spesia-
listutdanning som holder høy kvalitet 
(mester-svenn-læring) og som er tuftet på 
en nasjonal ordning. De fagmedisinske for-
eningene for hver spesialitet må være sent-
rale rådgivere for kvalitetssikring av spesia-
listutdanningen. Legeforeningen advarer 
mot en forenkling, dårligere faglig forank-
ring, manglende kvalitetssikring, og en 
utvikling der spesialistenes kompetanse 
er avhengig av hvor i landet man bor.

– For å sikre kvalitet og fagutvikling av 
spesialister, har Legeforeningen etablert et 
stort faglig apparat gjennom spesialitets-
komiteer, spesialistrådet, kurskomiteer og 
utredningsutvalg. Ved godkjenning av spe-
sialister sørger Legeforeningen for at god-
kjenningen er i tråd med de bestemmelser 
myndighetene til enhver tid fastsetter. Opp-
draget fra departementet har vært utført på 
en god måte, noe som også anerkjennes 
i høringsnotatet. Ordningen innebærer et 
omfattende dugnadsarbeid av legespesia-
lister med lave kostnader for samfunnet, 
sier legepresidenten.

Legeforeningen peker på at verken kva-
litetssikring av spesialistutdanningen eller 
det omfattende system for behandling av 
søknader om spesialistgodkjenning, kan 

erstattes på en rask og enkel måte av noe 
myndighetsorgan i dag.

Samarbeidspartner og korrektiv
I høringen utdyper og presiserer Legefor-
eningen sin egen rolle i dagens ordning, 
hvordan ordningen fungerer og hva som 
kan gjøres for at ordningen skal bli enda 
bedre.

– Spesialistgodkjenningen er allerede 
i dag offentlig. Det oppleves som oppsikts-
vekkende at det argumenteres med at Lege-
foreningen har for stor innflytelse og har en 
prinsipiell uheldig rolle når faktum er at vi 
er formelt delegert forvaltningen i en ord-
ning som fullstendig er under departemen-
tets styring. Legeforeningen er og kommer 
til å være en sterk faglig og helsepolitisk 
aktør og ser det som viktig både å være en 
samarbeidspartner og et korrektiv til styres-
maktene i arbeidet for en enda bedre helse-
tjeneste og sikring av kvalitet på spesialist-
utdanningen. Vi deltar gjerne i et samarbeid 
med departementet for å finne løsninger på 
myndighetenes behov for et offentlig god-
kjenningsstempel av spesialister. Men vi 
kan ikke bli med på løsninger som viker på 
kvalitet i spesialistutdanningen, avslutter 
Torunn Janbu.

Les høringen her: www.legefor-
eningen.no/id/152012.0

Knut E. Braaten
knut.braaten@legeforeningen.no
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Vold fra pasient/klient/bruker
I forbindelse med forhandlingene om 
sosiale bestemmelser i område 10 i april 
2008 fremmet arbeidstakersiden krav om 
utvidelse av yrkesskadeforsikringen til 
også å dekke skader som følge av vold fra 
pasient/klient/bruker utenom arbeidstiden. 
Kravet ble ikke innfridd, men det ble 
i stedet enighet om å nedsette et parts-
sammensatt utvalg. Utvalget hadde sitt 
første møte 27.2. 2009. Hanne Gillebo-
Blom er Legeforeningens representant 
i utvalget.

Pensjonsforliket må ligge fast
Det partssammensatte pensjonsutvalget 
avleverte sin rapport 11.3. 2009. Rapporten 
er en del av grunnlaget for vårens lønns-
forhandlinger. – Rapporten inneholder få 
avklaringer, noe som gir et vanskeligere 
utgangspunkt før vårens forhandlinger enn 
nødvendig, sier Knut Aarbakke, leder i Aka-
demikerne.

Utgangspunktet for utvalgets arbeid er 
Stortingets pensjonsforlik og utvalgets 
mandat. – Vi konstater at flere av forsla-
gene i rapporten og i vedleggene klart 
ligger utenfor pensjonsforliket. Akademi-
kerne mener det er av avgjørende betyd-
ning at rettigheter ved dagens tjenestepen-
sjon legges til grunn ved utforming av en ny 
tjenestepensjon. Dette innebærer at brut-
toprinsippet må ligge fast, sier Aarbakke.

Les mer: www.akademikerne.no/
default.asp?V_ITEM_ID=35674
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Årsmøte i Yngre legers forening
Yngre legers forening (Ylf) avholder års-
møte med seminar om likestilling på 
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 
21.–23.4. 2009. Årsmøtet starter onsdag 
22. april kl 13.

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjoner
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en kon-
kret og helhetlig vurdering grunnlag for 
å godkjenne Helse Nord-Trøndelag HF som 
utdanningsinstitusjon for LIS innen barne- 
og ungdomspsykiatri for inntil tre års tel-
lende poliklinisk tjeneste ved Barne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset 
Namsos.

Vedtaket gjelder fra 2.3.2009.


