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Bakgrunn 
Utvalget for legers videre- og etterutdanning oppnevnes i henhold til utvalgets mandat for en 
funksjonstid på tre år av fakultetsstyret, som også utpeker leder av utvalget blant de foreslåtte 
fakultetsansatte medlemmene. Kontinuitet i utvalgets arbeid bør ivaretas ved gjenvalg.  
 
Det foreslås at mandatet endres slik at dekanen på fullmakt fra fakultetsstyret kan oppnevne 
medlemmer og leder av utvalget i fremtiden. 
 
Funksjonstiden for det nåværende utvalg utløp 31.12.2015. Det skal derfor oppnevnes et nytt utvalg 
for perioden 2016-2018. 
 
Utvalget består av 6 medlemmer inklusive representant med fagpedagogisk bakgrunn. 
Spesialitetsrådets leder er medlem av utvalget ex officio. De øvrige velges blant fakultetets 
vitenskapelige ansatte. 
 
Studiedekan, forskningsdekan og Legeforeningens koordinator for videre- og etterutdanning møter i 
utvalget ved behov. 
 
Utvalget har i perioden 2013-2015 hatt følgende sammensetning: 

 
    01.01.2013 – 31.12.2015    
    1. Prof. Terje Andreas Osnes, leder og medlem av Spesialitetsrådet 2014-2017) 
    2. Prof. Borghild Roald (gikk av med pensjon høsten 2015) 
    3. Prof. II Dag Jacobsen, Akuttmedisinsk avdeling. 
    4. Prof. II Lars Aabakken, Avdeling for transplantasjonsmedisin      
    5. Fagsjef medisinsk pedagogikk Åse Brinchmann-Hansen, Legeforeningen 
    6. Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, Leder i Spesialitetsrådet (fram til 31.12.2013)  
        Ex officio medlem. 

 
 

Dekanen foreslår at følgende oppnevnes til Utvalg for leger videre- og etterutdanning for perioden 
2016-2018:  
  1) Prof. Terje Andreas Osnes, leder 
  2)   Fagsjef medisinsk pedagogikk Åse Brinchmann-Hansen, Legeforeningen  
  3)  Prof. Hanne Harbo (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig) 
  4)  Prof. Kåre Birkeland (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig) 
  5) Prof. II (UiB) Einar Klæboe Kristoffersen, Haukeland sykehus.  
   Ex officio medlem 
  6) Prof. Lars Aabakken, Avdeling for transplantasjonsmedisin. 
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Forslag til vedtak: 

I) Fakultetsstyret slutter seg til forslaget og gir dekanen fullmakt til å oppnevne 
medlemmer til Utvalg for legers videre- og etterutdanning. 
 

II) For perioden 01.01.2016 til 31.12.2018 foreslås følgende medlemmer til Utvalg 
for legers videre- og etterutdanning: 

 

  1) Prof. Terje Andreas Osnes, leder 
  2)   Fagsjef medisinsk pedagogikk Åse Brinchmann-Hansen, Legeforeningen  
  3)  Prof. Hanne Harbo (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig) 
  4)  Prof. Kåre Birkeland (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig) 
  5) Prof. II (UiB) Einar Klæboe Kristoffersen, Haukeland sykehus.  
   Ex officio medlem 
  6) Prof. Lars Aabakken, Avdeling for transplantasjonsmedisin 
  

  
 
 
 
Vedlegg;  

- Mandat for Utvalget for legers videre- og etterutdanning. 
- Forslag til nytt mandat for Utvalget for legers videre- og etterutdanning. 
- Avtale mellom Universitet i Oslo (U10), Det medisinske fakultet og Den norske legeforening 

vedrørende kurs i legers videre- og etterutdanning. 
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Forslag til 

 

MANDAT 

Utvalg for legers videre- og etterutdanning 

 
Utvalg for legers videre- og etterutdanning er fakultetets rådgivende organ i saker som gjelder spesialistutdanningen og 

etterutdanning for leger som fakultetet har utdanningsmessig og økonomisk ansvar for. 

