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1. Bakgrunnen for ALIS-Vest 

Mange norske kommuner har vansker med å rekruttere og beholde kvalifiserte 

arbeidstakere i helsevesenet. Dette gjelder også for leger. Problemet er størst i 

distriktskommunene, men også følbart i bykommunene.  

En rekke faktorer har til sammen ført til at det de siste årene har blitt stadig vanskeligere, 

noen steder nærmest umulig, å finne og beholde tilstrekkelig mange gode leger til 

stillinger i primærhelsetjenesten, både på fastlegekontorene og i andre allmenn-

medisinske stillinger. Det dreier seg blant annet om forhold som gjelder den politiske og 

administrative styringen i helsetjenesten. Utviklingen har for eksempel gått i retning av 

at stadig flere oppgaver overføres fra spesialist- til primærhelsetjenesten, samtidig med 

at primærhelsetjenesten har vært utsatt for en økende grad av byråkratisering som også 

fører til merarbeid for den enkelte lege. Det handler imidlertid også om individuelle 

forhold. Yngre leger har et annet forhold til arbeidshverdagen enn tidligere generasjoner 

av leger hadde. Det er for eksempel viktig for dem å kunne kombinere arbeidet med 

familieliv, hvilket er vanskelig dersom arbeidsbyrden er så stor at de gjennomgående må 

arbeide vesentlig mer enn normalarbeidsuke. Som et resultat av at rekrutteringen til 

allmennlegespesialiteten de siste årene har vært utilstrekkelig, ser vi også at 

gjennomsnittsalderen i fastlegekorpset er stigende. Også blant seniorene er det mange 

som syns det er krevende at arbeidsuken blir så lang og at omfanget av oppgaver stadig 

stiger, og som er lite villige til å ha det slik. 

Tradisjonelt var det menn som ble distriktsleger og ofte arbeidet de et langt yrkesliv på 

samme sted. Forholdene i arbeidslivet har imidlertid forandret seg, også i legeyrket og i 

helsevesenet som helhet. Arbeidslivet er mindre stabilt, folk flytter mer og fordelingen av 

oppgaver mellom yrkesgruppene i helsevesenet er i stadig endring, i tillegg til at 

organisatorisk og politiske forhold utenfor medisin og andre helsefag bidrar til den 

mindre stabile situasjonen.  

Alle de nevnte faktorene har bidratt til at det har vokst frem et behov for å bedre 

rekrutteringen av allmennleger, og dette er årsaken til at ALIS-Vest ble satt i gang. 

Initiativet kom som et ’gressrotinitiativ’ og det var kommuneoverlege Rolf Martin Tande 

i Masfjorden kommune som først begynte å utvikle en strategi for å møte disse utfor-

dringene. Etter hvert kunne flere samarbeidspartnere engasjeres og ALIS-Vest prosjektet 

ble en realitet høsten 2017. Akronymet ALIS står for AllmennLege(r) I Spesialisering.  

I første omgang ble ni distriktskommuner i Sogn og Fjordane og Hordaland involvert i 

prosjektet, i tillegg til Bergen, som fra starten har fungert som vertskommune. Det vil si 

at det er Bergen kommune som eier og administrerer prosjektet (se ALIS-Vests nettside). 

Det ble i utgangspunktet ansatt leger i utdanningsstillinger i kommunene Bergen, Bømlo, 

Fusa, Gulen, Hyllestad, Lærdal, Masfjorden/Modalen, Odda, Stord og Årdal. Noen 

kommuner ansatte én ALIS, de resterende ansatte to. 
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ALIS-Vest har fra starten vært tenkt som et skritt i retning av å utvikle et forutsigbart, 

trygt og systematisk spesialiseringstilbud i allmennmedisin, tilsvarende veletablerte 

tilbud i andre spesialiteter: Mens det tidligere har vært opp til den enkelte allmennlege å 

organisere sin egen utdanning, og disse legene som regel har vært privatpraktiserende 

selvstendig næringsdrivende leger med kommunal fastlegeavtale, så er legene  i ALIS-Vest 

ansatte i kommunene under sin hele utdanning (garantert i hvert fall i normert 

minsteperiode for spesialistutdanningen på fem år). I denne modellen har kommunene 

altså arbeidstakeransvar for legene og kommunene har plikt til å legge til rette og betale 

for kurs og nødvendig fravær i forbindelse med spesialistutdanningen. I tillegg skal 

kommunene stille med forpliktende lokal veiledning. 

ALIS-Vest er å betrakte som et forsøksprosjekt med tanke på forholdene som er nevnt 

ovenfor – helhetlig satsing på rekruttering, stabilisering og spesialistutdanning. For å 

finne ut om ordningen har betydning for disse forholdene, trengs det forskning. Det har 

fra prosjektets oppstart vært meningen at prosjektet skal følges av forskere, og det har 

vært bevilget penger til forskning. Midlene som i første omgang er avsatt til forskning på 

ALIS-Vest er fordelt mellom Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) ved Norges 

arktiske universitet i Tromsø og Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved 

Universitetet i Bergen. Ved siden av forskergruppen bak rapporten Utvikling og 

gjennomføring av veiledningen i ALIS-Vest var spesielt professor emeritus Eivind Meland 

og professor emeritus Anders Bærheim ved IGS interesserte i prosjektet. Begge bidro til 

at en del av forskningsmidlene kom nettopp hit. Meland har også gitt gode råd underveis. 

Stor takk til begge! 

NSDMs prosjekt har hatt fokus på rekruttering og stabilisering, jf. rapportene 

Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-VEST. Fokus på rekruttering og stabilisering 

(Seppola-Edvardsen og Brandstorp, 2018) og Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-

VEST. Fokus på stabilisering (Brandstorp og Seppola-Edvardsen, 2019). Universitetet i 

Bergens forskningsprosjekt er forankret i forskningsgruppen for allmennmedisin ved 

Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Dette prosjektet handler om veiledningen 

i ALIS-Vest.  

Forskerne ved Universitet i Bergen har sett på flere sider ved veiledningen i ALIS-Vest, 

slik som omfang, forholdet mellom planlagt og ad hoc veiledning, forholdet mellom lokal 

veiledning og arbeidet i veiledningsgruppen, og hvilken betydning og nytte kandidatene 

mener veiledningen har.  

Siden prosjektet er definert som følgeforskning, er det et mål at kunnskapen som kommer 

frem gjennom prosjektet vil bidra til utvikling av gode og hensiktsmessige modeller for 

veiledning av nye allmennleger. Dette gjelder både arbeidet i den allerede 

institusjonaliserte ordningen med veiledningsgrupper og veiledningsarbeidet på 

fastlegekontorene, der utdanningskandidatene veiledes av mer erfarne kollegaer. På et 

mer overordnet plan vil kunnskapen som kommer frem gjennom prosjektet kunne 

informere arbeidet med å forankre veiledning i læringsmål for spesialistutdanningen i 
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allmennmedisin og systematisk arbeid med rekruttering til og utvikling av innholdet i 

fastlegetjenesten i kommunene.  

Dette er forskningsgruppens rapport.  
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2. Sammendrag   

Forskergruppens interesse for ALIS-Vest er basert på en antakelse om at veiledning er en 

lærerik og viktig del av spesialiseringen i allmennmedisin. Vårt mål har vært å undersøke 

både hva slags veiledning som finner sted i ALIS-Vest prosjektet, veiledningens omfang 

og organisering, og hvilken betydning veiledningen har.  Vi har utført en kvalitativ case-

studie der vi har benyttet etnografisk metode og samlet inn data ved hjelp av skriftlige 

spørsmål, observasjoner, uformelle samtaler og analyse av offentlige dokumenter. Vi har 

gjennomført arbeidet i dialog med utdanningskandidatene, veilederne og andre aktører i 

ALIS-Vest. Utdanningskandidatenes vurderinger, slik disse kommer til uttrykk i 

besvarelser på våre spørsmål og i uformelle samtaler, har vært vesentlige i studien. 

Veiledningen i ALIS-Vest bygger på kjente og velprøvde modeller, supplert med modeller 

som i mindre grad har vært brukt i Norge. Veiledningen finner dels sted i en felles 

veiledningsgruppe, dels i den enkelte kommune der utdanningskandidatene veiledes 

individuelt. Veiledningsgrupper er en velkjent del av den allmennmedisinske spesialist-

utdanningen i Norge, men ALIS-Vest prosjektet har tilbudt noe mer enn standard-

varianten. Veiledningsgruppen startet umiddelbart etter at kandidatene begynte i ALIS-

Vest.  I tillegg til gruppens ordinære møter som har vært holdt omtrent en gang i måneden 

har deltakerne blitt oppmuntret til også å dra på kurs og konferanser sammen, og dermed 

blir møtepunktene flere. Også gruppens veileder deltar på en del av disse konferansene, 

som dermed gir gruppemedlemmene ekstra muligheter til å møte ham. Gruppen ledes av 

en svært erfaren veileder som også er ansatt i ALIS-Vest og sitter i prosjektets styrings-

gruppe. Veilederen er dessuten leder av spesialitetskomiteen i allmennmedisin og han har 

i prosjektperioden hatt tett kontakt med Helsedirektoratet i forbindelse med arbeidet 

med ny spesialitetsstruktur. Våre funn tyder på at veiledningsgruppen i ALIS-Vest i 

spesielt stor grad har gitt medlemmene faglig trygghet, identitet og trivsel. Vi mener 

erfaringene fra ALIS-Vest gir grunn til å opprette permanente ordninger for å forsterke 

veiledningsgruppene. 

Den individuelle veiledningen foregår lokalt i den enkelte kommune og på det enkelte 

legekontor. Etter alt å dømme er denne veiledningen svært uensartet. Det ser ut til at den 

lokale veiledningen har fungert godt i en del kommuner. I andre kommuner har 

veiledningen vært mangelfull eller direkte fraværende. Dette har i noen tilfeller vært en 

medvirkende årsak til at kandidatene byttet jobb. Flere kommunene har hatt vansker med 

i det hele tatt å finne lokal veileder. I andre tilfeller ble veileder funnet, men ikke på 

samme legekontor eller i kommunen der kandidaten var ansatt. Veilederne var i 

varierende grad forberedt på sine forpliktelser og det varierte hvor mye erfaring de hadde 

med kollegaveiledning. ALIS-Vest har tilbudt veilederne halvårlige samlinger for å sikre 

felles forståelse av veilederoppdraget og for å skolere veilederne. Men på veileder-

samlingen høsten 2018 var oppmøtet lite, og veiledersamlingen som skulle holdes i første 

halvår i 2019 ble avlyst.  
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De formelle kravene i ALIS-Vest er minst to timer strukturert individuell veiledning per 

måned, daglig supervisjon og et system for internundervisning. Også når disse kravene 

innfris, er gjennomføringen noen ganger på et nivå som ikke tilfredsstiller utdannings-

kandidatenes forventninger. Flere av kandidatene ville ønsket en kartlegging av egne 

ferdigheter og av begge parters forventninger til veiledningen like etter at de begynte i 

stillingen. Noe slikt har i liten eller ingen grad funnet sted, ifølge vårt materiale.  

Ved noen av legekontorene får utdanningskandidatene både strukturert, forhånds-

planlagt veiledning og løpende veiledning i det daglige arbeidet. I andre kommuner blir 

all individuell veiledning gjennomført ad hoc. Den sistnevnte praksisen strider mot 

anbefalingene i forskningslitteraturen, der det entydig konkluderes med at veiledningen 

bør være strukturert og planlagt av veileder og utdanningskandidat i fellesskap. At et slik 

opplegg mangler i noen av kommunene kan ses i sammenheng med at kommunene som 

ble valgt ut for prosjektet fra før hadde store rekrutteringsvansker, slik at det er mangel 

på veiledere og de tilgjengelige veilederne er overbelastet med arbeid. Det som blir tilbudt 

de ferske kollegaene er kanskje det beste veilederne har kapasitet til. En annen, eventuelt 

supplerende, forklaring kan være at kunnskapen om kollegaveiledning generelt er liten 

blant allmennlegene. 

Kandidatene som er fornøyde med veiledningen er også de som er mest tilfredse med 

arbeidsforholdene generelt og som med stor sannsynlighet vil bli i sin stilling hele 

kontraktsperioden. Det er imidlertid tydelig at tilfredsheten ikke bare kommer av at de 

har en god veileder. Det å ha flere faglig dyktige og engasjerte kollegaer som møter den 

nye kollegaen med råd og støtte, verdsettes for eksempel høyt. Lagånd på arbeidsplassen 

og tverrfaglig samarbeid fremheves også som viktig for faglig utvikling og trygghet.  

Som helhet viser materialet at veiledning bidrar til faglig trygghet for legene i ALIS-Vest. 

Det er avgjørende at det lokalt finnes veiledere som har tid til og kunnskap om veiledning. 

Trygghet gir gode vilkår for læring og for trivsel, hvilket er av betydning for hvorvidt 

legene blir værende i sine stillinger. Det ser altså ut til at å satse på gode veilednings-

ordninger vil være en fornuftig strategi om man vil man rekruttere til og stabilisere 

allmennmedisinkorpset. Det er også verdt å merke seg at veiledning henger sammen med 

andre kvaliteter på arbeidsplassen, som fellesskapsfølelse, og angår flere enn den offisielt 

oppnevnte veilederen. Derfor vil det være klokt å tenke helhetlig om veiledning og den 

praktiske delen av spesialistutdanningen som foregår på arbeidsplassen. 

ALIS-Vest skulle løse problemene med rekruttering og ustabil arbeidskraft i fastlege-

ordningen. Dette ble ikke og kunne ikke bli innfridd overalt. Det har for eksempel vært 

relativt stor utskifting i stillingene. Flere kandidater har byttet arbeidssted eller sluttet 

helt i prosjektet, i noen tilfeller med en viss grad av turbulens i forkant. Flertallet har 

likevel blitt værende i sin stilling i prosjektet. Noen gir uttrykk for at de er svært fornøyde, 

mens andre fortsetter på tross av forhold de er misfornøyde med. 
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3. Kunnskapsgrunnlag: Hva vet vi om veiledning? 

Det forskningsmessige grunnlaget for veiledning i medisinsk utdanning er svakt. 

Kilminster og Jolly publiserte i 2000 en litteraturgjennomgang om veiledning i tidsskriftet 

Medical Education basert på gjennomgang av omtrent 300 artikler og bøker. Vi vil i det 

følgende redegjøre for Kilminster og Jollys hovedkonklusjoner. Det bør imidlertid 

presiseres at deres litteraturgjennomgang gjelder veiledning i medisinsk utdanning 

generelt, altså uavhengig av spesialitet, og at det ikke skilles mellom veiledning og 

supervisjon (ad hoc veiledning). Videre vektlegger Kilminster og Jollys litteratur-

gjennomgang veiledning av ferdig uteksaminerte leger, slik at veiledning av studenter 

holdes utenfor. Det siste passer godt dersom man skal trekke veksler på Kilminster og 

Jollys funn i en studie av veiledning i allmennlegeutdanningen. Derimot kan vi ikke vite 

hvor stor den spesialitetsavhengige variasjonen i veiledningspraksis er, så det er usikkert 

hvor godt de generelle funnene stemmer for veiledning av kandidater i allmennlege-

utdanningen.  

Kilminster og Jolly skriver at studiene de fant alle var små og basert på metoder som gir 

begrenset kunnskapsutbytte. Siden veiledningen som i dag (dvs. rundt tusenårsskiftet da 

litteraturgjennomgangen ble foretatt) drives innenfor utdanning av leger ikke har sterk 

støtte i empirisk eller teoretisk forskning, er heller ikke resultatene i studiene forfatterne 

har gått gjennom særlig solide. De tilfører lite utover det rent deskriptive.  

Med dette forbeholdet skriver Kilminster og Jolly at forholdet mellom veileder og 

utdanningskandidat ser ut til å være av meget stor betydning for veiledningens kvalitet – 

større enn valg av metode for veiledningen. Videre ser det ut til å være vesentlig at 

utdanningskandidaten får anledning til å utforme veiledningen sammen med veilederen, 

og at utdanningskandidaten får løpende tilbakemeldinger fra veilederen.  

Sammen med Cottrell og Grant har Kilminster og Jolly senere (2007), på vegne av den 

europeiske foreningen for medisinsk utdanning (AMEE), forfattet en retningslinje om 

bruk av veiledning i medisinsk utdannelse. Også her understrekes det at veiledning er en 

underforsket del av den medisinske utdannelsen. Det har vært «the least researched and 

supported aspect of medical training and yet [it] is central for the effective training of 

physicians», heter det.  

I retningslinjen fremgår det at veiledning ikke kun bør improviseres etter hvert som 

behovet oppstår, men også foregå i henhold til faste avtaler om tidspunkt og tema for 

veiledningen. Veileder og utdanningskandidat bør sammen planlegge innhold og formål 

for veiledningen; veileder og utdanningskandidat bør observere hverandre i klinisk 

arbeid; veiledningen bør innebære at utdanningskandidaten får tilbakemeldinger på sitt 

arbeid fra veilederen og at veileder og utdanningskandidat sammen reflekterer over egen 

og hverandres praksis. Betydningen av kontinuitet i forholdet mellom veileder og 

utdanningskandidat fremheves også. For å kunne gi god veiledning, må veiledere kjenne 

og beherske veiledningsmetoder i tillegg til å ha gode kliniske ferdigheter, ifølge Cottrell 

og medforfattere. 
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I en spørreundersøkelse som Cottrell, Grant, Kilminster og Jolly (2002) utførte i 

Storbritannia i forbindelse med utviklingen av den ovennevnte retningslinjen fant de at 

både veiledere og utdanningskandidater innen ulike medisinske fagområder anså 

veiledning for å ha stor betydning for kvaliteten på utdanningen, men var bekymret for at 

det i mange tilfeller settes av for lite tid til veiledningen.  

For å undersøke hva som finnes av forskningslitteratur om veiledning i spesialist-

utdanningen i allmennmedisin som utdyper og supplerer de ovennevnte funnene og 

anbefalingene har vi sammen med en universitetsbibliotekar ved UiB gjennomført et 

begrenset litteratursøk. Vårt søk på kombinasjoner av emneordene (på engelsk) 

‘allmennpraksis’, ‘veiledning’ og ‘spesialistutdanning’ ga 91 treff i litteraturdatabasen 

Medline og 67 treff i Embase. Ved gjennomgang av sammenfatningene av disse artiklene 

har vi ikke funnet noen empiriske studier som gir holdepunkter for andre konklusjoner 

om gjennomføring og organisering av veiledning enn dem som er beskrevet over på 

grunnlag av Kilminster og medforfatteres kunnskapsoppsummering og anbefalinger. 

Noen av artiklene vi fant i vårt litteratursøk gir informasjon om hvordan veiledning i 

spesialistutdanningen i allmennmedisin utføres i ulike land og hvilke erfaringer de 

involverte partene har gjort seg. Vi regner med at noen av disse beskrivelsene kan være 

av nytte også for å belyse problemstillinger både i ALIS-Vest, i vår forskning knyttet til 

ALIS-Vest, og i utformingen av en ny struktur for spesialistutdanning i allmennmedisin i 

Norge.  

Foreløpig har vi dessverre ikke hatt mulighet til å oppsummere disse beskrivelsene med 

tanke på deres overførbarhet til norske forhold, men som en smakebit på hva slags 

innsikter som kan ligge i forskningslitteraturen basert på lokale erfaringer vil vi trekke 

frem en kvalitativ studie om veiledning i allmennpraksis i Storbritannia (Sabey, Harris & 

van Hamel, 2016) Basert på intervjuer med allmennleger som påtar seg å være veiledere 

for utdanningskandidater konkluderer forfatterne av denne studien med at veiledning 

kan oppleves som et meget positivt tilskudd til allmennpraktikerens arbeidsoppgaver og 

at dette kan øke allmennpraktikernes arbeidstilfredshet i betydelig grad, også under for-

hold der legen fra før har meget stor arbeidsbelastning. Dette er en interessant 

konklusjon; man kunne frykte at leger med stor arbeidsbelastning ville oppleve veiled-

ning av yngre kolleger som en byrde, men resultatene i denne studien tyder på at det 

motsatte er tilfelle.  

Huenges Weiterbildung aus Sicht der (Haus)ärzte von morgen (2010) er en studie med 

fokus på kandidatenes erfaringer, snarere enn veiledernes. Dette er en presentasjon av 

funnene fra en studie basert på en spørreundersøkelse blant leger, de fleste 

allmennmedisinere eller indremedisinere som jobber som fastleger. Undersøkelsen viser 

med stor tydelighet at deltakerne ønsket å få tildelt en mentor som de kunne ha over tid. 

Deltakerne skulle også gjennomgående ønske at veilederne hadde vært bedre rustet til 

veilederoppdraget.  
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4. Mål og forskningsspørsmål 

Målet med prosjektet Utvikling og gjennomføring av veiledningen i ALIS-Vest er å utforske 

følgende spørsmål: «Hvordan utvikles og gjennomføres veiledningen i ALIS-Vest?» 

Prosjektet har blitt gjennomført i samarbeid med utdanningskandidatene, veilederne og 

andre aktører i ALIS-Vest.  

