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Legenes spesialistutdanning –

svare på fremtidens behov i helsetjenesten

• Fagutvikling, medisinsk / teknologisk utvikling

• Demografi 

• Endringer i pasient- og legerollen

• Reformer i helsetjenesten



Prosess – første helhetlige gjennomgang av 

legenes spesialistutdanning

• Anmodningsvedtak fra Stortinget (2009): 

sak om spesialistutdanningen

• Bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet til 

Helsedirektoratet

• Utredninger og prosesser i regi av direktoratet

• Helse- og omsorgsdepartementet; sonderinger og forankring 

med aktørene – hovedelementer behandlet i Stortinget

• Utarbeiding av Spesialistforskriften

– regulering av ny ordning – læringsmål

• Implementering av ny ordning; LIS1 fra høsten 2017

LIS2/3 våren 2019 
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Fem drivere som vil endre helsetjenesten*

3. 

Informasjons-

revolusjonen

2. Økning i 

kroniske 

sykdommer

1. Aldrende befolkning (og utøvere)

4. Teknologiske 

og medisinske 

fremskritt

5. "Den nye 

pasienten"

* Basert på undersøkelse av Advisory Board



Befolkningsutviklingen
Kilde SSB

• 50% flere over 70 år enn i dag

• Mange flytter til byene

• Eldre blir igjen
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Årsverksframskrivninger –
Rød linje: Kommunale omsorgstjenester 

Blå linje:  Spesialisthelsetjenester

Andel over   

67 år i 2035



Ny ordning – flere spesialister på kortere tid

Strukturerte utdanningsløp - planer

• Plan per spesialitet 

-organisering 

- gjennomføring

• Faste stillinger 

- individuell plan for

hver LIS
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Foto: Intervensjonssenteret, OUS

MEDISINSK OG TEKNOLOGISK 

UTVIKLING:

Inkluderes i

spesialistutdanningen



Fra forskning til ordinær praksis og systematisk 

kvalitetsforbedring

Forskning

• Kliniske studier

• Utprøvende 
behandling

Metodevurdering/

Beslutning

• Hurtig 
metodevurdering

• Fullstendig 
metodevurdering

• Beslutning – nye 
metoder

Implementering

• Faglige 
retningslinjer

• Kompetanse

• Brukermedvirkning

Monitorering/

Revurdering

• Kvalitetsregistre

• Fornyet 
metodevurdering

• Kvalitetsforbedring

Kan ta opp mot 17 år før en faglig retningslinje er implementert. 

Da er allerede retningslinjen kunnskapsmessig foreldet. 



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Norge i internasjonalt perspektiv - OECD
Kvalitetsindikator Dårligste tredel Midtre tredel Beste tredel

Forventet levealder R

Innleggelse astma og KOLS R

Innleggelse ved kronisk hjertesvikt1
R

Innleggelse diabetes1
R

Ben- og fotamputasjon diabetikere R

Forskriving av antibiotika i PHT R

Volum av andrelinjes antibiotika R

Benzodiazepiner eldre: lang tids bruk > 1år R

Pasienterfaringer med lege R

30 dagers overlevelse akutt hjerteinfarkt AMI i og utenfor sykehus R

30 dagers dødelighet akutt slag i og utenfor sykehus R

Postoperativ blodpropp ben/lunge R

Postoperativ sepsis (blodforgiftning) R

Gjenglemt gjenstand i kropp etter operasjon R

Fødselsskade mor, vanlig fødsel med instrument R

Fødselsskade mor, vanlig fødsel uten instrument R

Psykisk helse: Forhøyet dødelighet R

Mammografiscreening R

Fem års overlevelse brystkreft R

Femårs overlevelseendetarmskreft R

Femårs overlevelse leukemi hos barn R

Barnevaksinasjon meslinger R

Influensavaksinasjon eldre R

• Høy forventet 

levealder

• Gode på: 

- overlevelse kreft, 

hjerteinfarkt, slag

- forebygge 

innleggelser kroniske 

sykdommer

- restriktiv bruk av 

antibiotika



Uønsket variasjon – eks skulderoperasjoner per 1000 innb



Avviksmeldinger viser risikoområder:

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Ressurser/organisatorisk ledelse, n=739

Infrastruktur/bygninger/inventar, n=63

Pasientuhell, n=1562

Atferd (inkl selvmord), n=883

Medisinsk utstyr, n=630

Oksygen/gass/damp, n=61

Ernæring, n=76

Blod og blodprodukter, n=115

Legemidler, n=1866

Infeksjon, n=146

Dokumentasjon, n=1223

Klinisk prosess/prosedyre, n=4396

Pasientadministrative forhold, n=1659

Antall

Ingen Mild Moderat Betydelig Død Alvorlighetsgrad ikke klassifisert

Helsedirektoratet



Utdanningen - inkludere ny kunnskap

• Forskning

• Nye metoder

• Kvalitetsmålinger

• Faglige retningslinjer

BETYDNING FOR 

LÆRINGSMÅL OG 

LÆRINGSAKTIVITETER I 

SPESIALISTUTDANNINGEN



Endringer i pasient- og legerollen

Pasientens helsetjeneste – "Ingen beslutning om meg uten meg"

• Samvalg

• Kloke valg

• Helsekompetanse

(Health literacy)
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• informerte beslutninger om hvilket 

behandlingsalternativ pasienten mener er 

best for seg

• økt kunnskapsnivå for 

pasienten  

• klarere bevissthet for pasienten om  

egne preferanser og verdier



Kommunikasjon – systemkunnskap –

en utfordring
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Norges resultater i Health at a Glance 2017: OECD Indicators:

Pasient- og brukerombudene – årsmelding 2017:



Kompetansemoduler i spesialiseringen
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Roller og ansvar 

– følger ordinære ansvarsområder

Helsedirektoratet - fagmyndighet

- Fastsetter læringsmål

- Godkjenner utdanningsvirksomheter og ferdige spesialister

- Følge med på kvaliteten

- Innhenter innspill fra Legeforeningens spesialitetskomiteer

Utdanningsvirksomhetene (HF, kommuner, private)

- Planer for spesialitetene – plan for hver LIS

- Læringsaktiviteter 

- RegUt v regionsykehusene – samarbeid med universitetene

- Godkjenning av læringsmål
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