 

Utvalget skal rette spesiell oppmerksomhet mot innhold og pedagogisk kvalitet i de tilbudene fakultetet har ansvar for: 

læringsmål, undervisningsmetoder, evaluering og behov for forbedringstiltak. I dette arbeidet skal utvalget samarbeide med 

øvrige aktører innen spesialistutdanningen (tilsvarende utvalg ved de andre medisinske fakultetene og Den norske 

lægeforening). 

 

Utvalget skal påse at kurs- og utdanningstilbudene som er fremmet av spesialitetskomiteene i Legeforeningen, retter seg mot 

formulerte mål, at de er faglig og pedagogisk begrunnet og ikke overlapper hverandre. Kurs og andre tilbud skal være 

forsvarlig budsjettert. Kursforslag som ikke tilfredsstiller disse forutsetningene, skal avvises. 

 

Utvalget har ansvar for at Oslo-fakultetets del av kurskatalogen for Legers videre- og etterutdanning er lagt opp etter 

retningslinjene for spesialistutdanningen. 

 

Legeforeningen sender fakultetet ferdig utarbeidete kursbudsjetter inkl. administrativt påslag, og en oversikt der det er 

foretatt avstemming av utgiftene mot forventede kursinntekter. Med utgangspunkt i dette underlagsmaterialet forbereder 

utvalget fakultetets søknad om garantimidler for underskudd som søkes dekket av Legeforeningens fonds. 

 

I samarbeid med studiedekanen skal utvalget søke å koordinere grunnutdanningen for leger med videre- og etterutdanningen. 

Utvalget har også ansvar for tilbud om vitenskapelig utdanning av leger etter retningslinjer gitt for spesialistutdanningen. I 

samarbeid med prodekan for forskning skal utvalget søke å koordinere forskningselementet under spesialistutdanning med 

deler av forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet. 

 

Sammensetning, oppnevning, møter 

Utvalget består av 6 medlemmer inklusive representant med fagpedagogisk bakgrunn. Spesialitetsrådets leder er medlem av 

utvalget ex officio. De øvrige velges blant fakultetets vitenskapelig ansatte. Studiedekan, forskningsdekan og 

Legeforeningens koordinator for videre- og etterutdanning møter i utvalget ved behov. 

 

Dekanen oppnevner medlemmer og leder av utvalget blant de foreslåtte fakultetsansatte etter fullmakt fra Fakultetsstyret. 

Funksjonstiden er tre år. Kontinuitet i utvalgets arbeid bør ivaretas ved gjenvalg. Utvalget rapporterer til dekanen. 

 

Utvalget møtes normal hvert kvartal og ellers når ett medlem krever det eller dekanen ønsker det. 

 

Administrasjon 

Leder av utvalget forbereder utvalgets møter i samarbeid med sekretær utpekt av fakultetsdirektøren. 

 

Legeforeningen innhenter kurstilbud for spesialistutdanningen. Underlagsmateriale for vurdering av kurstilbud som er 

vurdert i Legeforeningens spesialitetskomiteer inklusive budsjettoppsett for kursene, forberedes administrativt av 

Legeforeningen med henblikk på kopiering og utsendelse til utvalget fra fakultetssekretariatet. 

 

Innkalling, sakspapirer og referater sendes prodekanene og Legeforeningens koordinator. 

 

Sekretær påser at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

 

Driftsansvaret for kursvirksomheten, regnskapsmessige forhold, budsjettmessig og annen rapportering vedrørende Legers 

videre- og etterutdanning reguleres i egen avtale mellom fakultetet og Den norske lægeforening. Avtalen ligger som vedlegg 

til mandatet. 
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MANDAT
Utvalg for legers videre- og etterutdanning

Utvalg for legers videre- og etterutdanning er fakultetets rådgivende organ i saker som gjelder
spesialistutdanningen og etterutdanning for leger som fakultetet har utdanningsmessig og økonomisk ansvar for.