En slik utforsking er ment å bidra til å styrke kunnskapene om veiledning i spesialist-

utdanningen. Økte kunnskaper vil kunne være av direkte nytte både for ALIS-Vest og 

allmennlegeutdanningen generelt i og med at den vil kunne brukes i systematisk utvikling 

av en god spesialistutdanning i allmennmedisin, for eksempel ved revidering av de 

formelle kravene til utdanningen i spesialistforskriften.   

Forskningsspørsmålet ble formulert på grunnlag av en formodning om at veiledning kan 

være et vesentlig element i spesialistutdanningen, at den kan ha stor betydning for 

kandidatene, og at den derfor også bør være en sentral del av utdanningen. Denne 

formodningen bekreftes langt på vei i forskningslitteraturen.  

Hvis veiledningen skal ha positiv betydning for utdanningskandidatene, er det viktig å 

vite hva slags veiledning som virker støttende, utviklende og befordrer læring og at 

veilederne har det de følgelig trenger av kunnskaper og ferdigheter. På den måten vil 

veiledningen, som ifølge litteraturen er viktig allerede, kunne bli av enda større betydning 

for kvaliteten på spesialistutdanningen og for rekruttering og stabilitet i primær-

helsetjenesten. 

Prosjektet Utvikling og gjennomføring av veiledning i ALIS-Vest gjennomføres i flere faser: 

1) orientering på feltet med gjennomgang av forskningslitteratur, 2) deskriptiv under-

søkelse av hva som faktisk foregår i ALIS-kommunene med tanke på veiledning, 3) analyse 

og diskusjon med spørsmål av typen: hvorfor antar veiledningen den form som den gjør i 

de respektive kommunene, hvilke ytre og indre forhold spiller inn, og hva er bakgrunnen 

for at kandidatene skildrer sine erfaringer som de gjør? Siste fase er 4) råd og anbefalinger 

på grunnlag av det som er kommet frem i prosjektet. 

For å utforske hovedspørsmålet «Hvordan utvikles og gjennomføres veiledningen i ALIS-

Vest?» så grundig som mulig innenfor forskningsprosjektets rammer har vi formulert  

mer spesifikke underspørsmål:  

a) Historisk bakgrunn.  

Hva er det historiske grunnlaget for veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin 

i Norge? Spørsmålet kan belyses ved gjennomgang av dokumenter. Denne rapporten 

går i begrenset grad inn på dette spørsmålet, selv om forskningslitteraturen som er 

gjennomgått gir et bilde av de siste tiårenes veiledningspraksis og hvordan man har 

vurdert denne. 

 

b) Hva slags kunnskap finnes allerede om veiledning i spesialistutdanning? 
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En deskriptiv gjennomgang av utvalgte deler av forskningslitteraturen, se foregående 

kapittel.  

 

c) Kandidatenes erfaringer.  

Hvordan erfarer utdanningskandidatene i prosjektet veiledningen de får henholdsvis 

på sin egen arbeidsplass og i veiledningsgruppen? Hvilke elementer fremhever de? 

Hvilken betydning tillegger de veiledning i spesialistutdanningen for sin egen del og 

eventuelt mer generelt?  

Svar på disse spørsmålene søkes hovedsakelig i kandidatenes egne skriftlige og 

muntlige beskrivelser. 

 

d) Utvikling av veiledningspraksis og –behov.  

I hvilken grad og på hvilken måte ser veiledningspraksis ut til å endre seg over tid? I 

hvilken grad og på hvilken måte ser kandidatenes behov ut til å endre seg? I hvilken 

grad speiler eventuelle endringer i praksis kandidatenes eventuelt endrete behov? 

Fordi det samles data over tid og fordi alle uttaler seg flere ganger, er det mulig å 

studere veiledningen longitudinelt og beskrive forholdene i prosjektet og de enkelte 

kommunene både ved oppstart av prosjektet og underveis. 

 

e) Veiledernes erfaringer.  

Spørsmål tilsvarende dem som stilles under punkt c), for eksempel: Hvordan opplever 

veilederne veiledningssituasjonen? Hva virker etter veiledernes syn godt og hva 

virker mindre godt? Hvordan er betingelsene for veiledning på deres legekontor og i 

deres kommune? 

Materialet er ikke like fyldig som materialet med kandidaterfaringer ettersom 

hovedvekten ligger på sistnevnte og fordi det har vært mindre kontinuitet i 

veiledergruppens møter enn det har vært i veiledningsgruppen. 

 

f) Fellestrekk og ulikheter mellom kandidater og veiledere.  

Hvilke oppfatninger ser ut til å være felles for utdanningskandidatene og veilederne 

og hvilke forskjeller er det på gruppenivå? 

Sammenholde resultatene fra punktene c) og e), supplert med resultatene fra f) for å 

få et mer nyansert bilde. 

 

g) Betingelser, forutsetninger og former for veiledning.  

Hva er de nødvendige forutsetninger for at kravene til veiledningen i ALIS-Vest skal 

kunne innfris og for at veiledningen skal kunne tjene sin hensikt? I hvilken grad blir 

målet for og kravene til veiledning overholdt i kommunene og i gruppeveiledning? 

Hvilke former for veiledning kan identifiseres og på hvilke arenaer foregår 

veiledningen? 

Svarene utvikles på grunnlag av det empiriske materialet, sett opp mot beskrivelser i 

ALIS-Vest og dokumenter og undervisningsmateriell for spesialistutdanningen.  
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5. Metode 

Samling av materiale 

Metodene som er brukt i forskningsprosjektet Utvikling og gjennomføring av veiledningen 

i ALIS-Vest er kvalitative. Vi har nærlest relevant litteratur, både ulike dokumenter knyttet 

til spesialistutdanningen og forskningslitteratur om veiledning, og samlet empiriske data 

fra deltakere i ALIS-Vest. Dataene er siden systematisert og analysert. Samtlige veiledere 

og utdanningskandidater i ALIS-Vest har vært invitert til å delta i studien. 

Prosjektet kan betegnes som en case-studie om veiledning. I samsvar med dette designet 

har vi valgt å bruke etnografisk metodologi. De konkrete metodene som er brukt er 

direkte og deltakende observasjon, samtaler og åpne skriftlige spørsmål til utdannings-

kandidatene, veilederne og andre aktører i ALIS-Vest. 

Det ble delt ut skriftlige spørsmål på fire av veiledningsgruppen møter mellom oktober 

2017 og mars 2019. I materialet inngår også svarene på et spørreskjema som gruppens 

veileder forfattet og som kandidatene besvarte samme dag som forskningsgruppens 

første spørsmål ble besvart, et par måneder etter at kandidatene hadde tiltrådt sine ALIS-

stillinger. De fleste rundene ble gjennomført uten forskernes tilstedeværelse, men AE og 

SH har vært til stede på en samling hver. 

Utover dette har forsker SH hatt uformelle samtaler med mange av kandidatene på ulike 

kurs og konferanser. I samtalene ble blant annet forhold som angår arbeidsplassen og 

veiledning tatt opp. Noen ganger var nettopp dette hovedsaken i samtalene. 

En av forskerne, kommuneoverlege Anette Ester (AE) i Hyllestad kommune, ble 

rekruttert fra gruppen av kommunale ALIS-veiledere. Dermed var hun til stede både som 

deltaker og forsker på veiledergruppens første samling i november 2017. Hun svarte på 

spørsmål på lik linje med de andre deltakerne. ALIS-stillingen i Hyllestad var imidlertid 

ubesatt fra mars 2018 til mars 2019, så AE var bare ALIS-veileder en kort periode. Ny 

innsamling av data fra veilederne i ALIS-Vest var planlagt for våren 2019, men kunne ikke 

gjennomføres fordi veiledersamlingen ble avlyst. Også på veiledersamlingen i november 

2018 var det lav deltakelse. Som i veiledningsgruppen har det også i veiledergruppen 

vært gjort deltakende observasjon. I tillegg har forskerne vært i kontakt med flere av 

veilederne på kurs, konferanser og lignende.   

Vi har ønsket å stille spørsmål om veiledningen til aktørene i veiledningsforholdet og 

andre aktører i ALIS-Vest. Noe av motivasjonen for å velge denne tilgangen var at vi 

ønsket å ikke bare observere eller ’lese av’ fakta om veiledningen, men også å 

avstedkomme faglige diskusjoner. Slik bidrar forskningsprosjektet forhåpentligvis til 

refleksjon hos ulike deltakere i prosjektet og dermed kanskje også til løpende utvikling av 

veiledningen i ALIS-Vest.  
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Forskergruppen har arbeidet med knappe ressurser. Bevilgningen fra ALIS-Vest har 

dekket en 20% stilling i åtte måneder for AE, og med tiltredelse mer enn ett år etter 

planen.  

Metodologiske refleksjoner 

Vi valgte å hente inn data på ordinære samlinger i veiledningsgruppen og veileder-

samlinger fordi man der har et avbrekk fra de vanlige arbeidsdagenes mange oppgaver 

og dermed kan ta seg tid til å svare på spørsmål fra ALIS-forskerne. Valget av 

innsamlingsform har altså en dobbelt hensikt: Å øke deltakelsen og å gi deltakerne rom 

til å svare så utførlig som de ønsker. 

Deltakernes svar ble anonymisert av SH. Kode ligger sikret ved Universitetet i Bergen. 

Siden ble de anonymiserte svarene transkribert av AE. Alle de tre forskerne har hatt 

tilgang til materialet. I analysefasen har det vært arbeidet med å identifisere kategorier 

og tema. Sitater og stikkord ble hentet ut fra materialet og sortert tematisk. Dette ble 

gjentatt i flere omganger, inntil ingen nye tema ble identifisert. Resultatene ble så samlet 

og diskutert i forskergruppen. 

Temaene kunne være knyttet til frekvens, slik at høy frekvens av visse ord, begreper eller 

synspunkter ga grunn til å undersøke om det var rimelig å opprette en tematisk kategori. 

Det ville imidlertid være en overforenkling å bare tenke frekvens. Kontraster, avvik (fra 

det som ellers fremstår som typisk) eller fravær kan for eksempel være like viktige å fange 

opp og diskutere om man vil ha dybdeforståelse av praksisen/virkeligheten man studerer 

(Lea, 2015, s. 318 og 331).  

Når det i presentasjonen av funnene i kapittel 10 vises til spesifikke ytringer, brukes 

pronomenene ‘han’ og ‘hun’ tilfeldig for å anonymisere deltakerne i et materiale som er 

svært sårbart ettersom det er enkelt å finne ut hvem som har vært eller er med i ALIS-

Vest-prosjektet, og deltakerne er ikke tildelt psevdonym. Oppfatninger, forklaringer og 

beskrivelser refereres på tvers av gruppen, ikke knyttet til den enkelte lege. Sitater gjengis 

ordrett for å vise deler av materialet uten noe fortolkningsfilter, men alle er gjengitt på 

bokmål, igjen for å sikre deltakernes anonymitet så godt som mulig. Av samme grunn er 

referanser til kommunene der kandidaten arbeider gjort vage.  

Spørsmålene deltakerne har svart på har vært diskutert inngående på forskergruppens 

hel- og halvdagsmøter, med påfølgende justering per e-post. Målet har hele tiden vært å 

stille så åpne og lite ledende spørsmål som mulig.  Noen ganger har deltakerne ikke blitt 

stilt direkte spørsmål, men blitt invitert til å gi beskrivelser av visse forhold eller til å løfte 

blikket og tenke ut over sin egen, individuelle situasjon. Håpet har vært at vi på den måten 

vil få et robust og rikt materiale som, når delene ses i sammenheng, vil kunne gi et 

nyansert bilde både av den enkelte deltakers situasjon og hvilke forhold (institusjonelle, 

personlige osv.) som er av betydning for denne, og av hva som ser ut til å kjennetegne 

veiledningen i prosjektet generelt.  
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Motivasjonen i arbeidet med spørsmålene var at vi ønsket å gå i dybden og utvikle en godt 

fundert forståelse av den enkelte kandidats situasjon, med det den innebar på hennes 

legekontor, i hennes kommune. Vi ønsket kort sagt å virkelig lytte til kandidatene, og da 

måtte vi komme lenger enn til relativt overflatiske beskrivelser av formalia, selv om disse 

også er interessant informasjon. For å få dette til med knappe ressurser (som for 

eksempel gjorde det umulig å følge legene i det daglige arbeidet), anstrengte vi oss for å 

stille åpne spørsmål som likevel var konkrete nok til at det var mulig å svare på dem. 

Enkelte spørsmål dreier seg ikke en gang direkte om veiledningssituasjonen; det er for 

eksempel spørsmål om arbeidsdagen der deltakerne oppfordres til å beskrive en hel, 

spesifikk dag, ikke bare det som foregikk på kontoret og det er spørsmål der deltakerne 

blir bedt om å ‘ta en rolle’ som er litt annerledes enn den de faktisk har. På den måten vil 

det kunne være mulig å gi såkalt tykke beskrivelser (Ryle, 1968; Geertz, 1973) selv om vi 

ikke har hatt anledning til å drive utstrakt observasjon. Svar på åpne spørsmål tenderer 

til å inneholde tanker, opplysninger og nyanser det ville vært vanskelig å få tak i om det 

bare ble stilt direkte spørsmål om den konkrete situasjonen og synspunkter på denne. 

Selv om forskergruppen har lagt vinn på å gi tykke beskrivelser, er det aldri mulig å fange 

alt. Vi er for eksempel klar over at dynamikken i veiledningsgruppen vil påvirke 

deltakernes tankerekker og innspillene deres, særlig de muntlige. Forholdene lokalt i 

kommunene, også forhold som i og for seg ligger utenfor ALIS-Vest, er naturligvis også av 

betydning. Det samme er forhold i legenes egne liv som ikke er direkte jobbrelaterte. Vi 

forskere har for eksempel ikke gjort observasjoner i legenes praksis på legekontoret, og 

det er deler av de mer institusjonelle sidene av ALIS-Vest vi har begrenset innsikt i, for 

eksempel når det gjelder variasjonen i de kommunale ordningene for ALIS-Vest, og når 

det gjelder den daglige driften av prosjektet og diskusjoner og veivalg på overordnet nivå.  

Fra etnografisk og annen samfunnsfaglig teori vet vi at det av flere grunner gjerne er 

forskjell på det folk sier (og er overbevist om) at de gjør og det de faktisk gjør (se f.eks. 

Goffman, 1992). Våre beskrivelser baserer seg på det deltakerne sier og mener at de gjør. 

Det ville vært svært interessant å supplere disse med praksisobservasjoner. Samtidig er 

beskrivelsene av særlig interesse i vår sammenheng ettersom det opplevde 

(passe/utilstrekkelig omfang på veiledning, adekvate/irrelevante tema i veiledningen, 

overkommelige/urimelige arbeidsoppgaver osv.) vil være normativt bestemmende for 

hvordan man opplever jobben som helhet, om man blir værende i den ut ALIS-perioden 

og mer spesifikt for den videre veiledningen. 

De nevnte begrensningene har likevel også sin styrke, forskningsmessig sett. Forskerne 

får en slags gjesterolle; selv om vi kan regnes som kompetente observatører, godt kjent 

med feltet vi studerer, kan man ikke med rimelighet anta at vi er fullt og helt innforstått 

med forholdene i ALIS-Vest, som tross alt er lansert som et pilotprosjekt. Dermed blir det 

legitimt å stille spørsmål. En annen fordel ved å stå i utkanten av feltet er en redusert fare 

for ‘hjemmeblindhet’, for at man er så på innsiden av det man studerer at det blir 

vanskelig å få tilstrekkelig analytisk distanse til det (se f.eks. Frøystad, 2003).  I tillegg 

kommer spørsmålet om lojalitet; det er vanskelig å innta en kritisk-analytisk 
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avstandsposisjon til noen som har møtt en med tillit og delt av sitt eget (Connor, 2007), 

og vanskeligere desto mer involvert man selv er på angjeldende felt og med aktørene der.  

Vi har valgt et longitudinelt design på studien. Om man bare har beskrivelser fra ett eller 

et par punkter i prosjektperioden for ALIS-Vest, vil man kunne få gode øyeblikksbilder, 

men sannsynligvis ikke noe solid helhetsinntrykk av hvordan veiledningen i ALIS-Vest 

foregår og hvordan den utvikler seg; vi har alle klarest bilde av det vi har i vår umiddel-

bare nærhet. Hensikten med å arbeide longitudinelt var at vi dermed også kunne ha et 

blikk for endringer i beskrivelser, uttrykte behov osv. over tid, basert på en antakelse om 

at en del ting kan se annerledes ut når man er nybegynner i spesialiteten, ny på arbeids-

stedet og kanskje også nyinnflyttet i kommunen enn de gjør et år eller to senere når man 

er kjent med forholdene og er blitt en mer kyndig allmennlege (jf. Dreyfus, Dreyfus og 

Athanasiou, 1986). Hvis denne hypotesen har noe for seg, ville det med tanke på 

utviklingen av veiledningsopplegget i ALIS-Vest være interessant å forsøke å få tak i hva 

slags endringer det er snakk om. 

Tidspunktene for besvarelse av spørsmålene er valgt både med tanke på spredning, slik 

at det skulle være mulig å fange opp utvikling og forandring over tid, og for å få situasjons-

beskrivelser fra ulike faser i ALIS-løpet; oppstartfasen, konsolideringsfasen, fasen der 

man begynner å bli rutinert osv. Det viste seg umulig å gi et klart bilde av forløpet siden 

gruppen etter hvert ble mer heterogen, ettersom nye leger kom til og andre sluttet, men 

dette er jo nettopp også en del av helhetsbildet. 
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6. Veiledning i spesialistutdanningen i allmennmedisin 

Veiledning i ALIS-Vest sett opp mot utviklingen av veiledning i 
spesialistutdanningen i allmennmedisin 

I 35 år har det vært et obligatorisk krav for å bli godkjent spesialist i allmennmedisin i 

Norge at man deltar i gruppeveiledning (veiledningsgruppe) over ca. to år. Gruppene 

møtes vanligvis én dag i måneden og ledes av leger som selv er spesialister i allmenn-

medisin. Den Norske Legeforening har utviklet og arrangert kurs for veilederne i 

gruppene. Kursene er obligatoriske. Det har også vært utviklet arbeidsmateriale for 

kursene (se kapittel 6). Gruppeveiledningen har med andre ord lenge vært systematisk 

og hatt et faglig sikret innhold.  

I tillegg til Legeforeningens opplegg for gruppeveiledning for leger under spesialisering i 

allmennmedisin har myndighetene fra 2005 stilt krav om lokal veiledning for å bli 

godkjent allmennlege. Omfanget har skullet være minimum to timer strukturert 

veiledning per uke i gjennomsnitt i 40 uker per år i 1 ½ år etter gjennomført norsk 

turnustjeneste (3 år for leger uten norsk turnustjeneste). I rundskrivet som regulerte den 

individuelle veiledningen fra 2015 til 2017 ble det også stilt krav om at veilederen måtte 

være godkjent allmennlege eller spesialist i allmennmedisin, arbeide enten i samme 

praksis som legen som mottar veiledning, i en annen praksis i samme kommune eller i en 

nabokommune (Det kgl. helse- og omsorgsdepartement, 2015).  

En viktig endring i ALIS-Vest er at kravet om veiledning er skjerpet. Dette gjelder for det 

første veiledningens omfang, ettersom kandidatene har krav på veiledning under hele 

utdanningen. For det andre stilles det høyere krav til veiledernes kompetanse enn det 

som har vært vanlig. I ALIS-Vest kreves det at alle veiledere er ferdig utdannede 

spesialister.  

Selv om individuell veiledning er en vesentlig del av prosjektet ALIS-Vest, er kunnskaps-

grunnlaget for å utforme denne veiledningen begrenset. Det finnes som nevnt i 

gjennomgangen av forskningslitteratur lite forskningsbasert kunnskap både nasjonalt og 

internasjonalt om hvordan veiledning av leger under spesialisering i allmennmedisin har 

vært utført og hvordan dette har fungert. Erfaringer fra andre land vil dessuten uansett 

ha begrenset overføringsverdi til norske forhold siden primærhelsetjenesten er 

organisert til dels temmelig forskjellig fra land til land. Veien til en god veiledningsmodell 

har derfor måttet bli til mens man går, så å si. På prosjektnivå må ALIS-Vest arbeide med 

å utvikle praktiske ordninger for veiledningen, og på kommune- og utdanningskandidat-

/veiledernivå må man prøve seg frem med den faglige utformingen av veiledningen. Dette 

gjelder så vel den strukturerte delen som ad hoc-delen av veiledningen, som noen ganger 

omtales som supervisjon.  

Forskergruppen fra UiB kom i sine diskusjoner frem til å foretrekke å bruke ’veiledning’ 

som et overordnet begrep som favner både ’planlagt veiledning’ og det som skjer som ’ad 

hoc veiledning’. Årsaken er at vi mener at veiledning gis, tas imot, savnes, kreves og 
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oppleves i mange sammenhenger. Ofte er den uformell, den er ofte ustrukturert, og den 

kan være gitt av personer i forskjellige yrker, gjerne ikke engang helsepersonell. Selv 

skriftlig, ikke-personlig veiledning i form av offisielle ’veiledere’ (fra helsedirektoratet, for 

eksempel), faglige algoritmer og skjønnlitterære kilder kan være nyttig og nødvendig 

veiledning og orienteringshjelp for utdanningskandidater. Det viste seg senere, i NSDMs 

første rapport, at legene i ALIS-Vest tenderer til å bruke veiledningsbegrepet på lignende 

vis (Seppola-Edvardsen og Brandstorp, 2018). 

