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Bakgrunnen min

• Prodekan utdanning, DMF, NTNU, 2009-2017

• Leder, Programgruppen for medisinutdanningen, 
RETHOS, 2017-2021

• Leder, Utvalg som skal utrede flere studieplasser i Norge 
og studiemodell med klinisk studium i medisin, 
Stavanger

• Styret i St Olavs H / HNT 2006-

• Allmennmedisin
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Mitt utgangspunkt

«Legene bør utdannes til å møte 
pasientene der pasientene er»

Ref.: Leder, TDnlf 2017, DOI: 10.4045/tidsskr.17.0621
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Internasjonale trender, 100 år etter Flexner

ü Kompetansebasert utdanning

ü Pasient/populasjons-sentrert 

ü Kontinuitet i behandling (følge pasienten)

ü Tverrprofesjonell samarbeidslæring, tverrprofesjonelle team

ü Primærhelsetjeneste

ü Sterkere kobling teori og praksis

ü Teknologistøttet læring

Frenk J et al. Lancet 2010; 376: 1923-58
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Innhold

• Arbeidet med RETHOS programgruppe for 
medisinstudiet

• Arbeidet med utredning av flere studieplasser i Norge
• Perspektiv fra universitetet
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• Ny styring av helse- og sosialutdanningene
• Tjenestene skal ha mer innflytelse
• Forslag til retningslinje er på høring, frist 1. mars
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Programgruppe, nasjonale retningslinjer for 
medisinutdanning

Organisasjon Representant
UH-sektoren, NTNU Hilde Grimstad, leder

RHF, Sykehuset i Innlandet Hege Gjessing, nestleder

UH-sektoren, UiB Harald Wiker

UH-sektoren, UiO Elin Olaug Rossvold

UH-sektoren, UiO Kåre Birkeland

UH-sektoren, UiT Arthur Revhaug

KS, fastlege, legesenter Malvik Bente Mjølstad

KS, kommunelege, Bærum Bjørg T Dysthe

RHF, Stavanger universitetssykehus Svein Skeie

NAV, Trøndelag Karen Hara Walseth

Norsk Studentorganisasjon Håvard Ulsaker



Innholdet i retningslinjene

Formål

Studiets 
oppbygning

Praksis 
(kan)

Nasjonal 
retningslinje 

for x-
utdanning

Profesjonsspesifikke 
LUBer

Felles 
LUBer

LUB - læringsutbyttebeskrivelse
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Formål
Profesjonsutdanningen i medisin skal kvalifisere studentene til å fylle ulike legeroller i en allsidig helsetjeneste 
og ellers i samfunnet.

Hovedformålet er å utdanne leger som kan arbeide i primær- og 
spesialisthelsetjenesten.
Utdanningen kvalifiserer også for andre legestillinger innen forskning, administrasjon og forvaltning. Som 
profesjonell yrkesutøver, er legen engasjert i den enkelte pasientens velferd og tar samtidig hensyn til 
samfunnets behov.
I tillegg til å utrede, diagnostisere, behandle og følge opp sykdom hos den enkelte pasient, har legen en viktig 
rolle i å forebygge sykdom og fremme god helse i befolkningen, samt bidra til nytenkning som løser 
helserelaterte utfordringer i samfunnet. Legen anvender sin medisinske kunnskap, sine kliniske ferdigheter og 
profesjonelle holdninger til å bidra til gode og trygge, pasientsentrerte helsetjenester. Legen sikrer kvalitet i 
helsetjenesten gjennom forskningsbasert praksis og kritisk, vitenskapelig tenkning og tilnærming. Legen kan 
kommunisere på en måte som tar hensyn til pasientens oppfatninger, bekymringer og forventninger, og er i 
stand til å etablere trygge relasjoner til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Gjennom klinisk ledelse 
tar legen ansvar for god pasientbehandling og godt arbeidsmiljø. Legen jobber effektivt sammen med andre 
helseprofesjoner og samarbeidspartnere med et felles mål om å yte god helsehjelp
Legen skal håndtere komplekse faglige spørsmål og medisinsk ekspertise er grunnleggende for legeyrket. I 
tillegg til omfattende medisinsk ekspertise kreves inngående kompetanse i kommunikasjon; ledelse; 
samarbeid; samfunnsmedisin og folkehelse; forskning, formidling og akademisk tilnærming; og 
profesjonalitet.
Den nyutdannede legen utøver legeyrket på en forsvarlig, reflektert og omsorgsfull måte, og har grunnlag for 
videre spesialisering, forskning og livslang læring. Legerollen krever høy grad av selvstendighet, integritet, 
samarbeidsevne og etisk standard.
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Studiets oppbygging