Utvalget skal rette spesiell oppmerksomhet mot innhold og pedagogisk kvalitet i de tilbudene fakultetet har
ansvar for: læringsmål, undervisningsmetoder, evaluering og behov for forbedringstiltak. I dette arbeidet skal
utvalget samarbeide med øvrige aktører innen spesialistutdanningen (tilsvarende utvalg ved de andre medisinske
fakultetene og Den norske lægeforening).

Utvalget skal påse at kurs- og utdanningstilbudene som er fremmet av spesialitetskomiteene i Legeforeningen,
retter seg mot formulerte mål, at de er faglig og pedagogisk begrunnet og ikke overlapper hverandre. Kurs og
andre tilbud skal være forsvarlig budsjettert. Kursforslag som ikke tilfredsstiller disse forutsetningene, skal
avvises.

Utvalget har ansvar for at Oslo-fakultetets del av kurskatalogen for Legers videre- og etterutdanning er lagt opp
etter retningslinjene for spesialistutdanningen.

Legeforeningen sender fakultetet ferdig utarbeidete kursbudsjetter inkl. administrativt påslag, og en oversikt der
det er foretatt avstemming av utgiftene mot forventede kursinntekter. Med utgangspunkt i dette underlags-
materialet forbereder utvalget fakultetets søknad om garantimidler for underskudd som søkes dekket av
Legeforeningens fonds.

I samarbeid med studiedekanen skal utvalget søke å koordinere grunnutdanningen for leger med videre- og
etterutdanningen. Utvalget har også ansvar for tilbud om vitenskapelig utdanning av leger etter retningslinjer gitt
for spesialistutdanningen. I samarbeid med prodekan for forskning skal utvalget søke å koordinere
forskningselementet under spesialistutdanning med deler av forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet.

Sammensetning, oppnevning, møter
Utvalget består av 6 medlemmer inklusive representant med fagpedagogisk bakgrunn. Spesialitetsrådets leder er
medlem av utvalget ex officio. De øvrige velges blant fakultetets vitenskapelig ansatte. Studiedekan,
forskningsdekan og Legeforeningens koordinator for videre- og etterutdanning møter i utvalget ved behov.

Utvalget oppnevnes av fakultetsstyret som også utpeker leder av utvalget blant de foreslåtte fakultetsansatte
medlemmene. Funksjonstiden er tre år. Kontinuitet i utvalgets arbeid bør ivaretas ved gjenvalg. Utvalget
rapporterer til dekanus.

Administrasjon
Leder av utvalget forbereder utvalgets møter i samarbeid med sekretær utpekt av fakultetsdirektøren.

Legeforeningen innhenter kurstilbud for spesialistutdanningen. Underlagsmateriale for vurdering av kurstilbud
som er vurdert i Legeforeningens spesialitetskomiteer inklusive budsjettoppsett for kursene, forberedes
administrativt av Legeforeningen med henblikk på kopiering og utsendelse til utvalget fra fakultetssekretariatet.

Driftsansvaret for kursvirksomheten, regnskapsmessige forhold, budsjettmessig og annen rapportering
vedrørende Legers videre- og etterutdanning reguleres i egen avtale mellom fakultetet og Den norske
lægeforening. Avtalen ligger som vedlegg til mandatet.
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Avtale mellom Universitet i Oslo (U10), Det medisinske fakultet
og Den norske legeforening vedrørende kurs i legers videre- og
etterutdanning

Formålet med avtalen
Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Legeforeningen (Dn1f) og Det medisinske
fakultet ved UI0 vedrørende kursvirksomheten i legers videre- og etterutdanning.
Rammeavtalen regulerer rolle- og arbeidsfordeling mellom DnIf og UIO, samt økonomiske
betingelser og ansvarsforhold.