Mange, for eksempel myndigheter, overordnete (i kommunene) og direkte involverte, vil 

ønske seg klare regler, gjerne noe i retning av en mal for veiledningsvirksomheten. Det vil 

imidlertid være vanskelig å gjennomføre dette arbeidet etter en standardmodell. De 

lokale forskjellene er store, og forskjellene gjelder mange faktorer. Variasjon i tilgang på 

veiledningsressurser og –kompetanse er blant de viktigste. 

Det er kjent at personlig opptreden/stil og relasjon har stor betydning for god og effektiv 

veiledning, så dette er forhold vi vet det er god grunn til å arbeide bevisst med. Det virker 

rimelig å anta at å inkludere veilederkurs i spesialistutdanningen i allmennmedisin etter 

hvert vil kunne føre til et bedre og mer likeverdig veiledningstilbud. Utviklingen går i 

retning av mer individuell veiledning av leger i spesialisering på deres egen arbeidsplass. 

Legene skal ha en personlig veileder, og vedkommende må selv være spesialist i allmenn-

medisin. Som allmennmedisiner må man altså regne med at veiledning vil komme til å 

inngå i arbeidet man utfører. Alt dette tilsier at kommende spesialister bør få lære om 

veiledning. Ikke desto mindre vil det alltid være nødvendig med fleksibilitet, tilpasning til 

lokale forhold og en viss grad av improvisasjon i norsk allmennpraksis siden norske 

kommuner er heterogene og siden det i hvert fall i dag varierer mye hva slags og hvor 

rikelige ressurser man har til rådighet. 

ALIS-Vest gir muligheter til å utvikle veiledning av spesialistkandidatene som et felles 

anliggende for veilederne som er med i prosjektet. Veiledernes rolle kan drøftes og define-

res innenfor rammer som inkluderer mange fastlegekontor. Både målsettinger og virke-

midler for veiledningen kan utformes i dialog mellom ledelsen av ALIS-Vest, de del-

takende kommunene og de enkelte veilederne. Disse kan videre knyttes systematisk både 

til målsettingene for ALIS-Vest og til læringsmålene for spesialistutdanningen i 

allmennmedisin.  

Å påpeke at disse mulighetene finnes er ikke det samme som å si at de gripes og utnyttes. 

Våre funn tyder på at så skjer i begrenset grad. Funnene tyder også på at kandidatene i 

beskjeden grad involveres i diskusjoner om spørsmål som dem som nevnes ovenfor. Det 

ser altså ut til å være et uutnyttet potensiale her; det ville trolig være både fornuftig og 

fruktbart å gi kandidatene en rolle i arbeidet med å utvikle veiledningen. Det er forsøkt 

gjort i herværende prosjekt (se underkapittelet «Metodiske refleksjoner» i kapittel 10 for 

en nærmere redegjørelse for dette). 
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Organiseringen av veiledningen i ALIS-Vest 

Veiledningen i ALIS-Vest er basert på den ’gamle’ inndelingen med veiledning lokalt på 

arbeidsplassene og gruppeveiledning utenfor eget legekontor, men med noen avgjørende 

forskjeller.  

Alle utdanningskandidatene i ALIS-Vest skal ha en egen, lokal veileder. Veilederen skal 

være spesialist i allmennmedisin, men det stilles foreløpig ikke krav om noen formell 

veilederutdanning.  Veilederne ble ikke spesielt kurset i forbindelse med at de påtok seg 

veilederrollen i ALIS-Vest, men alle har vært invitert til halvårlige veiledersamlinger i regi 

av prosjektet. På samlingene får veilederne informasjon, undervisning og litteratur om 

veiledning. Undervisningen legges for eksempel opp som gruppediskusjoner om aktuelle 

faglige tema og rollespill der man øver på praktiske metoder i veiledningsarbeidet. En 

viktig funksjon for veiledersamlingene er dessuten at veilederne møter kollegaer i samme 

situasjon. Samlingene kan dermed betegnes som ’veiledning for veiledere’. Dette er nytt!  

Også kandidatene møtes jevnlig i en felles veiledningsgruppe som spesialist i 

allmennmedisin og fastlege i Bergen Hans Høvik leder. Opplegget går over to år, i samsvar 

med veiledningsgruppepraksis for øvrig. Høvik har lang erfaring med å lede veilednings-

grupper. Han er også ansatt i 20% stilling i ALIS-Vest, er ansvarlig for veiledersamlingene 

og sitter i styringsgruppen for ALIS-Vest. Han fungerer dermed som et slags bindeledd 

mellom de ulike grupperingene i prosjektet og er særlig en svært sentral aktør i 

veiledningen i ALIS-Vest.    

Både veiledningsgruppen og veiledergruppen møtes som regel for en hel arbeidsdag. De 

fleste samlingene har funnet sted i Bergen (i alt 13 dagsamlinger), men veilednings-

gruppen har også hatt to helgesamlinger, i mai og september 2018. De lokale 

utdanningskandidatene var da vertskap og det var lagt opp til teambyggende aktiviteter 

utover det rent faglige programmet. Frem til juli 2019 har gruppen hatt 96 tellende timer 

veiledning. Mange av kandidatene har tatt grunnkurs sammen og mange har deltatt på 

Våruka både i 2018 og 2019, samt på Primærmedisinsk høsten 2018 og Nordisk kongress 

i allmennmedisin i juni 2019. 

Det har fra starten av vært et krav fra ALIS-Vest at de deltakende kommunene måtte finne 

en lokal veileder som helst skulle være spesialist i allmennmedisin. Hver utdannings-

kandidat skulle få supervisjon i det daglige arbeidet og strukturert veiledning i to timer 

per måned. I tillegg skulle legekontorene ha et system for internundervisning. Det har 

derimot ikke vært stilt noen krav om innholdet i og organiseringen av veiledningen. 
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7. Forskningsetikk 

Det samles ingen opplysninger om pasienter i dette forskningsprosjektet. Det har derfor 

ikke vært grunn til å forelegge prosjektet for Regional forskningsetisk komité for medisin 

og helsefag (REK). Prosjektet involverer derimot opplysninger om veilederne og 

utdanningskandidatene i ALIS-Vest. Disse opplysningene blir lagret i kryptert form på 

datamaskiner med passordbeskyttelse på låste kontorer ved Universitetet i Bergen.  

Prosjektet har vært forelagt og fått godkjenning fra Norsk senter for samfunnsdata (NSD), 

referansekode 170566. 

Veilederne og utdanningskandidatene har gjentatte ganger fått informasjon om 

forskningsprosjektet og om at det er frivillig å delta. De deltar altså med informert 

samtykke. Når det er gitt informasjon om prosjektet og deltakelse i det, har veilederne og 

utdanningskandidatene også hatt anledning til å diskutere prosjektets hensikt og bruken 

av forskningsmaterialet med forskerne. Forskerne har forpliktet seg til å ta hensyn til 

innspill fra veilederne og utdanningskandidatene, men det er ikke kommet slike innspill 

så langt.  

 

8. Forskergruppen  

Anette Ester er spesialist i anestesi og allmennmedisin. Hun har en tverrfaglig mastergrad 

i lindrende behandling, og i mastergradsprosjektet benyttet hun kvalitative 

forskningsmetoder. Ester er kommuneoverlege i Hyllestad kommune som deltar i ALIS-

Vest. 

Stefán Hjörleifsson er lege og filosof. Han er førsteamanuensis ved Institutt for global helse 

og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og underviser legestudenter i 

allmennmedisin. Han har vært fastlege i mange år og har undervist i medisinsk etikk ved 

Universitetet på Island i ti år. Hjörleifsson er godkjent veileder for veiledningsgrupper i 

spesialistutdanningen i allmennmedisin. Han underviser ved kurs i videre- og 

etterutdanningen i allmennmedisin, og arbeider som fastlege. 

Kjersti Lea er humanist og kunnskapsteoretiker. Hun er førsteamanuensis ved Institutt 

for pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Hennes teoretiske interesser inkluderer 

profesjonsutdanning, profesjonskunnskap, profesjoners praksis og bruk av narrative 

metoder i profesjonspraksis og i kvalitativ forskning. Lea har tidligere vært ansatt ved 

Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, som hun 

fremdeles har prosjektbasert tilknytning til, og ved Høyskolen i Bergen. 
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9. Sentrale dokumenter for spesialistutdanningen i 
allmennmedisin 

I det følgende presenteres et utvalg dokumenter som danner grunnlag for og gir 

informasjon om veiledning for leger i spesialistutdanning i allmennmedisin. Når vi vil se 

nærmere på veiledning i ALIS-Vest og forstå hvorfor praksis er som den er, er det 

nødvendig å huske at denne finner sted i en spesifikk historisk, sosial, kulturell og 

geografisk kontekst som dessuten har flere nivåer, fra det nasjonale via det lokale til det 

individuelle. Både initiativtakerne til ALIS-prosjektet, kommunalt ansvarlige, de som 

forpliktes til å være veiledere og utdanningskandidatene befinner seg, tenker og handler 

innenfor en slik kontekst. Innenfor konteksten er det interaksjon og direkte 

tilbakekoblinger mellom det som forventes og det som oppleves og hvordan disse 

erfaringene tolkes. For bedre å kunne forstå i hvert fall noen aspekter ved konteksten for 

ALIS-Vest har vi samlet og nærlest noen av de offentlige dokumentene som kan ha 

betydning for hvordan veiledningen utøves og utvikles. Det har vært nødvendig å 

avgrense utvalget. Vi har valgt å se på dokumenter som er direkte tilknyttet veiledning, 

og vi har i hovedsak valgt dokumenter som var publisert og gjeldende ved oppstart av 

ALIS-Vest. I tillegg har vi valgt å ta med to rapporter fra NSDM - Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin. Kollegaene der forsker parallelt med oss på ALIS-Vest-prosjektet og 

samtidigheten har gitt oss viktige innspill og inspirasjon i vårt eget arbeid. 

 

Samlet inntrykk 

Samlet angir dokumentene nedenfor den historiske bakgrunnen for veiledning i norsk 

allmennmedisin og de gir et godt inntrykk av forandringene som har foregått parallelt 

med ALIS-Vest-prosjektet. Ad hoc veiledning og opplæring i det daglige var tidligere en 

dugnadsjobb som ble utført og fortsatt utføres av så å si alle mer erfarne leger som jobbet 

og jobber sammen med uerfarne utdanningskandidater og vikarleger; det har vært ventet 

at veiledning har blitt gitt, men veiledningsoppgavene har i liten grad vært beskrevet og 

formalisert i stillingsbeskrivelser. 

Alle som har blitt spesialister i allmennmedisin de siste 35 årene har gått i veilednings-

grupper og arbeidet i disse gruppene har preget generasjoner av allmennleger i Norge. 

Basert på lesing av dokumenter og utdanningslitteratur fra hele perioden mener vi å se at 

de første tiårene etter innføring av obligatorisk deltakelse i veiledningsgruppe i spesialist-

utdanningen har vært en faglig orientert periode med høy grad av faglig autonomi, der 

både spesialistutdanningen og veiledning har vært håndtert av legene selv og Den norske 

legeforening. I de nyere dokumentene ser det ut til å være en dreining i retning av økt 

byråkratisering. Myndighetene og myndighetenes krav er langt synligere her enn i de 

eldre dokumentene; i de nyere dokumentene finner vi for eksempel mye mer om krav til 

standardisering, kvalitetssikring og dokumentasjon enn vi gjør i de eldre. I tillegg står det 
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en del om sanksjonene man kan bli møtt med dersom man ikke innfrir kravene, noe som 

i liten grad er tema i de eldre dokumentene.   

Det er nærliggende å lese endringene som uttrykk for et ønske fra myndighetenes side 

om større innflytelse og større grad av kontroll over helsesektoren, herunder 

primærhelsetjenesten og allmennmedisin som medisinsk spesialitet. At ansvaret for de 

medisinske spesialistutdanningene er overtatt av Helsedirektoratet, er en forandring som 

peker i samme retning. Vi mener det er rimelig å se dette som utslag av mål- og 

resultatstyringssystemet som har kommet til å stå stadig sterkere som prinsipp og 

metode for organisering og administrasjon av helsevesenet i Norge de siste tiårene, og 

som har hatt stor betydning for utviklingen i helsevesenet (snl.no, «New Public Manage-

ment»).  

«New Public Management» kan nok antas å være et organisasjons- og administrasjons-

system man på politisk hold har tro på per se. Et mindre åpenbart motiv kan imidlertid 

være at dette systemet gir myndighetene økt innflytelse over legeyrket og helsetjenestene 

generelt. I Norge har legers autonomi vært spesielt stor i og med at Den Norske 

Legeforening har hatt hovedansvaret for spesialistutdanningene. Dermed kan det oppstå 

interessekonflikter mellom profesjonen og myndighetene. Lov- og forskriftstyrt 

organisering og administrering av blant annet spesialistutdanningen vil kunne brukes til 

å justere maktforholdet i myndighetenes favør.  

Hva betyr endringene som kan spores i litteraturen for praktikerne? Utviklingen har gått 

i retning av økte krav til kvalitetssikring og standardisering, og økte krav om dokumen-

tasjon av dette (hvilket naturligvis ikke automatisk er det samme som økt kvalitet). Dette 

er tidkrevende og man kan komme til å føle at disse arbeidsoppgavene går på bekostning 

av andre, for eksempel pasientarbeidet. Kravene kommer i en periode der allmennlegene 

av flere andre grunner opplever stor slitasje og tidspress. Myndighetenes vektlegging av 

kvalitetssikring og standardisering av utdanningen medfører merarbeid for allmenn-

praktikerne og kommunene som i utgangspunktet befinner seg i en prekær situasjon - og 

denne situasjonen er bakgrunnen for ALIS-Vest. 

I vår sammenheng er det samtidig verdt å merke seg at det er større vekt på veiledning i 

de nyeste dokumentene enn i de eldste. Med tanke på den betydning veiledning tillegges 

både i forskningslitteraturen og av utdanningskandidatene i ALIS-Vest, virker den økte 

satsningen på veiledning fornuftig. 

 

To år sammen. Håndbok for veiledningsgrupper i allmennmedisin  

Håndboka To år sammen (Lundevall, Aschim, Prestegaard og Prydz, 2018) er første del av 

et todelt utdanningsverk for spesialistutdanningen som ble skrevet på oppdrag fra Den 

Norske Legeforening. Håndboka beskriver arbeidsmåten i veiledningsgruppene og gir 

konkret og detaljrik informasjon om viktige organisasjoner, regelverk, økonomi knyttet 
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til veiledningsprogrammet, læring og læringsteori, veiledningsgruppens aktiviteter og 

grunnleggende kunnskap om arbeid i grupper. Alle temaene er supplert med praktiske 

eksempler.  

 

Alle leger som har blitt utdannet som spesialister i allmennmedisin i Norge de siste 35 

årene har vært med i organiserte veiledningsgrupper og de som startet spesialist-

utdanningen de siste 10 år har fått utlevert denne håndboken (1. utgave kom i 2008), samt 

dokumentene Allmennmedisinsk gruppereise og Hva, hvordan og med hvem? (se nedenfor). 

Ettersom det har vært stilt krav om at de individuelle veilederne i ALIS-Vest skal være 

spesialister i allmennmedisin, kan man altså gå ut i fra at praktisk talt alle veilederne er 

kjent med og er blitt preget av innholdet i To år sammen. Nedenfor gjengis passasjer fra 

boka som har betydning for vårt prosjekt. 

 

Fra forordet, skrevet av daværende leder av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin Hans 

Høvik:  

 

Det er 25 år siden det norske systemet for spesialistutdanningen i allmennmedisin 
(…) ble utformet. Det ble lagt vekt på at det skulle være et gruppebasert og desen-
tralisert system, med toårig obligatorisk deltagelse i veiledningsgruppe, ledet av 
en erfaren kollega. I gruppene utveksles erfaringer, og man utvikler både hold-
ninger, ferdigheter og kunnskaper som er viktige for allmennleger. Det kollegiale 
fellesskapet i gruppene er viktig, og mange knytter viktige kontakter som man kan 
ha nytte og glede av også etter at man er blitt spesialist. Gjennom diskusjon og 
refleksjon om problemstillinger og kasuistikker får deltakerne også belyst sin egen 
tilpasning til legerollen. En forutsetning for at dette skal lykkes er at det etableres 
et godt og trygt læringsmiljø i gruppene, der deltakernes egenaktivitet stimuleres. 
Legeforeningens veiledere, og den utdanning disse får, spiller en avgjørende rolle 
for å få systemet til å fungere. (uthevet av forfatterne) (s. 3) 
 

Fra kapittel I Innledning:  

 

Deltakelse i veiledningsgrupper er obligatorisk innen spesialistutdanningen i 
allmennmedisin (…). Gruppene ledes av utdannede veiledere. (…) Utdanningen 
består av tre firedagers kurs holdt med et års mellomrom. Så snart som mulig etter 
det første kurset starter deltakerne egne veiledningsgrupper. Våre erfaringer fra 
veilederutdanningen, og fra veiledningsgrupper vi selv har drevet, ligger til grunn 
for denne utdanningshåndboka. Målgruppa er både veiledere og utdannings-
kandidater. (…) Det er morsomt å være veileder! Vi lærer stadig av våre yngre 
kolleger, og kan oppleve både å bli sett opp til og bli satt på plass. Som veiledere 
må vi også holde oss faglig oppdatert. (s. 6) 
 

Fra kapittel III Læring:  

 

Læring foregår som en kontinuerlig prosess gjennom hele livet. Resultatet av 
læringen er at vi får nye kunnskaper eller at vi anvender vår gamle kunnskap på 
en ny måte. Full effekt av læringen får vi ikke før vi har tatt i bruk den nye 
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kunnskapen i praksis. Det tar tid til å lære, derfor er det viktig å bruke tida mest 
mulig effektivt. Forskning har vist at voksne lærer best når:  

 Lærestoffet oppleves som viktig, vanlig og relevant 
 Man opplever behov for å lære 
 Egenaktiviteten er høy 
 Man får tilbakemelding på egen praksis 
 Det er nærhet mellom læring og praksis 
 Man er i en sosial sammenheng som er trygg.  

Veiledningsteori: Veiledning kan defineres som en form for undervisning hvor de 
som blir veiledet gis mulighet til å bearbeide egne erfaringer. Gruppeveiledning i 
spesialistutdanningen i allmennmedisin er basert på refleksjon over egen praksis. 
I vår kliniske hverdag tenker vi vanligvis ikke over hvilke kunnskaper vi anvender. 
Kunnskapen ligger innbakt i handlingen. Gruppeveiledning gir mulighet for å 
stanse opp og undersøke hvilke kunnskaper, erfaringer og holdninger som ligger 
bak våre kliniske handlinger. (s. 12) 

Dette illustreres med den såkalte praksistrekanten: 

 

 

 

Allmennmedisinsk gruppereise. Møteopplegg for veiledningsgrupper i 
allmennmedisin 

Allmennmedisinsk gruppereise (Lundevall, Aschim, Prestegaard, Prydz og Getz, 2010) er 

del to av Den Norske Legeforenings utdanningsverk for spesialistutdanningen i 

P3 

 ETISKE        

BEGRUNNELSER 

P2  

TEORI OG PRAKSISBASERTE 

BEGRUNNELSER 

P1  

HANDLING 

Gjengitt etter Lundevall, Aschim, Prestegaard og Prydz, 2010. 
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allmennmedisin og er skrevet som etterfølgeren av den tidligere utdanningsboken Hånd-

bok for spesialistutdanning i allmennmedisin av (Getz og Westin, 1996). Boken beskriver 

opplegget for temamøter og klinikkmøter i veiledningsgruppene. Kapitlene er svært 

konkrete og gir både anledning til å lære metoder og arbeidsteknikker og til å finne viktig 

forberedende og fordypende litteratur.  I temamøtene blir blant annet læring og kunn-

skap, organisering og kvalitet i praksis, samarbeid og legerollen behandlet. I tillegg 

skildres en rekke klinikkmøter. Forfatterne har forsøkt å finne en balanse mellom kliniske 

og mer generelle problemstillinger og å la de to typene problemstillinger belyse hver-

andre. Som ovenfor har vi klippet særlig relevante sitater fra boken: 

 

Fra kapittelet Innledning:  

 

Læring i veiledningsgruppene kan bety bekreftelser og deling av felles erfaringer, 
men også forandring, ny kunnskap og endring av egen praksis. Deltakernes 
spørsmål og fortellinger fra praksis kan diskuteres i lys av teori, slik at kunnskap 
og verdier kan brynes mot realiteter. (s. 11) 
 

Fra kapittelet Temagruppe, Det allmennmedisinske landskap:  

 

Leger snakker ofte uformelt om (sin arbeidssituasjon og sin arbeidsmåte). I 
veiledningsgruppa har deltakerne sjansen til å dele en systematisk beskrivelse av 
egen arbeidssituasjon med kolleger og kanskje få tips til å forandre noe. (s. 30) 

 

Hva, hvordan og med hvem? Praktiske ferdigheter i allmennmedisin 

Hva, hvordan og med hvem? (Lundevall, Prydz, Aschim og Prestegaard, 2007) er nærmest 

en katalog med oversikt over en rekke ferdigheter som kjennetegner allmennmedisin som 

spesialitet. Boken kom ut før ferdighetslisten ble endret i 2007 og beskriver de 30 ferdig-

hetene som den gang var obligatoriske for at man skulle kunne oppnå spesialist-

godkjenning (fra 2007 har det vært 54 spesifiserte ferdigheter - derav må alle som 

spesialiserer seg i allmennmedisin velge minst 30). Det var kandidatene selv som hadde 

ansvar for gjennomføringen av de praktiske ferdighetene, som i utgangspunktet skulle 

gjøres i kandidatens egen praksis. Minst fire kolleger, enten allmennleger eller leger i 

relevant disiplin (i etterutdanning minst to) skulle attestere at kandidaten viste i praksis 

at hun eller han behersket den enkelte ferdigheten. Tidligere leder av spesialitets-

komiteen i allmennmedisin Kjell Malde skriver i forordet til Hva, hvordan og med hvem?: 

 

Vår allmennmedisinske virksomhet skal ha høy status i befolkningen. Da er 
håndverket en svært viktig del. At man kan håndgrepene gir tillit, og gjør at 
kommunikasjon på andre områder blir bedre. Denne boken er et meget viktig 
bidrag i så måte. I tillegg utgjør den et godt eksempel på hva som er den beste læring, 
overføring av kunnskap fra allmennpraktiker til allmennpraktiker. Her bringer 
klinikere til torvs kunnskaper og ferdigheter til kolleger på samme nivå. 
(forfatterens utheving) (s. 7) 
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Oppstarthåndbok i allmennpraksis 

Oppstarthåndbok i allmennpraksis (ALIS-Utvalget, 2018) er en nettbasert håndbok som er 

skrevet for å hjelpe dem som starter i allmennmedisin. Boken gir konkret informasjon om 

mange praktiske spørsmål alt fra før man begynner i allmennpraksis, for eksempel om 

kontrakter, også for fastlegevikarer, økonomi, forsikring, spesialistutdanning, fastlegens 

forpliktelser og hjelp i krise. Boken tar imidlertid også opp en del mer generelle tema, for 

eksempel forventninger til fastlegen.  