Fullført studie består av 360 studiepoeng og gir graden cand. med. 
Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig integrert studieløp. Studiet er 
satt sammen av medisinske basalfag, parakliniske, kliniske og 
samfunnsmedisinske fag. Klinisk undervisning er en integrert del av 
studiet. Studiets oppbygging sikrer sammenheng og progresjon mellom 
fagområdene, sammenheng mellom teori og praksis, og sammenheng 
mellom studieårene på en måte som understøtter 
læringsutbyttebeskrivelsene. Det skal være en progresjon i 
studentenes kompetanse i løpet av studiet, fra det grunnleggende til en 
helhetlig og bred, sammensatt kompetanse ved avsluttet studiet. 
Den nyutdannede legen kan utføre kliniske undersøkelser og skal ha 
praktiske ferdigheter som er nødvendig for å fungere som lege. 
Lærestedene har ansvar for å utvikle og oppdatere nasjonale lister over 
nødvendige kliniske undersøkelser og praktiske ferdigheter som 
underbygger læringsutbyttebeskrivelsene.
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Praksis

Det anbefales at praksisstudier foregår i både 
spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten som integrerte deler av studieløpet. 
Omfang av praksis skal være minimum 24 uker. 
Det anbefales minst 10 uker praksis i 
primærhelsetjenesten.
Studentene skal i løpet av studietiden delta i arbeid i reelle 
situasjoner på alle nivå, inkludert sykehus, fastlege, 
legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet, 
helsestasjon, sykehjem og NAV.
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Sluttkompetansen beskrives som 
læringsutbytter (LUBer)  
- i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse:

Kunnskaper: Forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, 
prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker

Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og 
oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative 
og kommunikative ferdigheter

Generell kompetanse: Kunne anvende kunnskap og ferdigheter på 
selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, 
ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og 
yrkessammenheng
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Kompetanseområder
Læringsutbyttebeskrivelsene for medisinutdanning er 
fordelt på følgende kompetanseområder:

- Medisinsk ekspertise
- Kommunikasjon
- Ledelse
- Samarbeid
- Samfunnsmedisin og folkehelse
- Forskning, formidling og akademisk tilnærming
- Profesjonalitet

Kompetanseområdene gjenspeiler legens sju roller, utviklet og 
anvendt internasjonalt. Kjernekompetansen for en nyutdannet 
lege er medisinsk ekspertise. De andre kompetanseområdene er 
nødvendige for å fungere som lege.
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Læringsutbyttebeskrivelser

Ferdighet
• kan gjennomføre diagnostikk og initial behandling av 

livstruende og akuttmedisinske tilstander

• kan anvende relevant kunnskap til å ta lederskap i og 
håndtere en akuttmedisinsk situasjon…. 
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Høring

Se KD sider om RETHOS

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-
utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--
og-sosialfagutdanningene/id2569499/

Frist 1. mars 2019

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
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Mandat

• Utrede å øke antall studieplasser i medisin og øke antall 
studiesteder i Norge

• Utrede ulike modeller for et studium i klinisk medisin, 
samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, 
Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen

• Frist september 2019
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Utvalget

Hilde Grimstad (leder) Professor, fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Steinar Hunskår Prodekan for utdanning, Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Bergen (UiB)

Geir Sverre Braut Professor II, Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskulen på 
Vestlandet. Seniorrådgjevar, Helse Stavanger HF

Elisabeth Farbu Klinikksjef, Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

Karin Straume Fagdirektør, Helsedirektoratet

Jeppe Emmersen Vice Dean Education, Faculty of Medicine, Aalborg 
University

Kristin Walter Sekretariatsleder. Rådgiver, Det medisinsk fakultet,
Universitetet i Bergen (UiB)
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Antall leger utdannet og legebehov i Norge

~ 520 nye leger fra norske universitet pr år

~ 950 LIS1 stillinger pr år
~ 1100 -1200 nye legestillinger pr år
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Medisinstudenter totalt i 
utlandet 1994-2018. 
Med støtte fra Statens 
lånekasse for utdanning

Ref Dnlf
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2017:
22,2 %
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Dominoeffekt, the medical brain drain

• Vi mangler spesialister
• Rekrutterer spesialister fra andre land i Europa
• Som så rekrutter sine spesialister fra sine naboland……
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Kan de eksisterende fakultetene ta opp 
flere studenter?
• Klinisk undervisning

– Universitetssykehusene er fullt utnyttet

• Praksisplasser
– Sykehus
– Primærhelsetjenesten

• Utnytte større deler av helsetjenesten til praksis
• Studentene bør følge pasientene
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Universitetsperspektivet

• UiT og Canada, Australia osv. har vist at desentral 
legeutdanning fungerer

• Sykehusene har utdanning som lovpålagt oppgave
– Finansiering, men nå i ramma

• Allmennpraksis og primærhelsetjenesten er 
praksisarena, men ikke pålagt oppgave, eller finansiert

• Sikre allmennpraksis og primærhelsetjenesten som 
praksisarena

• Utdanning som oppgave med finansiering