Funksjonsdeling og samarbeid
Kursvirksomheten knyttet til legers videre- og etterutdanning ved UI0 er et samarbeid
mellom DnIf og Det medisinske fakultet.

Legeforeningen skal fortløpende ha oversikt over de kurs i videre- og etterutdanning av leger
som det kan være aktuelt å gjennomføre ved UIO, slik at UI0 kan utarbeide et tilpasset
kurstilbud. Legeforeningens behov innmeldes til UI0 innen 15. juni året forut for kursåret.

UI0 skal ha det faglige og pedagogiske ansvaret for kurstilbudet i samarbeid med
Legeforeningens spesialitetskomiteer.

Partene samarbeider om å utvikle det faglige og pedagogiske innholdet i kursene gjennom et
stedlig "Utvalg for legers- videre etterutdanning". Kursutvalget skal være sammensatt av
representanter fra Det medisinske fakultet ved UI0 og en representant fra Legeforeningen.

Legeforeningens spesialitetskonniteer utpeker medisinsk miljø til å arrangere de forskjellige
obligatoriske kurs som følger av spesialistreglene. Dette gjøres i henhold
til en utarbeidet rulleringsplan for de obligatoriske kurs, hvor det er tatt hensyn til behov for
frekvens mv. Det fagmiljø som har fått ansvar for arrangering av et kurs, nedsetter en
kurskomite. Kurskomiteen utarbeider og fremmer overfor Legeforeningen og UI0 program
og budsjett for kurset. Kursene vurderes i Kursutvalget ved fakultetet. Kursutvalget vurderer
om kurset aksepteres i fakultetets kursportefølje ut fra faglige, pedagogiske og økonomiske
aspekter. Vedkommende spesialitetskomite(er) vurderer faglig godkjenning av kurset.

Legeforeningens kurskoordinator ved UI0 skal i samarbeid med spesialitetskomiteene ha
vurdert behovet for obligatoriske kurs- herunder volum, frekvens, rullering mellom
fakultetene, at det ikke blir kurskollisjoner innenfor fagområde med videre. Eventuelle
foreslåtte valgfrie kurs, vurderes nøye av Kursutvalget ved UI0 ut fra samme prinsipper. Det
skal i tillegg vurderes om kurset er nødvendig å avholde, sett i relasjon til kursvirksomheten
totalt både ved eget fakultet, ved de andre fakultetene og kursvirksomheten i regi av organer i
Legeforeningen

Legeforeningen skal ha ansvar for arbeidsoppgaver knyttet til utlysing, registrering og
administrasjon av deltakerne på de avtalte kurs. Utgifter knyttet til dette dekkes av
Legeforeningen. I henhold til tidligere praksis stiller UI0 til rådighet lokaler, utstyr mv som
er nødvendig for å gjennomføre kursene på en pedagogisk god måte. Ved kapasitetsproblemer
har timeplanfestet undervisning til medisinstudiet forrang til undervisningsrom.



Økonomi
Fra og med ikrafttredelsesdatoen for denne avtalen, bærer Legeforeningen det økonomiske
ansvaret for praktisk gjennomføring av kursene knyttet til legers videre- og etterutdanning ved
UIO. Regnskapet for gjennomføring av kursene inngår i regnskapet for Den norske
legeforening.

Legeforeningen forestår honorering av foredragsholdere i henhold til Legeforeningens
vedtatte satser, og sørger videre for innkreving av kursavgift, utstedelse av kursbevis mv.

Opptak
Legeforeningen er ansvarlig for seleksjon av søkere til kursene basert på
spesialistutdanningenes krav til forutgående utdanning og praksis.

Ikrafttredelseog opphør
Avtalen trer i kraft med virkning fra 1.1. 2014.

Denne avtalen kan sies opp skriftlig av hver av partene. Oppsigelsesfrist er seks måneder.

Sted og dato:
(

/02

For
Den norske legeforening

YL-c

For
UI0

Bjørn Hol Geir Riise
Fakultetsdirektør Generalsekretær
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