 

Aller først blir allmennmedisinens kjerneverdier presentert, og deretter de såkalte 7 teser 

i allmennmedisin (fra 2001). Disse ble utarbeidet fordi man «ønsket å klargjøre 

allmennlegens ansvarsområder, fremme forsvarlig bruk av medisinsk teknologi og 

medikamenter, gi basis for grunn-, etter- og videreutdanning, skape realistiske 

forventninger til helsetjenesten og gi faglig trygghet og identitet for legen.» 

 

Filosofien man mener de 7 tesene bygger på, så vel som selve Oppstarthåndbok i 

allmennmedisin, er angivelig ment for og egnet til å skape et felles verdigrunnlag for dem 

som arbeider som allmennleger. Veiledning som del av utdanningen blir ikke eksplisitt 

nevnt, men det er interessant at forfatterne i kommentaren til tese nummer 2 «Gjør det 

viktigste!», beskriver legen som «veileder og lærer; [en som] hjelper pasienten til å forstå 

sin situasjon og hvordan den kan mestres eller lindres».  

 

Om veiledning på ALIS-Vests nettsider 

På siden «Veiledning» på ALIS-Vests nettsider slås det fast at «veiledning av ALIS skal skje 

lokalt og i gruppe». Utover det er det lite som blir nevnt konkret. Vi gjengir det i sin helhet: 

Lokal veiledning: 

Alle ALIS skal ha en lokal veileder som er spesialist i allmennmedisin. Veilederen 
følges opp av prosjektledelsen. 

Gruppeveiledning: 

Gruppeveiledning er obligatorisk del av spesialistutdannelsen og går over to år. 
Spesialist i allmennmedisin og fastlege i Bergen, Hans Høvik, vil lede veilednings-
gruppen som alle ALIS skal være en del av. (…) 

Det er planlagt at veiledningsmøtene skal være i de ulike kommunene som deltar i 
ALIS-Vest. 

Det ble tidlig klart for styret i ALIS-Vest at kravene angående veiledning var for lite 

konkrete. Det åpenbart nye i ALIS-Vest var retten til lokal individuell veileder for alle de 

nyansatte ALIS. Utover dette var kravene fra begynnelse ikke særlig spesifikke. Det ble for 

eksempel ikke gjort klart at veilederen bør/skal være lokalisert på samme legekontor 

eller iallfall i samme kommune som ALIS, noe som siden viste seg å være nødvendig. 

Omfanget av den lokale veiledning ble heller ikke tydeliggjort ovenfor de involverte 
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partene. I «Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og 

tannleger (spesialistforskriften)» og på Allmennlegeforeningens nettside om individuell 

veiledning kan man lese at veiledningen i årene før 2017/2018 skulle ha et omfang på 

minst 2 timer i uken i minst 40 uker i året over et bestemt tidsrom (men også avhengig av 

kandidatens erfaring og bakgrunn). I ALIS-Vest-prosjektet ble det ikke satt noen fast 

tidsramme, men på oppstartkonferansen 1. september 2017 ble det nevnt at kandidatene 

skulle få minst 2 timer strukturert veiledning hver måned og at det skulle være super-

visjon og et system med internundervisning på legekontoret. 

 

Høringsnotat: Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning 
for leger og tannleger (spesialistforskriften) 

Helse- og omsorgsdepartementets «Høringsnotat: Forskrift om spesialistutdanning og 

spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)» er siden vi leste den 

blitt til den nåværende spesialistforskriften (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). 

Forskjellene mellom høringsnotatet og den endelige nye forskriften er ikke store.  

Generelt inntrykk av forslaget 

Man foreslår å plassere et omfattende ansvar for spesialistutdanning og veiledning hos 

kommunene. Kommunene vil konkret måtte utarbeide utdanningsplaner for allmenn-

leger i spesialisering og sørge for det er kompetente veiledere tilgjengelige. Dette vil 

medføre økte kostnader. Særlig småkommunene vil muligens ikke kunne klare seg på 

egen hånd. De vil da måtte inngå samarbeidsavtaler med nabokommuner. I verste fall vil 

kommuner som ikke rekker å fylle kravene og som derfor bli sanksjonert fra myndig-

hetene ved at de mister retten til å utdanne spesialister kunne ende med å bruke ‘vikar-

stafetter’ (det vil si at de hyrer inn leger som jobber som vikar i kommunene som ikke  er 

underlagt kompetansekravet og som stort sett vil ha korttidskontrakter - se «Forskrift om 

kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten» fra 1. mars 2017).  

Når det gjelder selve utdanningen, kan den nye forskriften bidra til bedre struktur og kan, 

der alt går bra, også føre til en forbedring av innhold, ikke minst fordi veiledning har en 

mer prominent plass enn før. Samme fokus på kvalifisering har myndighetene vist 

tidligere, da det ble vedtatt at man i offentlig helsetjeneste må være spesialist eller i 

spesialistutdanning i allmennmedisin (med unntak av vikarer inntil et år; dette tar hensyn 

til realiteten, særlig i småkommuner). 

Siden kommunene får ansvar som registrert utdanningsvirksomhet etter en modell 

parallell til den som gjelder i helseforetakene, med det ansvaret foretakene har for sine 

kandidater i utdanningsstilling (kap. 6.4.2), kan kommuneadministrasjonen i praksis i 

stor grad komme til å styre hvordan utdanningsløpet konkret vil bli fylt med faglig 

innhold, hvilket kan komme til å by på praktiske utfordringer.  

Man innser at det ikke er selvsagt at man med ansvarsoverføring til tjenesten (her 

kommunene) styrker kvaliteten på utdanningen (se kap. 6.5, avsnitt 3). Konkret blir dette 
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tatt opp i kapittel 6.5.5 der det heter at vurderingen av oppnådde læringsmål vil være et 

ledelsesansvar, selv om departementet foreslår å innhente «anbefalinger fra veileder og 

minst en av dem som har deltatt i supervisjon». Spørsmålet som oppstår her er hvordan 

man skal forholde seg til at leger etter en slik ordning gjerne vil komme til å bli faglig 

vurdert av ikke-leger; en helsesjef trenger ikke å være lege og er det ofte ikke. Et annet 

område som åpner for ulik tolkning er formuleringen i kapittel 6.5.4.1, siste avsnitt der 

det fremgår at man satser på den individuelle (utdannings-)planen, samtidig som det 

heter at den skal «bare være veiledende (...) [og] ikke være bindende.» 

Konkret 

Kapittel 6.3.2 (og 6.5.4.2) «Krav til veiledning og supervisjon»: For alle tre ASA-

spesialitetene utgjør deltakelse i gruppeveiledning en viktig del av spesialistutdanningen. 

Leger i ASA-spesialisering vil kunne komme til å gjennomføre deler av spesialist-

utdanningen uten samme tette oppfølgingen som øvrige LIS kan få på sykehus. Deltakelse 

i gruppeveiledning bidrar både til å styrke oppfølgingen av den enkelte LIS og å styre 

kvaliteten for øvrig på spesialistutdanningen i disse spesialitetene. 

Høringsnotatet skisserer hva strukturert veiledning innebærer: regelmessige samtaler 

med mer erfaren lege. Samtalene skal gi rom for refleksjon over egen praksis, drøfting av 

faglige spørsmål, erfaringer og egen læring uten at det skjer i direkte tilknytning til 

løpende praksis.  

Departementet postulerer at det skal gis supervisjon; bistand fra mer erfaren lege i 

konkrete situasjoner i den daglige virksomheten. Formuleringene her kan virke lite 

praktisk gjennomførbare. Kommunene skal selv vurdere hva slags supervisjon de vil og 

kan tilby. Man åpner for elektronisk kommunikasjon, der supervisøren faktisk kan være 

fraværende: 

(…) det vil være tilstrekkelig at den som gir supervisjon er tilgjengelig på telefon 
eller digitale medier som e-post, skype eller lignende. Det vil være opp til den 
enkelte registrerte utdanningsvirksomheten å vurdere hvordan det best legges til 
rette for at LIS skal få nødvendig supervisjon.  

Det sies ikke noe om hvordan en veileder/supervisør skal kunne bistå en kandidat i en 

konkret situasjon, for eksempel på skadestua, gjennom e-post eller digitale medier eller 

hvordan man skal kunne fylle krav om sikret kommunikasjon av pasientrelaterte data når 

man bruker slike kommunikasjonsformer. 

Veileder kan uansett komme til å være fraværende i det daglige ettersom samarbeid 

mellom kommuner skal kunne være mulig.  

Minimumsomfang på veiledning skal være 1 time hver andre uke, justert blant annet mot 

om det foregår gruppeveiledning og mot kandidatens behov, også med tanke på hvor 

langt i utdanningsløpet vedkommende er kommet: 

I hvilket omfang det er behov for veiledning vil imidlertid kunne variere i løpet av 
spesialiseringsløpet. I starten av LIS-løpet vil behovet for veiledning i kliniske 
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problemstillinger være stort, mens dette vil avta noe etter hvert. I perioder med 
gruppeveiledning vil det være mindre behov for reflekterende individuell 
veiledning, og også mindre kapasitet hos LIS fordi gruppeveiledningen krever 
deltakelse og oppfølging mellom samlingene. Minimumskravet til veiledning er 
derfor utformet slik at leger i spesialisering i allmennmedisin i gjennomsnitt skal 
ha minimum en time veiledning hver annen uke. 

Her legger man til grunn at behovet for veiledning (og tid til refleksjon om erfaringer og 

egen læring?) ville avta i løpet av utdanningen. Det er uklart hva denne antakelsen bygger 

på, for den underbygges ikke med fakta eller forskningsresultater. Det er mulig at man 

sikter til behov for hjelp av erfaren lege i konkrete situasjoner. Formuleringen er 

imidlertid mer generell og kan nok bli tolket nettopp slik, selv om det også står at: 

Det kvantifiserte kravet til veiledning innføres både av hensyn til verdien av 
veiledningen som en del av utdanningen og av hensyn til at veileder har en viktig 
funksjon i å vurdere og godkjenne læringsmål og sikre progresjon i utdanningen. 
For å få til fortløpende vurdering og godkjenning av læringsmål og progresjon i 
utdanningen, er det svært viktig at den individuelle veiledningen ikke stopper opp. 

Det stilles ikke spesifikke krav til veiledningskvalifikasjoner i høringsutkastet, bortsett fra 

at det ytres ønske om at veiledere skal være spesialister i allmennmedisin. Man hevder i 

den forbindelse at Den Norske Legeforening har signalisert at det er tilstrekkelig mange 

spesialister i alle kommuner til at dette er en realistisk målsetting, hvilket stemmer dårlig 

med erfaringene man i mange kommuner har med rekruttering og stabilisering av 

allmennleger, jf. bakgrunnen for ALIS-Vest.  

Det er heller ikke tatt hensyn til at det er nødvendig med før- og etterarbeid for veiledning. 

Det kommer tydelig frem i formuleringen: «Det beregnes ikke kompensasjon for 

forberedelse og etterarbeid».  

 

Allmennlegeforeningens informasjon om individuell veiledning for 
allmennleger i spesialisering 

På Allmennlegeforeningens nettsider er det en egen side om individuell veiledning for 

allmennleger i spesialisering med informasjon om gjeldende regler for individuell 

veiledning for allmennlege i spesialisering frem til de nye reglene for spesialist-

utdanningen som gjelder fra 1. mars 2019.  

Frem til 1. mars 2017 var det krav til individuell veiledning for alle nye leger som begynte 

å jobbe som allmennlege med refusjonsrett (jf. kap. 6, Veiledning i spesialistutdanningen 

i allmennmedisin). Lengden på veiledningsperioden var knyttet til mengde praksis fra 

tidligere og varierte fra 12 til 36 måneder. Veilederen ble lønnet eller honorert av 

kommunen, og kommunen fikk sine utgifter refundert fra staten. Denne formen for 

veiledning var best kjent som ‘EØS-veiledning/veiledet tjeneste’. 

1. mars 2017 trådte «Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten» i kraft (Lovdata.no, 2017). Forskriften fastsetter krav om at 
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kommunen skal sikre at leger som tiltrer en fastlegehjemmel, stilling ved kommunal 

legevakt eller annen stilling der de har til oppgave å yte helsehjelp i henhold til helse- og 

omsorgstjenesteloven er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering. Samtidig 

falt kravet om veiledning for å bli godkjent allmennlege bort. Det ble gjort unntak for dem 

som allerede var i gang med veiledet tjeneste, eller som hadde avtale med kommunen om 

veiledet tjeneste som skulle igangsettes innen 1. mars 2017. 

 

Kommunen har selvstendig ansvar for å sørge for forsvarlig legetjeneste og tilstrekkelig 

kvalitet på helsetilbudet til innbyggerne. Kommunene har også ansvar for å se til at leger 

i kommunehelsetjenesten som tiltrådte etter 1. mars 2017 er spesialister eller under 

spesialisering i allmennmedisin. Helsedirektoratet anbefaler alle kommuner å tilby 

veiledning til nyutdannede leger i kommunen. 

 

Noen kommuner har inngått lokale avtaler for individuell veiledning av nye ALIS. Dersom 

en ALIS ønsker å ta opp temaet med sin kommune, kan ALIS-utvalget og 

Allmennlegeforeningens lokale tillitsvalgte bistå. Legeforeningen kan også gi medlemmer 

som ønsker å være veiledere for ALIS råd om avlønning eller honorering (ALIS-utvalget, 

2. april 2018).  

 

Rundskriv om veiledet tjeneste for allmennleger 

Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv om veiledet tjeneste for allmennleger, 

Rundskriv nr. I-3/2016, er en revidert versjon av et rundskriv med samme tittel fra året 

før (Regjeringen.no, 2016).  

Rundskrivet lister opp kravene som må være oppfylt for at man skal få adgang til å 

praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon og for å bli godkjent allmennlege 

i Norge. Disse kravene gjelder og vil gjelde i en overgangstid for de legene som begynte 

sin videreutdanning som allmennleger før de nye reglene trådte i kraft 1.3.2017. I det 

følgende gjengis utdrag fra kapittel 4, «Veiledet tjeneste i kommunen»: 

Deler av den veiledete tjenesten kan gjennomføres i den kommunale 
allmennlegetjenesten. Legene skal gjennom denne tjenesten få bred erfaring i 
allmennlegers arbeidsmåte. Tjenesten kan gjennomføres enten i 
allmennlegetjeneste i stilling som fastlege eller i stilling ved kommunal legevakt. Det 
er et vilkår at legen er under veiledning. Veiledet tjeneste forutsettes å foregå i 
eksisterende hjemler eller stillinger som lyses ledig. Det opprettes ikke egne 
utdanningsstillinger for leger som skal gjennomføre veiledet tjeneste.   

  

Den veiledete tjenesten i kommunen skal gjennomføres er regulert i forskrift om veiledet 

tjeneste, § 5 og § 6. Om veiledning og «veiledet tjeneste» står det følgende i rundskrivet:  

 

4.1 Formålet  
Formålet med veiledet tjeneste er at «allmennlegen gjennom arbeid under vei-
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ledning skal få tilstrekkelig praktisk erfaring for å kunne utføre selvstendig legevirk-
somhet på en forsvarlig måte uten unødig tidstap eller utgift for pasienter, helse-
institusjoner, trygden eller andre», jf. forskrift om veiledet tjeneste § 1 første ledd.  
 
Den veiledete tjenesten skal blant annet bidra til å gi legen god kunnskap om:  
- trygdesystemet, inkludert takstbruk og skjemaer  
- foreskrivning av legemidler på blå resept, legevaktmedisin og øyeblikkelig hjelp  
- drift og administrasjon av allmennlegepraksis  
- pasientbehandling og allmennlegens arbeidsmåte  
- gjennomgang av medisinske fagområder ut fra den veiledete legens behov  
- oppfølging av temaer fra de obligatoriske kursene  
- trygdemedisin og relevante lovbestemmelser  
- forbyggende helsearbeid i kommunen, inkludert helsestasjoner  
- sykehjemsmedisin  
- samhandling med første- og andrelinjetjenesten 

 
 (…) 
 
 4.3 Krav til veilederen  

Leger som skal gjennomføre veiledet tjeneste i den kommunale 
allmennlegetjenesten skal tildeles en kvalifisert personlig veileder. Det er 
kommunen som oppnevner veileder. Kommunens ansvar for å skaffe veileder 
gjelder for leger i stilling ved legevakt, for fastleger i veiledet tjeneste og for vikarer 
for fastleger, både privatpraktiserende og kommunalt ansatte. 
 
Veilederen må være godkjent allmennlege eller spesialist i allmennmedisin, ha 
nødvendig tilknytning til det allmennmedisinske arbeidsfeltet og være faglig 
oppdatert om allmennlegens ansvarsområde og oppgaver, kvalitetssystemer og 
relevant regelverk.   
 
Veilederen skal ikke ha en tilknytning til legen som kan føre til at det stilles spørsmål 
ved veilederens vurdering av legen. Det gis ikke tilskudd til veiledning når 
veiledningen skjer hos ektefeller, foreldre eller annen nærstående familie.  
  
Veilederen skal være tilstrekkelig tilgjengelig for legen som er under veiledning. 
Veilederen skal enten arbeide i samme praksis som legen som mottar veiledning, i 
en annen praksis i samme kommune eller i en nabokommune.   
  
Opplæring og evaluering underveis skal i utgangspunktet gis av den samme som er 
oppnevnt som personlig veileder. Hvis det av ulike grunner likevel blir nødvendig 
med bytte av veileder underveis, er det kommunens ansvar å oppnevne ny veileder. 
Dette gjelder for eksempel hvis veilederen blir syk eller flytter.  

  
 4.4 Veiledningen   

Legen skal tilbys strukturert veiledning i minimum to timer per uke i gjennomsnitt 
i 40 uker per år.   
 
Veiledningen skal være praktisk rettet og pasientnær. Dette skal inkludere 
praksisbesøk, drøftelse av enkelte pasienter, aktuelle medisinske og 
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praksisorienterte emner, samt rådgiving over telefon ved behov. Veiledningen må 
ta utgangspunkt i den enkelte leges behov for veiledning. Legen må fortelle 
veilederen hvilke medisinske eller andre emner som ønskes gjennomgått. Særlig 
utfordrende sykdomstilfeller som legen møter i sin praksis bør drøftes med 
veilederen. Ved praksisbesøk bør vanskelige tilfeller drøftes og eventuelt 
undersøkes i fellesskap. Det kan også legges opp til at legen under veiledning deltar 
i veilederens arbeid med for eksempel helsestasjonsarbeid og sykehjemsmedisin.   
  
Elementer fra det obligatoriske kurset skal vektlegges i veiledningen. Dette 
inkluderer trygdemedisin, rutiner knyttet til juridiske og praktiske forhold knyttet 
til selvstendig drift av legepraksis, forholdet til HELFO, forskrivningsregler, 
refusjonsordninger, henvisningsrutiner og oppfølging av pasienter etter henvisning 
til andre tjenester.   
  
Veiledningen kan foregå individuelt eller i grupper, for eksempel etter modell for 
gruppebasert veiledning av turnusleger i kommunen. 

 

Allmennmedisin  

Boken Allmennmedisin, redigert av Steinar Hunskår (2013), er standardlæreverket i 

klinisk allmennmedisin i Norge. I kapittel 1.7 skriver Alexander Wahl om spesialist-

utdanning og veiledning i Norge og andre skandinaviske land:  

Tradisjonelt har spesialistutdanning i medisin hatt preg av mester-svenn-
prinsippet. Dette er fremdeles et hovedprinsipp for mange sykehusspesialiteter, der 
tett kontakt med erfarne kolleger gir faglig og følelsesmessig støtte i konkrete 
kliniske situasjoner og ved utføring av prosedyrer. Avdelingsinterne møter og faglig 
fordypning er viktige deler av utdanningen i sykehus. Dette er det vanskelig å få til i 
allmennpraksis, og spesialistutdanningen kan med rette kritiseres for å være lite 
læringsintensiv, ved at en stort sett arbeider alene uten direkte supervisjon. I 
motsetning til mange andre land er det i Norge heller ingen avsluttende eksamen 
etter spesialistutdanningen.  

I Sverige og Danmark har en også en strukturert videreutdanning i allmennmedisin 
(…), og utdanningen er et krav for at en kan arbeide selvstendig. Kvalitetssikringen 
i Sverige er høy med regelmessige vurderinger av personlig veileder (mentor) og 
avsluttende eksamen. I Danmark leverer spesialistkandidaten en obligatorisk 
prosjektoppgave og har en lengre og mer variert sykehustjeneste. (s. 113) 

 

Helsedirektoratets utredning om spesialistutdanning i allmennmedisin 

Helsedirektoratet publiserte i 2018 en utredning i to deler om spesialistutdanningen i 

allmennmedisin (2018a og 2018b). De har titlene Utredning. Spesialistutdanning i 

allmennmedisin og Rapport. Allmennleger i spesialisering (ALIS). Del 2 av 2 og ble publisert 

henholdsvis 1. juli og 1. november 2018.  
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Formålet med rapportene var ifølge direktoratet å bedre rekrutteringen til fastlege-

praksis gjennom å utvikle og tilby tilrettelagte og forutsigbare utdanningsløp for leger 

som ønsker spesialistutdanning i allmennmedisin. I trepartssamarbeid mellom KS/Oslo 

kommune, Den Norske Legeforening og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forsøkte 

en arbeidsgruppe i dokumentets del 1 å utrede forskjellige modeller for 

utdanningsstillinger. Denne delen skulle ferdigstilles innen 1. juli 2018 for å kunne gå inn 

som et grunnlag for statsbudsjettet for 2019.  

I dette dokumentet blir begrepene veiledning og supervisjon definert som følger:  

Veiledning: Innebærer refleksjon, råd, oppfølging av faglig progresjon under 
spesialisering. Veiledningen skal bidra til vurdering av LIS gjennom regelmessige 
samtaler mellom LIS og mer erfaren lege, som er spesialist i allmennmedisin. 
Veiledningen skal foregå individuelt og som gruppeveiledning sammen med andre 
ALIS.  

Supervisjon: Innebærer bistand fra mer erfaren lege i tilknytning til konkrete 
situasjoner i den daglige virksomheten der LIS har behov for råd for å 
kvalitetssikre behandlingsopplegg og bedre sin praksis. (s.3) 

I underkapittel 3.1.1 «Spesialisering i allmennmedisin» beskrives læring hos leger under 

utdanning slik: 

Den viktigste læringsaktiviteten vil fortsatt være ‘learning by doing’ i praksis, 
under supervisjon og veiledning. I tillegg til gruppeveiledning som tidligere, er det 
foreslått systematisk individuell veiledning av spesialist i allmennmedisin og 
supervisjon fra mer erfarne leger. (s. 6)   

I kapittel 3.2 nevnes ALIS-Vest-prosjektet spesifikt som eksempel.  

I kapittel 4 «Forslag til modeller» løftes også veiledning frem:  

I alle modellene må det sikres tilgang til regelmessig veiledning og supervisjon, jf. 
spesialistforskriften. Nyutdannede leger uttrykker behov for mer systematisert 
oppfølging og tiltaket vil derfor kunne ha en gunstig effekt på rekruttering. Dette 
må avklares lokalt og i forhold til den enkelte ALIS behov. Supervisjon må 
gjennomføres på arbeidsstedet. Veileder og supervisør må godtgjøres dersom de 
ikke har fast lønn og dette arbeidet er ikke en del av deres offentlige legearbeid.  

(…) 

Supervisjon bør som hovedregel gjennomføres av en erfaren allmennlege, 
fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin. Supervisjonsavtale bør inngås med 
fastlegekontoret og det må avtales godtgjøring for supervisering. (…) Det må settes 
av nok ressurser til å lede og administrere spesialistutdanningen i kommunen evt. 
gjennom samarbeid mellom kommuner. (s. 9) 

I dokumentet blir kommunenes endrete og økte ansvar tydeliggjort og beskrevet i detalj. 

Som en mulig kompensasjon for økt ansvar og tilhørende økt ressursbruk forslås det også 

søkbare tilskudd til:  
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(…) supervisjon/veiledning: ALIS bør i en periode ved oppstart ha tilgang til 
veiledning og supervisjon utover forskriftens krav. Utdanning av veiledere er 
viktig slik at ALIS raskt kommer i gang med gruppeveiledning. Veiledning skal 
utføres av spesialist og refusjonsordningen for dette bør gjenopprettes. (s. 9)  

Så skisseres det tre ulike modeller, der modell 2 er ALIS med fast lønn, som ansatt fastlege, 

altså som i ALIS-Vest. Fordeler og ulemper nevnes og veies mot hverandre for alle 

modellene. For hver modell vurderes dessuten mulige rekrutteringstiltak, kommunens 

ansvar og nasjonal rolle.  

Rapportens del 2 bygger på del 1. I del 2 beskrives behovsfremskrivingen for 

allmennleger i kommunen og behov for ALIS frem mot 2030. Forskjellige scenarier blir 

drøftet med henblikk på antatt befolkningsvekst, ønsket normalisering av arbeidstid for 

fastleger, endring av fastlegenes arbeidsoppgaver og -mengde, reduksjon av listelengde 

og andre faktorer som må tas i betraktning. Etter en oversikt over statens økonomiske 

virkemidler inn i ordningen (kapittel 9) legges de antatte økonomiske og administrative 

konsekvensene av tilrettelegging for ALIS frem i kapittel 10.  

I kapittel 10.1. «Individuell veiledning» blir veiledning dessuten definert på nytt:  

Veiledning innebærer planlagte og regelmessige samtaler mellom lege i 
spesialisering og veileder. Til forskjell er supervisjon den erfarne legens faglige råd 
i det daglige kliniske arbeidet, og knyttes til den erfarne legen som faglig 
rollemodell. (s. 21) 

(…) 

Veiledningen har en ny viktig og utvidet funksjon i den nye spesialiststrukturen 
sammenlignet med tidligere spesialistutdanning i allmennmedisin. Behovet for å 
styrke kvaliteten i veiledningen innebærer at veiledningens nøkkelrolle i den 
enkeltes ALIS faglige utvikling må synliggjøres. Obligatorisk veilederutdanning vil 
også styrke kompetanse til supervisjon. Veiledningsutdanningen må på bakgrunn 
av dette styrkes og utvides. Vi forslår veilederutdanning for de som skal ha 1:1 
veiledning. Det foreslås som et dagskurs med oppfølging av et dagskurs 4-5 
måneder senere. Vi anser dette som viktig med et miljø for veiledere og anbefaler 
derfor at det lages opplegg for kontinuerlig etterutdanning av veiledere. Det bør 
vurderes om veiledning av ALIS kan inngå som offentlig allmennlegeoppgave og 
om veiledning kan telle i allmennlegenes etterutdanningen. Dette en ny oppgave 
for kommunene og ikke finansiert. (s. 22) 

(…) 

Det foreslås at det avsettes midler til totalt 4 timer veiledning per måned inkludert 
kompensasjon for forberedelse og etterarbeid. (s. 21) 

Man antar at  

det må finnes inndekning for lønnskostnader kommunene har til veiledning a kr 
44 000 kroner pr ALIS per år. (s. 21) 

Etter «Gruppeveiledning» i kapittel 10.2 blir i 10.3 supervisjon betegnet som ny oppgave 

«i og med at spesialistutdanning av allmennleger som yter helsehjelp er forskriftsfestet 
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med virkning fra 1. mars 2017» (s. 23). Det legges til grunn at «supervisjon av ALIS er en 

oppgave som i utgangspunktet angår hele kollegiet ved legekontoret», men «det er ikke 

lagt til grunn noen norm for omfanget av supervisjon. Arbeidsgruppen er enig om at det 

bør settes nasjonal normal for supervisjon. (...) til 2 timer pr.  ALIS pr. uke (...) en kostnad 

på 88 000 pr/ALIS pr år.» (s. 24). Videre heter det at: 

Helsedirektoratet mener at behovet for supervisjon vil avta ettersom ALIS blir mer 

erfaren, og at 2 timer supervisjon i uken også kan inkludere forberedelse og 

etterarbeid og vil være tilstrekkelig gjennom hele spesialiseringsløpet. (s. 24)  

KS og Oslo kommune postulerer at enda en time pr uke trengs til 

kompetansedokumentasjon og godkjenning, noe som legeforeningen antakelig er enig i. 

I kapittel 10.7 «Videre- og etterutdanning av lærekreftene» beregnes tidsbruk og 

kostnader når gruppeveiledere og individuelle veiledere kurses. Og under 10.14 blir ALIS-

Vest prosjektet nevnt igjen: «legeforeningen påpeker at ALIS bør i en periode ved oppstart 

ha tilgang til veiledning og supervisjon utover forskriftens krav. Erfaringene fra ALIS-Vest 

bekrefter at det er et stort behov for å formalisere dette.» (s. 34). Direktoratet forslår 

videre at «det bør vurderes å tilsette en kommuneveileder for flere kommuner i en region 

som kan bistå i utvikling. (…) Det er gode erfaringer fra ALIS-Vest prosjektet med en slik 

veileder.» (s. 34). 

 

Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. Fokus på rekruttering 
og stabilisering 

Den første forskningsrapporten om ALIS-Vest kom fra Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin ved Universitetet (NSDM) i Tromsø. Den har tittelen Utdanningsstillinger 

i allmennmedisin: ALIS-Vest. Fokus på rekruttering og stabilisering (Seppola-Edvardsen og 

Brandstorp, 2018). I rapportens vedlegg 2 skriver forfatterne om veiledning, basert på 

deltakernes uttalelser i forskningsintervjuene: 

 VEDLEGG 2: BEHOVET FOR SUPERVISJON OG VEILEDNING  
Dette skrivet er et svar på henvendelse fra styringsgruppen i ALIS-Vest om å gi en 
skriftlig oppsummering om behov for supervisjon og veiledning basert på 
forskningsintervjuene, og slik gi innspill til styringsgruppas beslutning januar 2018 
om hvorvidt veiledningen i kommunene skal økes.   

 
Metoden  
Vi vil understreke at intervjuene ikke har hatt som formål å utforske denne 
problemstillingen spesifikt, og intervjuspørsmålene derfor heller ikke har vært 
utformet for å få svar på akkurat dette. Vi har lagt opp til at slike problemstillinger, 
som dukker opp underveis i prosjektet eller som følger av analysen av tidligere 
intervjuer, skal kunne utforskes nærmere i neste intervjurunde.  

(…) 

De spørsmålene i intervjuguiden som mest spesifikt spurte etter veiledning, var et 
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underpunkt under spørsmålet om hvordan ALIS har opplevd jobben sin så langt. Her 
spurte jeg vanligvis også om hvordan de opplevde veiledningen. I tillegg har 
veiledning vært nevnt under hva som anses viktig for å trives i jobben og ønske å 
fortsette, eller hvorfor man eventuelt har sagt opp. Det har variert hvor utfyllende 
og i hvilken sammenheng temaene veiledning og supervisjon kom opp, men alle har 
uttalt seg om dette i en eller annen form.   
 
Resultater  
De fleste virker ikke som de skiller klart mellom supervisjon og veiledning, kanskje 
fordi begge deler praktiseres fleksibelt og går over i hverandre i mange kommuner, 
eller fordi terminologien ikke er godt kjent hos alle.   
 
De fleste uttrykker at de er generelt fornøyd med veiledningen og veileder. Mengde 
eller antall timer veiledning har omtrent ikke vært tematisert og det kan virke som 
at dersom den ene typen veiledning er god, og praktiseres fleksibelt, kan man tåle 
noen mangler ved den andre. Kun én nevner et konkret antall timer per uke, men 
dette ser ut til å være et anslag knyttet til supervisjon som av og til blir færre timer 
enn avtalt. Hen er likevel fornøyd fordi hen opplever å få hjelp når hen trenger det. 
Av svarene kan det virke som at det føles mest prekært om den daglige 
supervisjonen mangler i form av manglende tilstedeværelse, eller mangel på tid, 
som for eksempel at man må dele på oppmerksomheten med turnusleger og 
studenter. Varighet og forventning om bedring i situasjonen ser ut til å ha betydning 
for om dette anses akseptabelt av dem som rammes.  Det virker som at skillet 
mellom supervisjon og veiledning ofte praktiseres fleksibelt. Noen av ALIS har 
veileder i sitt daglige kontorfellesskap og kollegamiljø, og når de omtaler 
veiledningen er de opptatt av tilgjengelighet og skiller sjelden supervisjon og 
veiledning. En kommenterer for eksempel at «Veileder her er veldig tilgjengelig 
både ad-hoc og på faste veiledningssamtaler. Vi har også ofte en halvtime på 
morgenen der vi kan diskutere problemstillinger». En annen, som har veileder et 
annet sted forteller for eksempel at de så langt ikke har hatt noe møte, men at hen 
har brukt veileder «på telefon når jeg har trengt det i forhold til ting på kontoret der 
og da». På den andre siden forteller hen også at hen har kollegaer som hen kan 
spørre om faglige problemstillinger.  Det går igjen hos flere at hele kollegamiljøet 
bidrar. ALIS kan spørre den som har tid når hun/han trenger det. En forteller for 
eksempel at hen ikke bare har én veileder på kontoret, men fem, og at det går på 
rundgang å ha ansvar for veiledningen.   
 
Når ALIS prater om hva som er viktig for å trives i jobben eller hvordan de har 
opplevd jobben hittil, går trygghet og læring igjen. Jeg oppfatter at dette handler 
både om det daglige (supervisjon), og om faglig utvikling mer overordnet. Trygghet 
i form av et godt og tett arbeidsmiljø og erfarne kollegaer å spørre og diskutere 
faglige problemstillinger med er nevnt av flere som viktig. Det samme gjelder 
mulighet for læring og tid til å ha fokus på det faglige.  
 
Konklusjon på behovet for supervisjon og veiledning  
På bakgrunn av det som er kommet frem i intervjuene, og med de forbehold som er 
nevnt innledningsvis om spørsmålenes fokus, vil jeg understreke at det ikke bare er 
mengde veiledning (antall timer) som er viktig for å dekke ALIS-enes behov. Det 
dreier seg like mye om rammene for arbeidet som ALIS i form av godt arbeidsmiljø 
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med erfarne kollegaer og et velfungerende system.   
 
Tilgjengelighet og fleksibilitet på veiledning og supervisjon ser ut til å bli lagt mer 
vekt på enn mengde. Men det kan også tenkes at der ALIS er fornøyd med 
tilgjengelighet og fleksibilitet, overstiger i realiteten antall timer det som er 
minstemålet? På den andre siden kan det være at det, i de tilfellene der ALIS er 
misfornøyd med antall timer, like mye handler om helheten i arbeidshverdagen, og 
at det er flere faktorer som er utfordrende? Å utvide antall timer med veiledning kan 
muligens bidra til å avhjelpe manglende struktur (for eksempel i form av nok 
erfarne kollegaer) og kanskje medføre bedre tilgjengelighet og fleksibilitet. Av 
intervjuene går det frem at daglig supervisjon er minst like viktig som veiledning, og 
at fast veiledning ikke i lengden kan erstatte supervisjon. Flere av de intervjuede har 
uttalt at kommunen må huske på at de er leger under opplæring og ikke bare sårt 
tiltrengt arbeidskraft som kan fungere optimalt fra første dag.  Dersom det er slik at 
ønsket om mer veiledning egentlig er uttrykk for mer omfattende behov, kan det 
være at kommunen og ALIS bør jobbe sammen for å finne flere typer løsninger. 

  

Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. Oppfølgingsstudie med 
fokus på stabilisering 

Brandstorp og Seppola-Edvardsens Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. 

Oppfølgingsstudie med fokus på stabilisering (2019) er NSDMs andre ALIS-rapport. Selv 

om rapporten handler om stabilisering, kommer forskerne gjentatte ganger inn på 

veiledning. For eksempel skriver forskerne følgende i oppsummeringen av sine funn:  

Supervisjon og veiledningsgruppen: Disse to elementene, støtte i det daglige og 
som støttende nettverk, omtales også i andre intervjurunde som det helt sentrale 
i prosjektet for legens trivsel på jobben, sammen med en overkommelig 
arbeidshverdag. 

I kapittel 4.4 redegjør NSDMs forskere for «lokal veiledning og supervisjon samt 

veiledningsgruppen». De skriver:  

Flere kommenterer at de opplever å få veldig god veiledning og supervisjon i 
kommunen, og i tillegg er alle er svært positive til den hjelp og oppfølgingen de har 
fått gjennom det løpet som er lagt opp gjennom ALIS-Vest-prosjektet, med 
veiledningsgrupper knyttet til spesialiseringen. (...) Mange er vært fornøyd med 
lokal veiledning i kommunen, men også i oppfølgingsintervjuene svarer et par at 
de har opplevd å mangle veiledning i en lengre periode. (...) Veiledningen er så 
viktig for ALIS mener hen, at det bør være krav om at kommunen har avtaler med 
veileder på plass før de får være med i prosjektet. En annen som forøvrig har vært 
fornøyd med sine veiledere, nevner at både han og veilederne kunne tenkt seg å ha 
hatt en standardisert plan for veiledningen. 

 

Minst en kandidat har uttrykt ønske om en tema-mal for den lokale veiledningen. Temaet 

veiledning dukker også opp i kapittel 4.5 «Rammer, trygghet og kvalitet i stillingen» i et 

sitat fra andre intervjurunde, der en utdanningskandidat bekrefter at det ikke var nok å 
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kunne ringe til en veileder, men at de trengte noen i det daglige og der og da, når 

problemene oppstod.  

 

I kapittel 5.3 står det at å begynne i gruppeveiledning raskt i starten av utdanningsløpet 

oppleves som viktig og i kapittel 6 blir man informert om at gruppeveiledning som vil 

være offisielt fullført etter to år i høst 2019 eventuelt kan videreføres som del av 

prosjektet i form av smågruppe.  

 

Brandstorp og Seppola-Edvardsen sammenligner Hans Høviks rolle som gruppeveileder 

for ALIS og ‘veileder’ for veiledere og rådgiver for helseledere i kommunene med den en 

‘studielektor’ har i Sverige:  

 

En svensk studielektor er en allmennlege med bistilling som støtteperson og 
kvalitetsikrer for allmennleger i spesialisering. (...) [Den] bistår et visst antall leger 
i spesialisering og også deres veiledere, med så vel systemutfordringer som mer 
faglige og personlige forhold. De skal sikre at kvaliteten på utdanningsstedene og i 
utdanningsplanene er gode nok.  

 

Studielektorene i Sverige, som har lang erfaring med rapporteringsløsninger, utdannings-

planer og læringsmål, noe som også innføres i Norge med den nye spesialistforskriften, 

blir ifølge NSDM veivisere og brobyggere, også mellom primær- og spesialist-

helsetjenesten. En eventuell innføring av slike studielektorer vil være en ny rolle og 

oppgave innenfor det norske systemet som det bare delvis finnes ressurser til og som det 

bare delvis finnes system- og fagforståelse for hos landets fylkesmenn.  
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10. Utdanningskandidatenes og veiledernes erfaringer 

I dette kapittelet vil vi presentere og diskutere utdanningskandidatenes og veiledernes 

erfaringer med veiledning. Vi legger størst vekt på materialet fra utdanningskandidatene, 

som også er mest omfattende. Datamaterialet består dels av skriftlig materiale fra 

deltakerne, dels av forskernes notater basert på samtaler og observasjoner. Vi redegjør 

for funnene, beskriver dem og kommenterer dem. Kapittelet avrundes med en sammen-

fatning av forskernes inntrykk av hvordan veiledningen i ALIS-Vest ser ut til å ha foregått 

frem til nå, der det deltakerne fremhever som tydelig positivt og negativt også påpekes. 

Primærmaterialet i prosjektet kommer fra til sammen 30 deltakere, fordelt på 16 

utdanningskandidater og 14 veiledere. Noen av disse har vært med i hele studiens forløp, 

noen var med fra begynnelsen men har sluttet eller byttet jobb, noen har kommet til 

underveis. Det har også vært forandringer underveis med hensyn til hvilke kommuner 

som har hatt leger fra ALIS-Vest. Det ser ut til at slike bevegelser i noen grad bunner i 

forhold som har med veiledning å gjøre.  

Til primærmaterialet regnes deltakernes svar på direkte spørsmål fra gruppeveileder og 

fra forskergruppen, samt forskernes observasjoner. Til sekundærmaterialet regnes 

mindre formell kontakt og møter mellom forskere og deltakere (inkludert gruppeveileder 

og administratorer) i ALIS-Vest, samt informasjon om prosjektet på ALIS-Vests nettsider. 

 

Utdanningskandidatene 

I dette underkapittelet presenteres den delen av det empiriske materialet som kommer 

fra utdanningskandidatene. Materialet presenteres kronologisk og kommenteres og 

diskuteres suksessivt. Spørsmålene kandidatene har svart på gjengis som tematiske 

overskrifter underveis. De er kursivert. 

Spørsmål fra gruppens veileder, oktober 2017  

På samlingen 24. oktober 2017, ca. sju uker etter prosjektstart, svarte kandidatene på to 

spørreskjema. Det første var utarbeidet av gruppeveileder og styremedlem i ALIS-Vest 

Hans Høvik (HH). Høvik inkluderte en definisjon av hvordan han mener veiledningen i 

prosjektet skal forstås i skjemaet:  

VEILEDNING er samtaler hvor du og veileder diskuterer og reflekterer over et 
tema og kan omhandle alle sider av legerollen og medisinsk praksis. Man kan 
gjerne ta utgangspunkt i kasuistikker.  

SUPERVISJON er den hjelp og de råd du kan få av kolleger på kontoret, eller ved 
telefon til veileder når du behandler pasienten.  

I ALIS-prosjektet ønsker vi at dere får god SUPERVISJON og VEILEDNING. 
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De påfølgende seks spørsmålene kan dels sees som en slags kontrollspørsmål; det er 

viktig for prosjektledelsen å finne ut om prosjektets premisser blir innfridd (her med 

tanke på veiledningsdelen i avtalen). Dersom undersøkelsen skulle vise at veiledningen 

er mangelfull, ville prosjektledelsen dermed kunne bruke svarene som et verktøy for å 

hjelpe kandidatene ved å se til at de får veiledning i det omfang de etter arbeidsavtalen 

sin har rett på. 

Det er selvsagt viktig at kandidatene får den hjelp de har rett på i henhold til arbeids-

avtalen/ALIS-avtalen sin, men saken har også en økonomisk side: ALIS-kommunene får 

offentlige midler til å oppfylle sin del av avtalen.  

1. Har du fått individuell veileder?  

Det viser seg allerede i denne første runden at det finnes et spekter av individuelle forhold 

som påvirker arbeidshverdagen, inkludert tilgang til veiledning. Selv om ALIS-Vest-

prosjektet setter klare rammer, og selv om kommunene formelt oppfyller kravene, er det 

svært forskjellig hvordan kandidatene opplever mulighetene for å få veiledning.  Når det 

er sagt, kan det tilføyes at alle legene hadde fått tildelt individuell veileder pr. oktober 

2017, med unntak av en av kandidatene som på dette tidspunkt enda ikke hadde begynt i 

stillingen sin og derfor foreløpig ikke hadde veileder. Denne ene kunne dermed ikke bidra 

med erfaring som svar på de andre spørsmålene heller, og derfor tar vi ikke med dette 

skjemaet i opptellingen.  

2. Har du startet med veiledningssamtaler?  

Åtte av 13 fortalte at den planlagte veiledningen hadde startet. Tre av utdannings-

kandidatene svarte at veiledningen ikke hadde startet for deres vedkommende. En 

fortalte om at veiledningssamtalene egentlig «ikke [var] en dialog, mer en monolog» med 

en personlig veileder som oppholder seg langt unna. En annen utdanningskandidat 

fortalte om «svært god støtte og supervisjon». En tredje kandidat hadde: «ikke 

veiledningssamtaler som klart er definert som dette. Men vi har samtale på morgenene, 

1-2 ggr/uke hvor vi tar opp temaer som ville falle inn under veiledningsbegrepet.»  

3. Har dere laget en plan for hvor ofte og hvor mye du skal ha veiledning?  

Fire av de 13 kandidatene svarer at en slik plan ikke er laget. Av de andre beretter noen 

at det er laget en tidsplan, eller at de er i diskusjon angående dette, at de «ikke [har] laget 

plan for fast veiledning, men plan om dette» eller at det er laget en «grovskisse på mail.» 

I en kommune var det ikke laget plan, men kandidaten hevdet at «jeg har kontroll og tar 

opp temaer til veiledning etter hvert som de dukker opp». 

4. Får du supervisjon på kontoret og på legevakt?  

De fleste (9/13) rapporterer at de får supervisjon på legekontoret, gjerne av flere av 

kollegaene, og en av disse skriver: «Jeg jobber i et miljø der de andre legene også bruker 

hverandre mye.»  
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Noen av kandidatene har på dette tidspunkt enda ikke begynt med legevakt, derfor er de 

noe usikre på hvordan situasjonen kommer til å bli hva dette angår, mens legevakts-

supervisjonen hos seks av dem er organisert med bakvakt på legevakt.  

Hos så mange som fire av tretten er ikke tilgang til ad hoc veiledning i hverdagen (forstått 

som både legekontor og legevakt) sikret: «Nei, det finns ikke bakvakt eller veileder med 

erfaring,» skriver en av kandidatene. En annen rapporterer slik: «Kontoret - nei/ Legevakt 

- har kun hatt opplæring. Første vakter med bakvakt i tlf. [langt unna].» En skriver: 

«Supervisjon på legevakt er ikke organisert av kommunen, men veileder sier vi kan ringe 

ham v/behov for hjelp. - Veileder har foreløpig ikke kontor ved vårt lokale, men kan nås 

per tlf. tre dager per uke.» 

Hva kan være årsaken til denne store mangelen på tilgjengelig ad hoc veiledning i 

hverdagen? Vi har ved forskjellige anledninger, på deltakende observasjon under møtene, 

men også delvis tilfeldig i faglige sammenhenger, for eksempel på konferanser, hatt mer 

utdypende samtaler med både ALIS-kandidatene og veilederne deres. Da tegner det seg 

et bilde av at selve rekrutteringssituasjon kan være så omfattende at det å i det hele tatt 

få tak i fastleger er et kritisk moment en del steder. Dette er ikke så overraskende. Det å 

være ’rekrutteringssvak’ var jo kommunenes inngangsbillett til å være med i ALIS-Vest 

prosjektet. Derfor var det nettopp kommuner som heller ikke fikk tak i spesialister i 

allmennmedisin som kom inn i prosjektet - de som kan fungere som veiledere.  

Noen kommuner klarte etter hvert å ordne opp og skaffe stedlig veileder. Noen steder 

sluttet ALIS-kandidaten og begynte i en annen kommune der forholdene lå bedre til rette 

for at de skulle få den nødvendige oppfølgingen. Vi er ikke kjent med om ALIS-styret har 

tatt initiativet til å trekke kandidater ut fra en kommune på grunn av mangelfull 

oppfølging.  

5. Er du fornøyd med planene for supervisjon og veiledning?  

Åtte av de tretten utdanningskandidatene svarer at de er fornøyde. Tallet virker ikke 

overraskende lavt når man ser det i sammenheng med svarene på de foregående 

spørsmålene.  

6. Andre kommentarer?  

Kandidatene utdyper med både positive og negative erfaringer. 

Positive:  

 Heldig å være i engasjert kommune som tar godt imot […] har aldri følt meg ’alene’ 
på kontoret. 

 Synes kvaliteten på supervisjon/veiledning holder høy standard. Har erfarne leger 
rundt meg. 

 Jeg synes (veileder) har organisert dette veldig bra. 
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Negative:  

 Det ser fint ut på papiret, men (…) min (…) opplevelse er dessverre at vi i virkelig-
heten ikke får fast veiledning. 

 Legespesialist til stede er sykemeldt og har foreløpig ikke planer om å komme 
tilbake i praksis (…). 

 Utfordringen med veiledning er at veilederen har full liste, og ikke anledning til å 
følge meg i forhold til å evaluere notater foreløpig. 

 

Spørsmål til veiledningsgruppen, oktober 2017 (UiB) 

Spørsmålene som ble utlevert og besvart i veiledningsgruppen 24. oktober 2017 er det 

første settet med spørsmål som forskergruppen ved UiB laget. De ble delt ut på samme 

tidspunkt som spørsmålene fra HH, altså helt i begynnelsen av prosjektet, ca. 7 uker etter 

oppstart. En av de 14 som svarte, hadde som nevnt ovenfor enda ikke begynt i sin ALIS-

stilling, men kunne likevel gi utførlige svar på disse spørsmålene, akkurat som de andre. 

Kandidatene fikk ett tema med to delspørsmål.  

Tenk deg at du hadde byttet rolle med din veileder i kommunen.  

1. Hvordan ville du lagt opp veiledningen de nærmeste månedene? 

2. Hva ville være dine mål for veiledningen?  

Det blir stilt to spørsmål til temaet for at vi skulle få en dobbel inngang til det og dermed 

rikere data. I svarene tas de samme undertemaene/kategoriene opp i 1. og 2., men med 

ulik vektlegging. Det legene skriver er fyldig og mangfoldig, og det gir et nyansert inntrykk 

av hvordan veiledningen i begynnelsen av et utdanningsforløp i allmennmedisin kan se 

ut, basert på det utdanningskandidatene selv har erfart på dette tidspunktet. Nedenfor 

har vi ordnet svarene etter tema. Vi har funnet tre overordnete kategorier: organisato-

riske, faglige/tematiske og personlige.  

Hensikten med å oppfordre kandidatene til å tenke seg at de bytter rolle med veileder og 

å fundere over ’mål’ var å invitere til et perspektivskifte, samt å åpne for muligheten til å 

tenke over temaet veiledning på et mer overordnet nivå enn det som ville komme frem 

om de bare ble bedt om å redegjøre for sin egen situasjon og sine egne erfaringer. En 

tilleggshensikt var at det gjennom en slik allmenngjøring også vil være lettere å fremme 

kritiske synspunkter enn om man svarer på mer direkte spørsmål. Tanken er at det for de 

fleste av oss slett ikke er lett å åpent kritisere veiledere som man i en eller annen 

betydning er avhengig av, og som også er kollega og i praksis fungerer som overordnet på 

ens arbeidsplass.  Her er vi åpne for at kritikken (nettopp) ikke kommer direkte, for 

eksempel hvis det er forskjell på virkelighetsbeskrivelsene som kommer frem i svarene 

på HHs spørsmål og idealer og mål som skildres i perspektivbytte-tekstene. 
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Allerede i denne første runden med datainnsamling brukte vi veiledning som et bredt 

begrep som favner både planlagt og spontan/ad hoc-veiledning som forklart i kapittel 6 

fordi vi mente det i praksis ofte vil være vanskelig å trekke klare skillelinjer mellom 

kategoriene, hvilket faktisk er noe av det Seppola-Edvardsen og Brandstorp (2018, 

Vedlegg 2) finner empirisk.  

Personlige elementer 

Relasjon, trygghet og det å bli kjent med hverandre danner kjernen i kategorien 

’personlige elementer’. Ni av de 14 nevner disse temaene i sine tekster. Ordet ’trygg’ 

forekommer særlig ofte; man ville som veileder ha arbeidet for å «sikre at den veiledede 

kjenner seg trygg», slik at legene (ALIS) skal bli trygge leger, og da spesielt ‘faglig trygge 

leger’. Dette går igjen i tekstene. 

Flere av kandidatene foreslår at utgangspunktet til et opplegg for veiledningen burde 

være at veilederen skulle gjennomføre en kartlegging av utdanningskandidatenes 

erfaring, ønsker, kunnskap, forventninger og usikkerhet for å «bli kjent med den jeg skal 

veilede. Med fokus på fag, styrker - svakheter, interesser, også litt om private forhold». 

Denne kartleggingen skulle følges opp med gjensidige observasjoner og omfattende 

evaluering med tilbakemeldinger av det utdanningskandidatene produserer av skriftlige 

og praktiske faglige resultater. Noen foreslår sågar «hjemmelekser» og «temaquiz» for å 

sikre og følge opp kandidatens progresjon, for å hjelpe kandidaten til å «bli stadig bedre i 

måten en håndterer pasientene med tanke på utredning, behandling og oppfølging.» En 

innledende forventningsavklaring og fortløpende kartlegging av utdanningskollegaens 

behov og ønsker står som et sentralt element.  

Kandidatene synes å mene at hvis ’trygghet’ skal være målet vil det ’å bli kjent’ kunne 

fungere som et verktøy. Det vil si at relasjonen som bygges mellom den veiledete og den 

som veileder vil være et nødvendig grunnlag, en grunnmur som må bygges for at målet 

skal kunne nås. En lege i utdanning som har en trygg relasjon til sin veileder og kollega vil 

også kjenne seg støttet og inspirert av kollegaen og dessuten slippe å føle at han/hun «er 

til bry». Det vil dermed kunne vokse frem en «rolleforståelse» og «gode holdninger», 

mener man. «Bedre kvalitet» og «bedre behandling» av pasientene kan være resultatet. 

En av kandidatene beskriver sine mål for veiledningen slik: «Være støtte og fokusere på å 

få en faglig dyktig og trygg lege.»  

Faglige elementer 

I de faglig-tematiske notatene går det klart frem at man skulle ønske at man hadde en 

temaliste (nevnes av tolv av fjorten utdanningskandidater) og en liste over sentrale 

praktiske ferdigheter (nevnes av ni utdanningskandidater). Elementer som hører inn 

under denne kategorien er å «få verktøysett til å klare seg gjennom det brede spekteret 

av en allmennmedisin pasient» og noe som gjorde det mulig å «ha en rød tråd» i 

allmennmedisinerens arbeidshverdag. Kandidatene vektlegger verdien av å lære av 

kasuistikker, vanskelige så vel som typiske, og å bli «fortalt historier», å «lære av de andre 

legenes erfaringer», gjerne i form av «grundigere drøfting», å «diskutere/besvare 
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kasuistikker», å «diskutere problemstillinger». Dette er åpenbart noe man forstiller seg 

som nyttig og nødvendig.  

Organisatoriske elementer 

Det de fleste innleder med og som noen gjentar flere ganger, er at å ha en fast plan/faste 

timer til veiledning er en grunnleggende forutsetning for at veiledningen skal kunne 

fungere og i det hele tatt finne sted. Tilgjengelighet for ad hoc veiledning/supervisjon 

faller også i den organisatoriske kategorien. Et lignende moment er at man ønsker «sam-

arbeid om veiledning med nabokommuner». At man kunne ha «tverrfaglig veiledning» 

med andre yrkesgrupper nevnes også som en mulighet.  

 

Spørsmål delt ut i veiledningsgruppen i januar 2018 

Omtrent fire måneder inn i prosjektet (for de fleste deltakerne), 12. januar 2018, fulgte vi 

opp gruppen med nye spørsmål. Vi ønsket å fange opp bredden av temaer man kan ha 

behov for å drøfte. Utover det ville vi også gi anledning til en kort refleksjon med tanke på 

å ha søkt seg til en ’ny type stilling’ - det var i denne perioden mye medieoppmerksomhet 

rettet mot ALIS-Vest-prosjektet som fremstod som noe helt nytt og som det ble knyttet 

store forventninger til.  

Spørsmål 4 er bevisst formulert svært åpent. Det sikter ikke direkte til en veilednings-

situasjon, men åpner for at deltakerne kan dele mer personlige svar og også komme med 

kritikk, om de vil.  

Det var 12 personer som svarte. Den ene kandidaten hadde da nettopp begynt i sin nye 

jobb. To av de tidligere 14 hadde sluttet (en flyttet pga. arbeidsforholdene på det første 

stedet til en ny kommune) og en var på vei over i en turnuslegestilling.  

De første spørsmålene handler både om de planlagte samtalene hvor du og din veileder 

diskuterer og reflekterer over et tema og kan omhandle alle sider ved legerollen og 

medisinsk praksis og den hjelp og de råd du fortløpende får av kollegaer på kontoret, eller 

ved telefon til veileder når du behandler pasienten.  

1. Omtrent hvor mange timer per uke har du fått veiledning de to siste månedene? 

Svarene viste et spenn fra ca. 0,5 timer per uke til 2 timer per uke. Dermed ligger 

tidsomfanget innenfor det som prosjektet krever, men noen får betydelig mer.  

2. Hva har dere snakket om veiledningssamtalene i det siste?  

Her kommer hele spekteret av allmennmedisinen frem; mange nevner kasuistikker og 

man «diskuterer vanskelige problemstillinger.» Bare to forteller direkte om «undervis-

ning/praktisk.» Dette var et satsingsområde for mange fire måneder før.  
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Den innledende teksten er ment å invitere kandidatene til å innlemme alle slags 

læringsarenaer som arbeidsuken deres rommet. Svarene kan tyde på at den praktiske 

opplæringen ikke blir prioritert (i oppstartsfasen), men det kan også tenkes at å lære slike 

prosedyrer oppleves så hverdagslig og selvsagt at det ikke noteres i svarene. 

3. Hvorfor søkte du stillingen i ALIS-Vest-prosjektet?  

«Fast lønn, fast stilling, trygge arbeidsrammer» sammenfatter de aller fleste 

utdanningskandidatenes preferanser godt. Men «var ikke helt klar over hva prosjektet 

gikk ut på» er det også en av de tolv som skriver. En annen «ønsket allmennmedisin [...] 

tilfeldig at ALIS dukket opp. Var ikke helt klar over hvor bra ALIS var da jeg søkte, men nå 

ser jeg alle fordelene ALIS har - alt er lagt til rette for å komme i gang med spesialiseringen 

med en gang - veileder, veiledningsgruppe, tilrettelagt kurs, krav til veilederen i 

kommunen blant annet.» Og noen sikter enda høyere: «Jeg søkte denne stillingen for å […] 

kunne utvikle min kunnskap og personlighet.» 

Svarene på spørsmålet viser at fastlønn og faste rammer med den tryggheten ang. 

økonomi og faglighet (inkludert veiledning) prosjektet formidler blir opplevd som viktig 

av praktisk talt alle. Samtidig kan ALIS-prosjektets svært klare fokus på akkurat dette ha 

vært ledende for svarene vi får. 

4. Hva opptar deg for tiden?  

Mens det hos enkelte er «stort sett jobben» og «tenker mye på arbeidsdagen som var», så 

beskriver mange «jobb, trening, familie og venner», altså ’work-life-balance’ i et typisk 

moderne liv. En er opptatt av «å være en god kollega» og fortsetter med «å holde tiden på 

konsultasjonene. Lære meg alt som er nytt».  

Lyktes vi med å fange opp skjult kritikk? «Ny i jobb, sjonglere med familie (…) tenker mye 

på arbeidsdagen som var». Kan vi skimte et udekket veiledningsbehov i dette utsagnet? 

Hva ville vi fått høre om vi hadde spurt om hvilke jobbrelaterte tanker man ikke greide å 

gi slipp på selv i sin tid med familien? En annen lege skriver «stort sett jobben». Hvor er 

da ‘life’ i jobb-liv-balansen?  

En av legene er åpent kritisk. Vedkommende «har jo besluttet å si opp (...) pga. manglende 

supervisjon og kaotiske arbeidsforhold ...». Den samme legen skriver for øvrig at «den 

daglige supervisjonen opplever jeg som viktigere enn fastsatt ukentlig veiledning. Det er 

når man står i situasjonen man trenger hjelp.» 

 

Spørsmål delt ut i veiledningsgruppen i juni 2018 

På veiledningsgruppens samling om lag ni måneder inn i prosjektet var ni av deltakerne 

til stede. Alle svarte på de nye spørsmålene.  
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1. Hvor mange timer veiledning har du hatt den siste uken (både ad-hoc og strukturert 

veiledning)? 

Vi ville fange opp en reell uke, der ikke et (omtrentlig husket og anslått) gjennomsnitt 

kommer frem, men faktiske tall, inkludert spriket mellom ytterpunktene. Fem av de ni 

hadde fått veiledning uken før, derav to bare ad hoc veiledning. Men en har også fått «ad 

hoc + strukturert: ca. 30+90min». Dermed var nesten halvparten uten veiledning den 

foregående uken. Noen av legene forklarer mangelen på veiledning: «grunnet fri etter 

legevakter både for meg og veileder», andre må konstatere at det handler om helt andre 

ting: «har ikke hatt veiledning siden mars pga. at kommunen ikke kommer til enighet med 

veilederen». 

2. Velg en dag i forrige uke og beskriv den fra morgen til kveld.  

 Spørsmålet kan ses sammen med spørsmål nummer 3 og tar ellers opp et aspekt vi brakte 

inn allerede i runden før, nemlig å forstå veiledningen i lys av en helhetlig forståelse av 

livet som fersk allmennpraktiker, innbefattet forhold utenfor legekontoret 

(fritid/familie/hobbyer osv.). Og vi fikk malende beskrivelser av legenes hverdag:  

Lokal vakt. Utekontor […]. Mye fastlegepasienter før lunsj, ø-hjelp etter lunsj. Flere 

ekstra pasienter innimellom. Tilsyn 2 pas. Omsorgssenter, Reiste derfra ca. kl. 

16.00. Hjemme kl. 17. Foreldremøte kl. 18 - middag i full fart før dette. Hjemme kl. 

20. Kollaps på sofaen. Ble ikke tatt oppvask den dagen. Så en episode av tv-serie 

før vi la oss. 

Noen skriver at de «sykle[t] på jobb», en «spiste lunsj ute i fint vær», noen brukte tiden 

etter arbeidsdagen på «tur og fotball», «løpe over vidda», men også «hjem, barn, legging, 

22-01 papirarbeid» (ikke beskrevet om det er arbeidsrelatert, men formuleringen tyder 

på det). For andre «flyter det bra med lite overtid». 

3. Hvor mange timer jobbet du i forrige uke (summen av alt legearbeid på dagtid, legevakt, 

eventuell hjemmekontor, faglige forberedelser m.m.)? 

Spennet strekker seg fra 37,5 timer, altså regulær arbeidstid uten overtid, til så mye som 

82,5 timer (37,5 t vanlig jobb + 40 t legevakt + 5 t overtid).  

4. Hvem andre enn veilederen din forholder du deg til i din arbeidshverdag? Tenk bredt - 

du kan nevne alt fra leger til barnevernmedarbeidere, sekretærer, vaskehjelper og 

fysioterapeuter for eksempel. Gi noen stikkord om hva dine samtaler med disse 

personene handler om.  

De opplagte personene og yrkesgruppene dukker opp her. Oppimot ti forskjellige grupper 

nevnes. For det meste blir det nevnt at man drøfter faglige spørsmål, men en skriver: «Vi 

snakker om pasientrelaterte problemer, hva vi gjorde i helgen, sykmeldinger, utskrivelser 

fra sykehuset. Alt mulig!»  
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Svarene på disse spørsmålene nyanserer bildet av hverdagen til allmennleger i utdanning. 

Det er mye jobb, delvis svært mange arbeidstimer i uken, og vaktarbeidet er en betydelig 

del av arbeidsuken for enkelte. Man kan formode at de som jobber i byen, eller de med 

interkommunal legevakt kommer best ut i denne henseende. Trass i at tre personer 

faktisk holder seg innen 37,5 timer per uke, ble den gjennomsnittlige arbeidstiden i den 

beskrevne arbeidsuken 50,5 timer. Arbeidstiden ligger tett opp mot det fastlegene 

generelt jobber per uke. En kan lure på om forventningene om faste rammer og fast 

arbeidstid man hadde ved oppstart av prosjektet egentlig ble overholdt. Ikke så 

overraskende med «kollaps på sofaen», for enkelte, kanskje?  

 

Spørsmål delt ut i veiledningsgruppen i mars 2019  

Spørsmålene som ble delt ut i 29. mars 2019 er de (foreløpig) siste spørsmålene 

kandidatene har svart på. Ti utdanningskandidater svarte. Gruppen har på dette 

tidspunkt blitt stengt for nye medlemmer. Det er fortsatt noen til stede som begynte i 

utdanningen 18 måneder tidligere, men det har likevel foregått en betydelig utskifting. 

Det nyeste medlemmet har vært med i 3 måneder.  

Spørsmål 1 handler om veiledningsgruppen. Deltakelse i en ledet veiledningsgruppe har 

lenge vært påkrevd i spesialistutdanningen til allmennmedisin. Gruppen i ALIS-Vest har 

utover de ordinære samlingene satset på å ta flere kurs i lag og har også hatt 

helgesamlinger. Gruppen forberedte dessuten en felles presentasjon til ALIS-Vests 

ettårskonferanse. Gruppemedlemmene har altså hatt anledning til å bli godt kjent med 

hverandre nå, halvannet år ute i utdanningsløpet.  

1. Hvilken betydning har veiledningsgruppen for deg på og utenom samlingene?  

 

Kandidatene skriver: «Veiledningsgruppen er alfa og omega for trivsel», «Samlingene er 

viktige for det er fristed og avbrekk fra hverdagen. Et sted man kan dele erfaringene […] 

mange har blitt venner på fritiden, som gjør andre ting enn jobbrelaterte/ALIS-greier.», 

«Stor betydning! Støtte i tyngre situasjoner. […] fort godt kjent. Dette gjør at jeg har lav 

terskel for å ’utlevere’ meg», «Svært viktig og avgjørende for det litt større bildet. Sted for 

samtale om, utfordringer på annet nivå enn bare med veiledning. Trygt sted for samtale. 

Dele andre erfaringer.»  

 

Alle er enige om dette. Veiledningsgruppen er et «løft» og et «avbrekk i hverdagen», en 

«fin arena for å kunne ta opp utfordringer relatert til jobben som ALIS, både faglige, 

kollegiale og mer personlige utfordringer». Gruppen er «et trygt sted» der man kan «dele 

usikkerhet man har som ung lege med mye ansvar», men også et treffpunkt der man 

møter «leger i samme situasjon, ikke bare spesialister med 30 års erfaring». Utover det er 

samværet med de andre «holdningsskapende» og fostrer «lojalitet til gruppa og til 

allmennmedisin».  
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2. Hender det at du søker hjelp og råd i faglig sammenheng andre steder enn i 

veiledningsgruppen og hos den personlige veilederen din? Hvor søker du så fall råd, og 

omtrent hvor ofte skjer det?  

  

Legene har etter hvert opparbeidet et lokalt nettverk av «andre kollegaer på kontoret», 

som det formuleres av en av legene. Det heter blant annet: «Det er lav terskel for daglig 

veiledning. Det er bare å spørre i løpet av dagen (v/behov der og da) eller sette seg ned 

på slutten av dagen. De tar seg alltid tid.» Flere forteller at de «flere ganger i uka 

[søker]råd fra kollegaene v/sykehus». Men legene nevner også «venner som også er 

leger» og familie, da gjerne familiemedlemmer som er leger. Utover det henter legene 

faglige råd og støtte hos andre yrkesgrupper rundt dem. Hos disse kan man «godt (…) 

lufte frustrasjon.»  

 

Kandidatene benytter seg også av forskjellige elektroniske oppslagsverk, og de skriver at 

de slår opp i retningslinjer og lover. En nevner også «allmennlegeinitiativet». Flere deltar 

i smågrupper lokalt, der de møter andre leger fra kommunen.  

 

3. Tenk deg følgende situasjon: Det kommer en legestudent på 6. år, som skal være 

utplassert på ditt legekontor i seks uker.  Du er den som skal lage et opplegg for studenten 

under utplasseringen. Hvordan skulle dette opplegget vært og hvorfor ville du gjort det 

akkurat slik?  

 

Scenariet som skisseres her skulle, som vårt første spørsmål om ’rollebytte’, invitere til 

perspektivbytte. Temaet ’veiledning’ nevnes ikke i spørsmålet. Vi ville se om elementer 

av veiledning ville bli fremhevet og i så fall på hvilken måte. Er veiledning blitt en 

selvfølgelig del av utdanningen? Som konfunderende moment må det likevel konstateres 

at begge de foregående spørsmålene denne dagen tar opp temaet veiledning.  

 

Mange nevner veiledning helt konkret: «utpeke en veileder som har ansvar, og sette opp 

2 timer veiledning i uken», «i starten hatt mer supervisjon», en detaljert timeplan med 

plass for «veiledning etter hver pasient», «fast tid til veiledning hver uke», «faste dager 

for veiledning. Daglige samtaler på slutten av dagen» og «daglig 10 min. samtale - hvordan 

det går, tanker, utfordringer, spørsmål».  

 

I svarene blir det lagt vekt på at det må være rikelig mulighet for å observere veilederen 

og flere leger i konsultasjoner, men også på omvendt observasjon; at studenten blir 

observert, også utover i praksisperioden «etter ca. 4 uker». Det blir åpenbart ansett som 

relevant at man gir «info til kolleger mfl om at studenten kommer. Gjennomgang av 

organisering av helsetjenesten i kommunen» og man vil passe på å gjøre studenten godt 

kjent med samarbeidende instanser for å legge til rette for at det skal bli mulig for ham 

eller henne å «bedre forstå nytten av samarbeidspartnere når en ser hvordan de jobber.»  
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Observasjoner underveis og uformelle møter med utdanningskandidatene 

Uformelle møter 

På seks ulike faglige samlinger i Norge og utlandet har SH hatt uformelle samtaler med til 

sammen ti av utdanningskandidatene i ALIS-Vest. Disse samtalene har foregått i perioden 

mars 2018 - juni 2019. Samtalene har funnet sted i forbindelse med både kurs (inkludert 

f.eks. grunnkurs A i spesialistutdanningen i allmennmedisin) og konferanser (inkludert 

f.eks. Nordisk kongress i allmennmedisin). Kandidatene har ved disse anledningene delt 

utførlige observasjoner og betraktninger angående ALIS-Vest generelt og veiledningen 

spesielt. SH har understreket at innholdet i samtalene kan bli brukt i forskningsprosjektet. 

Ved flere anledninger har det vært utdanningskandidatene som har tatt initiativ til 

samtalene. Noen av samtalene har foregått ‘over langs’, det vil si gjentatte samtaler om 

samme (eller beslektede) tema over to-tre dager. 

Den ene av kandidatene har i disse uformelle samtalene gitt uttrykk for at han på alle 

måter er fornøyd med den individuelle veiledningen i sin kommune. Han har fortalt om 

god tilgjengelighet på spontan veiledning, godt strukturert forhåndsplanlagt veiledning 

og internundervisning. De andre kandidatene har i større eller mindre grad fortalt om 

forhold som har vært mindre tilfredsstillende. Én har for eksempel fortalt at hun så å si 

bare får spontan veiledning, mens den organiserte veiledningen av ulike grunner blir 

nedprioritert av kollegaene som etter planen skal dele veiledningen seg imellom. En 

annen fortalte at kommunen kun har klart å skaffe veileder som holder til i en annen 

kommune. På tross av så vanskelige samarbeidsforhold innad i kommunen at kandidaten 

har vurdert å slutte i stillingen i ALIS-Vest, har det gått flere måneder uten noe kontakt 

med denne veilederen. I en annen kommune har utdanningskandidaten hatt en flink 

veileder, men kommunen har ikke ønsket å inngå kontrakt med denne veilederen. 

Veiledningsoppgaven har derfor blitt overført til en annen kollega som utdannings-

kandidaten mener ikke er faglig kompetent som fastlege og som kandidaten dermed ikke 

har tillit til.  

 

Veiledningsgruppen, våren 2019 

AE deltok den første timen på veiledningsgruppens møte 29. mars 2019. Det nærmer seg 

slutten på veiledningsgruppens toårige løp.  

AE informerte om forskningen som skjer i regi av UiB og svarte på spørsmål. Spørsmålene 

ble delt ut og siden var det en åpen runde med kandidatene. Det var en livlig diskusjon 

med engasjerte innlegg fra mange. Samtalen bar preg av at (de fleste) kandidatene er vel 

inn i arbeidsrutinene og ikke lenger kjenner seg så nye. Deres rolle på legekontoret har 

tilsynelatende forandret seg. Noen har selv fått ansvar som veileder for ferske kollegaer. 

Det virker som om dette blir opplevd forskjellig av kandidatene; delvis som belastning, 

delvis som (naturlig) progresjon. 
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Flere i gruppen beretter at de deltar i smågrupper. Smågruppene blir gjennomgående 

omtalt svært positivt. Opplegget for smågruppene varierer og speiler forståelig nok de 

lokale forholdene med hensyn til både sammensetning og innhold: en samler både 

spesialister og utdanningskandidater - man møtes til felles drøfting av ‘tilfeller’ og har et 

faglig tema og gruppen spiser middag sammen. En annen forteller at smågruppen er en 

samling med kommuneoverlegen og de andre utdanningskandidatene, der det åpenbart 

gis den veiledning som kan mangle i hverdagen. En tredje forteller om en smågruppe som 

samler alle leger fra kommunen, der man gjerne inviterer ‘eksterne’ samarbeidspartnere, 

for eksempel jordmor, når det passer tematisk. Videre blir et ukentlig temamøte, 

innlemmet i timeboken, brukt som smågruppe.  

Veiledningsgruppen vi har fulgt er den første veiledningsgruppen i ALIS-Vest. 

Kandidatene er fulle av lovord om gruppen og betrakter den som et faglig og sosialt hjem 

og som et fristed, for å bruke deres egne ord. Deltakerne i gruppen sammen med veileder 

HH planlegger en fortsettelse av gruppens virksomhet etter at de to årene med 

veiledningsgruppe er over, men da organisert som smågruppemøter. Det virker som en 

opplagt og god ide. Men når vi hører hvor viktige de lokale smågruppene er blitt eller i 

ferd med å bli, virker det som om disse smågruppene er minst like viktige som en 

fremtidig ALIS-Vest-smågruppe vil kunne bli. Drøftingen som oppsto spontant under 

stikkordet ‘veiledning’ i veiledningsgruppen i mars 2019 var entydig orientert mot lokale 

smågrupper. Det kan se ut til at det er her de ALIS finner sin lokal forankring og sine 

nettverk. I smågruppene er det plass til den nødvendige faglige diskusjonen, men de gir 

åpenbart også mulighet for sosial og lokal tilhørighet. Det siste må være avgjørende for at 

man lokalt i kommunene skal lykkes med ikke bare å rekruttere leger til 

primærhelsetjenesten, men også å holde på dem man har rekruttert. En egen ALIS-Vest-

gruppe vil ikke kunne erstatte dette, men vil kunne tilby noe annet; deltakerne her har en 

felles historie som de første kandidatene i ALIS-Vest og de har sammen tatt fatt på den 

utdanningsveien de fremdeles går på – spesialisering i allmennmedisin. De er et kull, 

nokså i takt i spesialistutdanningen og med den fellesskapsfølelsen et kull gjerne har. 

 

Veilederne 

De kommunale veiledere ble invitert til oppstartkonferansen 1. september 2017 og siden 

har de hatt mulighet for å delta på tre samlinger (10. november 2017, 15. juni 2018 og 2. 

november 2018). Hans Høvik, som også leder veiledningsgruppen, er medlem av 

styringsgruppen og prosjektleder i ALIS-Vest, har ledet samlingene, to av dem sammen 

med Stefán Hjörleifsson (november 2017 og juni 2018). Veilederne ble også invitert til 

ALIS-Vests ettårskonferanse. Man kan anta at (noen av) veiledere også møtes i andre 

sammenhenger, særlig dersom de tilhører det samme geografiske området.  
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Skriftlig materiale 

Det ble delt ut spørsmål til veilederne på deres samlingen 10. november 2017, altså ca. to 

og en halv måned etter prosjektstart. Som det fremgår i presentasjonen av utdannings-

kandidatene, hadde ikke alle tiltrådt sin nye stilling enda og det var heller ikke funnet 

veileder til alle kandidatene. Det var 13 veiledere tilstede fra ti kommuner. Blant disse var 

forsker AE som på dette tidspunkt selv var veileder i ALIS-Vest og som dermed i høyeste 

grad var med som deltakende observatør.  

Et felles trekk på dette tidlige møtet var at veilederne var ganske ukjente med sin nye rolle 

og oppgavene som ventet dem innenfor ALIS-Vest-prosjektet. Allikevel hadde de fleste 

begynt på et vis. De baserte seg mest på erfaringer fra eventuell tidligere veiledning av 

turnusleger, studenter og utdanningskandidater. Det var åpenbart at det ikke fantes noen 

formell eller felles forståelse for denne nye oppgaven i gruppen. At veilederne i høy grad 

nyttet samlingen til å orientere seg om hva som forventes av kommunal veileder i ALIS-

Vest, om hva de andre kommunene legger opp til og om rammebetingelser for eksempel 

ang. kompensasjon, virket dermed helt rimelig.   

Forskergruppen hadde laget fire spørsmål som ble delt ut på samlingen. Alle veilederne 

svarte skriftlig og enkeltvis på spørsmålene, som verken ble diskutert før eller etterpå.  

 

1. Har du selv eller andre gitt utdanningskandidaten supervisjon? 

2. Har du selv eller andre gitt utdanningskandidaten veiledning? 

3. Hva vet du om utdanningskandidatens behov for supervisjon og veiledning? 

4. Hvilke planer er lagt eller bør legges for videre supervisjon og veiledning?  

Veilederne mener at alt/mye er på plass. Bare tre var ikke kommet i gang med veiledning 

(en av disse hadde nettopp begynt som veileder). I ett tilfelle, der veileder ikke er 

lokalisert i samme kommune som ALIS, visste ikke veileder om kandidaten fikk 

supervisjon, men antok det. Man kan ellers konstatere at ad hoc-veiledning på dette 

tidspunkt ble gitt av (nesten) alle tilgjengelige leger på kontorene. Veilederne hevder også 

at andre fagpersoner enn leger bidrar til veiledningen: «også helsesøster, jordmor, 

sykepleier, gir supervisjon». Svarene gir generelt inntrykk av at de som er 

tilstede/tilgjengelige tar seg av kandidaten. Som regel faller hoveddelen av veilednings-

oppgavene likevel på den utnevnte veilederen, heter det, men det er ikke helt klart 

hvordan dette skal forstås i alle tilfellene. Det finnes ALIS-kandidater som har mer enn en 

veileder. Hvem bærer da hovedansvaret? Er det fare for ansvarspulverisering? Dette 

tematiseres ikke i veiledernes svar.  

Noen ganger oppsøkes den som er fastlege for vedkommende pasient når det er behov for 

supervisjon: «ALIS jobber hovedsakelig med øvrige FL listepasienter. Han får supervisjon 
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av fastlegen til den pasienten det gjelder.» Det betyr kanskje at ikke alle ALIS har egne 

pasientlister. Dette kan ha betydning for både organisering og innhold av veiledningen, 

men har i så fall også betydning for hvordan ALIS’ arbeidsdag legges opp. Man kan for 

eksempel tenke seg at det er lettere å regulere arbeidsdagen til en ALIS uten egen 

pasientliste slik at hun slipper å arbeide urimelig mye mer enn normalarbeidsdag. Slik 

kan det bli lettere å finne plass til veiledning og andre deler av spesialistopplæringen. På 

den andre siden kan det å ha egen pasientliste også ha stor betydning nettopp i læringen 

av allmennmedisinsk håndverk og tankegang – hvilket også vil være en viktig del av 

refleksjonsgrunnlaget i veiledningen.  

Også den planlagte veiledningen blir gitt av andre enn den personlige veilederen. 

«Veiledning går på omgang,» skriver en. «Ikke selv, men ja, andre,» skriver en annen om 

hvorvidt ALIS har fått veiledning. Definisjon av hva som er ’veiledning’ synes ellers å være 

åpen, slik forskerne antok. Det blir nevnt smågruppemøter, møter over en kopp kaffe om 

morgenen og med alle andre i spisepausen, møter «i plenum» og oppsummeringer i 

dagens slutt. Alle disse kalles for veiledningsmøter. To veiledere nevner tilbud om 

veiledning utenom kontortid som ikke blir tatt imot. Det blir også gitt tilbud om 

supervisjon og veiledning over telefon og per e-post.  

Når utdanningskandidatene blir bedt om å nevne ønsker og behov i forbindelse med 

veiledning, nevner de blant annet kartlegging av faglige styrker og svakheter, samt av 

deres veiledningsønsker og -behov. Både kandidatenes og veiledernes svar tyder på at det 

ikke er gjort noen systematisk kartlegging. Fem av 13 veiledere oppgir at de vet lite eller 

ingenting om hvilke veiledningsbehov deres kandidater har. En veileder skriver «lite. Han 

spør nokså lite ...». Samme person erklærer som svar på det første spørsmålet at man gir 

daglig supervisjon, men at supervisjonen blir gitt av den fastlegen som har det 

opprinnelige ansvaret for pasienten og det er 5 fastleger på kontoret. I et svar heter det 

at  «[jeg vet] kun det som har kommet frem i forbindelse med supervisjon. Ikke kommet i 

gang med organisert veiledning. (...) ville avvente dagens samling og konklusjoner.». En 

skriver kort og greit at vedkommende vet «ingenting. Ikke startet enda.».  

Noen få skriver at de gir veiledning som er tilpasset de behovene som har vist seg. En 

forklarer at det er meningen at veiledningen skal trappes ned – det er kanskje et indirekte 

tegn på at en konkret vurdering har funnet sted.  

På det tredje spørsmålet svarer tre av 13 uttrykkelig at behovet for veiledning er stort. 

Som forklaring på dette nevnes for eksempel utdanning i utlandet uten norsk turnus-

tjeneste. De tre som uttrykkelig nevner at veiledningsbehovet er betydelig skisserer også 

et opplegg med intensiv tidsbruk, for eksempel hele dager der utdanningskandidaten 

følger veilederen i hans eller hennes konsultasjoner, eller at veilederen observerer kandi-

daten under konsultasjoner. Som en kontrast til disse beskrivelsene står et av de andre 

svarene der ALIS blir beskrevet som en «ressurs for oss andre [pga. vedkommendes 

tidligere yrkeserfaring] - samtidig behov for å være i en ‘mester/svenn rolle’». 
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Én av veilederne skriver at kandidaten «har nok mindre behov [for veiledning} enn hun 

selv tror, trenger ofte bare bekreftelse på at beslutningene er korrekte. Har mest behov 

for veiledning i logistikk og mer administrative spm.» Denne uttalelsen kaller på et par 

spørsmål: For det første kan man spørre om innføring i logistikk og administrasjon ikke 

snarere er et opplæringstiltak enn veiledning i egentlig forstand. For det andre kan man 

lure på om det er overensstemmelse mellom veiledningskandidatenes og veiledernes 

definisjon/oppfatning av hva veiledning er. Kanskje er det ikke tilstrekkelig å dele ut 

definisjoner, slik man ved flere anledninger har gjort i ALIS-Vest. Kanskje må man heller 

(eller også) finne ut hva de involverte selv tror og mener. 

Begge de to siste spørsmålene kan ha satt veilederne på tanken om at kartlegging av 

behov kunne være en god ide, dersom de ikke har tenkt på dette på forhånd, men bare 

‘gått i gang med jobben’, slik materialet tyder på. Vi vet ikke om noen foretok en slik 

kartlegging sammen med sine kandidater i etterkant av veiledersamlingen og hvordan 

denne i så fall ble fulgt opp. I siste runde med spørsmål til kandidatene, der de blir bedt 

om å skissere et seksukers opplegg for en nesten ferdigutdannet student, blir for 

eksempel dette med kartlegging ikke tematisert og det nevnes heller ikke i NSDMs 

rapporter.  

På spørsmål fire gir veilederne til dels ganske ’tekniske’ svar som handler om 

organisering: Ti av veilederne skriver at de vil utarbeide en tidsplan og fire ønsker å lage 

en faglig eller tematisk plan. I ett svar gjenspeiles ALIS-Vest-prosjektets mål ved at 

planleggingen gjelder både daglig supervisjon, veiledningstimer og internundervisning. 

Utover det er det her man fornemmer at veiledere aner at en tilpasset veiledning og 

kartlegging kan være på sin plass. En veileder vil «planlegge fast dag med oppsatt tema, 

gjerne i samarbeid med ALIS etter behov for hva han ønsker tatt opp». En veileder fra en 

annen kommune skriver at man tenker seg «formell veiledning, 1 fast dag pr uke. Tema 

varierer ‘etter behov.’» En veileder gjør det klart at det gis mye veiledning: «Det er 

planlagt 3 timer hver uke ut 2017 og så skal vi revurdere behovet. Ønsker å fortsette med 

3 timer videre iallfall noen mnd. ut i det nye året. Jeg mener at 2 timer/mnd. er for lite.» I 

en kommune har man ingen plan for videre veiledning fordi den aktuelle utdannings-

kandidaten slutter for å gå over i en turnuslegestilling. Denne kandidaten brukte ALIS-

stillingen til å få en lokal tilknytning, noe som økte sjansen til å komme inn i turnusstilling 

før den nye spesialistforskriften trådte i kraft.  

 

Materiale basert på muntlig kommunikasjon og observasjon 

Deltakende observasjon i gruppesamlingen for veiledere, juni 2018 

Den 15. juni 2018 var både SH og AE til stede som deltakende observatører på en samling 

for veilederne. HH og SH gjennomførte et rollespill om en veiledningssamtale mellom 

lokal veileder og utdanningskandidat. SH ga også en 10 minutter lang forelesning om ulike 

former for veiledning. AE deltok denne dagen i hovedsak som forsker og observatør. Selv 

om hun er veileder i en kommune som deltar i ALIS-Vest-prosjektet og dermed var en 
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‘vanlig deltaker’ blant likemenn, hadde hennes kommune på dette tidspunkt ikke ansatt 

ny utdanningskandidat etter at den første kandidaten i kommunen sluttet og begynte i en 

annen stilling, utenfor ALIS-Vest. Hun stod dermed friere til å følge diskusjonen.  

En del av detaljene i diskusjonen kan vanskelig legges frem her, delvis fordi de til dels er 

så spesifikke at det nærmest vil være umulig å sikre anonymitet for dem det handler om. 

Men informasjonen og inntrykkene vi fikk har blitt grundig diskutert i forskergruppen og 

har vært brukt som dataforsterkning som vi har kunnet se tolkningene av resten av mate-

rialet mot. Virker tolkningene våre rimelige eller bør de justeres, eventuelt forkastes, når 

vi ser det i sammenheng med uttalelser fra dette møtet og andre, mer uformelle møter?  

Forskergruppen har laget flere spørsmål. Veiledersamlingen som skulle holdes i juni 2019 

ble imidlertid avlyst, så spørsmålene er ikke blitt forelagt veilederne. Vi syns at vi likevel 

har fått en slags tilleggsdata: At veilederne ikke kommer på veiledersamlingene forteller 

også noe. Med tanke på engasjementet og interessen de har vist på tidligere samlinger, 

virker det lite rimelig å anta at de ikke ønsker å komme. Det virker langt mer sannsynlig 

at de ikke syns de kan ta seg tid til å være borte fra kontoret. Dette er en tolkning som 

også er i samsvar med det veilederne selv har gitt uttrykk for i ulike sammenhenger. 

Dersom det er hold i den, kan den tjene som en påminnelse om at det ikke bare er 

utdanningskandidatene som trenger tilrettelegging for at veiledningen i spesialist-

utdanningen skal bli tilstrekkelig og god. Det gjelder også for veilederne. 

Uformelle møter 

AE har på flere fagsamlinger og andre møter truffet på noen av veilederne. Det viser seg 

at rekruttering fortsatt er et stort problem i enkelte kommuner, til tross for at det 

attraktive opplegget i ALIS-Vest ved første utlysning førte til mange søkere til de 

nyopprettede stillingene. Det viser seg dessuten at veilederne riktignok syns veiledningen 

kan være både interessant og givende, men at den også er krevende og ikke minst tar mye 

tid. Flere veiledere hevder at de bruker langt mer enn det skisserte tidsomfanget på 

veiledning. Det kan gå for en periode, mener de, men vil i lengden være uholdbart. Noen 

ser at veiledningsbehovet gradvis avtar, slik at veiledningen etter hvert blir mer 

overkommelig, rent tidsmessig. Andre melder at behovet for veiledning og supervisjon 

oppleves som svært påtrengende og nesten umettelig. De kan ikke dekke et slikt behov på 

en tilfredsstillende måte, sier de.  

Det kan alt i alt se ut til at de eksisterende rammene for veiledning ikke riktig svarer til 

behovet i kommunene. Dels er det fremdeles mye som ikke er tilstrekkelig klart når det 

gjelder kandidatenes behov og veiledernes oppgaver og ansvar, dels er det viktig med 

gjensidige forventningsavklaringer. At begge parter har (og føler at de har) tilstrekkelig 

med tid til veiledningen er trolig også en betingelse for at veiledningen skal kunne tjene 

sin hensikt. For øvrig tyder veiledernes vurderinger på at veiledningsbehovet varierer en 

hel del. Noen kandidater trenger av ulike årsaker mer veiledning enn andre, og noen har 

betydelig større behov for veiledning i begynnelsen av ALIS-perioden enn de har når de 

er blitt mer rutinerte. Man kan også tenke seg at innholdet i veiledningen vil variere. Det 



Utvikling og gjennomføring av veiledning i ALIS-Vest 

54 

kan også ha sammenheng med hvor i utdanningsløpet man befinner seg, men kan like 

gjerne henge sammen med andre forhold, for eksempel den demografiske profilen på 

pasientlisten. Alt i alt er det med andre ord mye som taler for at selv om det kan være bra 

med tydelige beskrivelser av veiledning, er det også bra med fleksible ordninger som tar 

hensyn til den enkelte kandidats aktuelle behov. 
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11. Konklusjon 

Leger under spesialisering i allmennmedisin har rett til å få og plikt til å motta veiledning. 

Bakgrunnen for prosjektet Utvikling og gjennomføring av veiledningen i ALIS-Vest er en 

formodning om at denne delen av spesialistutdanningen kan være av stor betydning for 

kandidatene. Målet med prosjektet har vært å finne ut hvordan veiledningen i ALIS-Vest 

gjennomføres og utvikles. Dette spørsmålet har vært søkt besvart i dialog med 

utdanningskandidatene, veilederne og andre aktører i ALIS-Vest. Prosjektet ble gjennom-

ført i fire trinn: 

1) Vi har gått gjennom utdannings- og forskningslitteratur for å orientere oss på feltet. 

2) Vi har undersøkt veiledningen i ALIS-kommunene med tanke på både omfang og 

innhold, primært ved hjelp av skriftlig og muntlig informasjon fra ALIS og veilederne 

deres, sekundært ved hjelp av deltakende observasjon. 

3) Vi har analysert og diskutert deltakernes svar og egne observasjoner. Vi har funnet 

store forskjeller i veiledningspraksis og pekt på ulike ytre og indre forhold som kan 

være av betydning for variasjonen.  

4) Vi har som en del av diskusjonen i noen grad gitt anbefalinger om veiledning i 

spesialistutdanningen i allmennmedisin. 

I det følgende sammenfatter vi funn og analyser punktvis, knyttet til delspørsmålene vi 

formulerte i kapittel 4.  

Historisk bakgrunn 

Ordningen med veiledningsgrupper i spesialistutdanningen i allmennmedisin er 35 år 

gammel og har vært med på å prege det norske allmennlegekorpset. Det ser ut til at 

veiledningen er blitt mer standardisert med tiden. I dag får alle leger under spesialisering 

utdelt samme lærebok. I tillegg er myndighetene mer synlige i de nyere dokumentene enn 

de er i de eldre; i de nyere dokumentene finner vi for eksempel tydelige krav til 

standardisering, kvalitetssikring og dokumentasjon.  

Også individuell veiledning er mer standardisert enn tidligere. Mens individuell 

veiledning tidligere var dugnadsbasert, stilles det i gjeldende forskrift krav både til 

veilederes kvalifikasjoner og veiledningens innhold, som skal nedfelles i såkalte 

«supervisøravtaler». En del av denne utviklingen har funnet sted i ALIS-Vests 

prosjektperiode. 

Hva slags kunnskap finnes allerede om veiledning i spesialistutdanning? 

En gjennomgang av relevant forskningslitteratur viser at kunnskapen om veiledning i 

spesialistutdanningen i allmennmedisin er nokså begrenset. Det som finnes av forskning 

tyder likevel på at veiledning er en betydningsfull del av utdanningen. Forholdet mellom 

veileder og utdanningskandidat ser ut til å være særlig viktig, og av større betydning for 
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enn valg av metode for veiledningen, selv om det også understrekes at veiledere bør 

kjenne og beherske veiledningsmetoder for å kunne gi adekvat veiledning. Ut over dette 

påpeker litteraturen at det bør være kontinuitet i veiledningen og i forholdet mellom 

veileder og kandidat, og det anbefales at utdanningskandidaten og veilederen i fellesskap 

utformer en plan for veiledningen. Veileder og utdanningskandidat bør observere 

hverandre i klinisk arbeid og sammen reflektere over hverandres praksis. 

Utdanningskandidaten trenger i tillegg ad hoc veiledning og løpende tilbakemeldinger fra 

veilederen. 

Kandidatenes erfaringer 

Alle kandidatene i ALIS-Vest setter stor pris på gruppeveiledningen. Selv om det ligger en 

mulig feilkilde i at mye av datainnsamlingen har foregått nettopp på treff i 

veiledningsgruppen, er uttalelsene så entydige og beskrivelsene så klare at det virker 

rimelig å tro at gruppeveiledningen har stor betydning. Veiledningsgruppen er et sted der 

man kan lufte sine frustrasjoner og dele små gleder – og begge deler blir forstått fordi de 

andre gruppemedlemmene er kolleger som er i samme situasjon som en selv. Fellesskaps-

følelsen står sterkt i gruppen, hevder gruppemedlemmene, og slik virker det også for 

forskerne som har besøkt gruppen.  

Inntrykket er mye mer mangslungent når det gjelder den individuelle veiledningen. Noen 

er svært tilfredse, andre er til dels misfornøyde og frustrerte. I et par tilfeller er misnøyen 

medvirkende til at de slutter i ALIS-Vest. Det er stort sprik i veiledningspraksis i ALIS-

Vest med hensyn til en rekke faktorer, for eksempel: når man får tildelt veileder, om man 

har veileder på eget legekontor eller i egen kommune, frekvens og omfang på ad hoc 

veiledning, planlagt veiledning og internundervisning, om man har én-til-én veiledning 

eller om man har veiledning sammen med andre kolleger, temaene som tas opp i 

veiledningen. 

Kandidatene selv vektlegger følgende forhold: tilgang på ad hoc veiledning; forutsigbar-

het i den planlagte veiledningen – klar plan slik at det blir tydelig når man skal møtes og 

hvilke temaer som vil bli tatt opp; konkret arbeid, gjerne med kasuistikker, i veiledningen; 

avklaring av forventninger og behov; en trygg relasjon mellom kandidat og veileder for at 

samarbeid og veiledning skal fungere, og for at man på sikt skal kunne utvikle seg til en 

trygg og faglig dyktig lege. 

Utvikling av veiledningspraksis og –behov 

Halvannet år etter oppstarten av ALIS-Vest har kandidatene fått en viss erfaring. Det er 

vanskelig å si hvor mye behovet for veiledning har avtatt, men det kan se ut til at det er 

andre spørsmål man søker svar på enn tidligere. Den viktigste forandringen er kanskje at 

kandidatene kjenner rutinene og forholdene på arbeidsplassen; de har fått et lokalt 

kollegialt nettverk og vet hvor de kan henvende seg for hjelp og veiledning i det daglige. 

Flere nevner kolleger (leger eller andre) på legekontoret, men også at de ringer sykehuset 

for å få råd. I tillegg søkes råd hos venner og familie (som oftest også leger). På dette 
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tidspunkt har også en del av legene begynt i lokale smågrupper der faglige spørsmål 

diskuteres. Bildet som avtegner seg er positivt: en gruppe leger under spesialistutdanning 

som har orientert seg og begynt å få faglig fotfeste, og som vil og kan søke råd når det 

trengs.  

Veiledernes erfaringer  

På samlingen den første høsten lot det til å være ganske uklart for veilederne hva 

oppdraget i ALIS-Vest innebar. De som var kommet i gang med veiledning baserte seg 

ganske enkelt på sine erfaringer fra tidligere veiledningsoppgaver i ymse sammenhenger. 

Veilederne syns veiledningen kan være både interessant og givende, men at den også er 

krevende og tar mye tid. Flere av veilederne bruker etter eget utsagn langt mer tid på 

veiledningen enn det som er skissert fra ALIS-Vest sin side. Det syns de er uholdbart i 

lengden. Noen ser at behovet for veiledning avtar gradvis og tror at veiledningen etter 

hvert vil bli mindre omfattende.  

Fellestrekk og ulikheter mellom kandidater og veiledere 

Det er ikke overraskende at utdanningskandidatene og veilederne i ALIS-Vest generelt er 

enige om at veiledning er viktig. For det første er dette i tråd med funn i annen forskning, 

for det andre ligger det en implisitt forventning alt i det at man stiller spørsmål om temaet. 

Derfor kan forskjellene mellom kandidatenes og veiledernes vurderinger være av stor 

betydning.  

Veilederne er tydelig pragmatisk orienterte. Dagene er fulle, man må gjøre det som virker 

fornuftig og mulig, også når det gjelder veiledning. For eksempel blir det derfor den som 

er for øyeblikket er tilgjengelig som gir veiledning. Utdanningskandidatene tenker mer 

systematisk og konkret; de snakker for eksempel om at det ville vært ønskelig å avklare 

behov og forventninger, om verdien av planmessighet og forutsigbarhet, og om 

betydningen av trygghet og kollegialt fellesskap som god veiledning kan bidra til.  

Forskjellene mellom gruppene kan skyldes at arbeidsoppgavene og driften av lege-

kontoret ser nokså annerledes ut for en som er ny i yrket enn den gjør for en rutinert 

spesialist. Dermed er det også ulikt hva som virker rasjonelt og hva som virker viktig med 

hensyn til veiledning. Dersom veilederne ikke er seg disse ulikhetene bevisst, er det 

kanskje ikke så lett å se situasjonen fra kandidatenes ståsted, og da er det vanskelig å 

tilfredsstille behovene deres. 

Forskjellene kan også ha med generasjonsforskjeller å gjøre. Både på medisinstudiet, i 

utdanningen ellers, og i spesialistforskriften og andre dokumenter som er relevante for 

spesialistutdanningen har kandidatene lært å tenke via en målstyringslogikk, der visse, 

nærmere angitte mål skal nås, ofte på bestemte måter. Dette var mindre tydelig da de mer 

rutinerte legene tok sin utdannelse. Noen av de konkrete midlene og målene kandidatene 



Utvikling og gjennomføring av veiledning i ALIS-Vest 

58 

nevner, for eksempel ønskene om kartlegging av forventninger og behov og om 

planmessig veiledning, er godt i overensstemmelse med en slik logikk. 

Betingelser, forutsetninger og former for veiledning 

Antakelsen om at veiledning er av betydning for utdanningskandidatene og for kvaliteten 

på spesialistutdanningen er blitt ettertrykkelig bekreftet både av forskningslitteraturen 

og av prosjektets empiriske materiale. Den nye spesialistforskriften gjør dessuten 

veiledning til noe mer enn et faglig spørsmål; det blir også et mer omfattende formalkrav 

enn tidligere.   

Hvorvidt kandidatene i ALIS-Vest får den individuelle veiledning de har kontraktfestet 

rett til, varierer fra kommune til kommune. At kommunene blir ansvarliggjort gjennom 

forskriften vil være positivt dersom det betyr at flere kandidater får den veiledningen de 

skal ha, hvilket må betraktes som et minimumskriterium for god veiledning i spesialist-

utdanningen.  

Forskriften krever at veileder selv skal være spesialist eller i spesialistutdanning. På 

bakgrunn av erfaringene fra ALIS-Vest virker dette positivt: Det synes å være en klar 

fordel at veilederen selv er en trygg, rutinert og faglig dyktig lege som dermed har det 

faglige overskuddet og overblikket som trengs for å bistå en kollega på vei inn i 

spesialiteten. At det fastsettes rammer for veiledningens omfang lyder også positivt. Men 

erfaringene fra ALIS-Vest tilsier at det trengs atskillig mer veiledning enn det forskriften 

legger opp til. Når det heller ikke settes av ressurser til for- og etterarbeid og vi har 

veiledernes rapporter om at veiledningen er meget tidkrevende, virker forskriftens 

timesats (1 time per 2 uker) alt for lavt. Veilederne er travle; det er nødvendig å sette av 

tilstrekkelig med tid for at veiledningen skal bli god og veilederne er i begrenset grad 

villige til å veilede uten kompensasjon.   

Selv om det stilles krav om at veileder skal være spesialist eller i spesialistutdanning, er 

det ingen krav om veilederutdanning. Dette virker uheldig med tanke på hvor uklare fore-

stillinger veilederne i ALIS-Vest hadde om veilederoppdraget den første høsten, på hvor 

stor variasjon det er i veiledningspraksis i ALIS-Vest og på at økte krav om veiledning vil 

føre til at svært mange spesialister i allmennmedisin må regne med å få veilederoppgaver. 

Det viser seg til og med at flere ALIS-Vest-kandidater har veilederoppgaver allerede 

halvannet år ut i sin egen spesialistutdanning. Det virker derfor rimelig og fornuftig å 

innlemme veilederutdanning i spesialistutdanningen i allmennmedisin. 

Det er verdt å merke seg at både utdanningskandidater og veiledere oppgir at individuell 

veiledning gis i mange situasjoner og av mange ulike aktører. Det tyder på at kandidatene 

møtes med velvilje og hjelpsomhet, og hvis det også betyr at de får hjelp når det trengs, er 

det naturligvis svært positivt. Hjelp, råd og støtte kommer gjerne fra flere enn den 

oppnevnte veilederen, og det å ha faglig dyktige og engasjerte kollegaer og som møter den 

nye kollegaen med råd og støtte, verdsettes høyt. Lagånd og tverrfaglig samarbeid er 

viktig for faglig utvikling og trygghet. Vi anbefaler at man tenker helhetlig og ikke kun på 
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det individuelle ALIS-/veilederforholdet i den videre utviklingen av veiledning i 

spesialistutdanningen. 

Selv om det er viktig å få hjelp fra og bli innlemmet i fellesskapet på legekontoret, er det 

likevel åpenbart viktig med et stabilt veiledningsforhold på individuelt nivå. Vi anbefaler 

at allmennleger i utdanningsstilling får én veileder som har hovedansvaret for 

kandidaten, særlig med henblikk på den planlagte veiledningen. I forlengelsen av dette 

reagerer vi på at forskriften åpner for veiledning, til og med supervisjon, per «e-post, 

skype eller lignende» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). Det kan ikke anbefales.  

Modellen for gruppeveiledning er velprøvd i spesialistutdanningen i allmennmedisin. 

Men veiledningsgruppen i ALIS-Vest skiller seg ut på noen måter: Gruppen ble opprettet 

umiddelbart etter at kandidatene startet i sine utdanningsstillinger, noe som ikke er 

tilfellet for alle utdanningskandidater i allmennmedisin. I tillegg til de ordinære 

samlingene har kandidatene fått uvanlig mange anledninger til å treffe hverandre både 

på oppstart- og årskonferansen for ALIS-Vest og på andre faglige samlinger. Gruppens 

veileder har blant annet gjennom sin ansettelse i ALIS-Vest kunnet følge opp gruppen 

spesielt godt. Vårt materiale tyder på at alt dette har ført til at veiledningsgruppen har gitt 

deltakerne spesielt stor grad av faglig trygghet, identitet og trivsel. Flere av disse 

forholdene har sammenheng med at ALIS-Vest er et pilotprosjekt som har fått tilført 

ekstra ressurser og mye positiv oppmerksomhet. Vi mener at erfaringene fra dette 

prosjektet gir grunn til å opprette permanente ordninger for å «forsterke» veilednings-

gruppene. 
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