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 Sak 18         Forslag om endret tjenestekrav i onkologi 
 

Forslaget 

Spesialitetskomiteen i onkologi har i samarbeid med Norsk onkologisk forening gjort en 

vurdering av innholdet i spesialistutdanningen i onkologi. Spesialitetskomiteen har ved brev 

av 11. februar 2013 fremmet forslag om endring av spesialistreglene i onkologi.  

 

Formålet med de foreslåtte endringene er å høyne kvaliteten på spesialistutdanningen i 

onkologi, og det er en tilpasning til endringer i sykehusenes organisering, funksjonsfordeling 

og endrede pasientstrømmer. Spesialitetskomiteen har i sitt revisjonsarbeid også hatt økt 

vektlegging av palliativ behandling. Dette læringsmålet vil bli tatt inn i nytt 

attestasjonsskjema. 

 

Det er vist til internasjonal utvikling og rask fagutvikling. Økt kompleksitet hva gjelder 

utredning, kurativ tumorrettet behandling, livsforlengende og symptomlindrende palliativ 

behandling, samt økt erkjennelse av bivirkninger og seneffekter etter gjennomgått 

kreftbehandling har skapt økte krav til kunnskap og ferdigheter hos onkologer. Ny kunnskap 

har også ført til at flere pasientgrupper enn tidligere får tilbud om onkologisk behandling. 

 

I årene fremover er behovet for onkologer forventet å øke, dels som følge av en forutsigbar 

årlig økning i insidens på ca. 1,5-2 % og dels som følge av økt overlevelse og økt prevalens 

av kreftpasienter med behov for oppfølging og behandling av senvirkninger.  

 

Onkologen skal ha inngående kjennskap til ikke-kirurgiske behandlingsmuligheter med 

likeverdig kunnskap innenfor medisinsk onkologi og stråleterapi samt være kjent med 

forebyggende tiltak og muligheter for tidlig diagnose. Onkologene skal ha ansvar for 

utredning og behandling av pasienter med kreftsykdommer i henhold til nasjonal og 

internasjonal standard. 

 

I Norge og Norden defineres onkologi som den legespesialiteten som skal ivareta all lokal, 

regional og systemisk ikke-kirurgisk kreftbehandling. Spesialistgodkjenninger i onkologi er 

konvertible innenfor de nordiske land. I de fleste andre europeiske land og i USA er 
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medisinsk onkologi og stråleterapi egne spesialiteter. De senere årene har man erkjent 

behovet for en mer integrert spesialitet også i disse landene. 

 

Det er foreslått at utdanningen i onkologi blir forlenget med 1 år, dvs. fra nåværende 5 år til 6 

år. En utdanningstid på 6 år samsvarer med utdanningen i Danmark.  

 

Det er foreslått å fjerne krav om obligatoriske 3 måneders tjeneste i hematologi. Det er 

argumentert med at hematologi er komplekst og at 3 måneder er for kort tid til at det er et 

hensiktsmessig krav. Krav om 1 års tjeneste i generell indremedisin opprettholdes. Den 

indremedisinske tjenesten kan etter forslaget ikke erstattes av annen tjeneste, heller ikke av 

forskningstjeneste. Det er argumentert for viktigheten av erfaringslæring gjennom 1 års 

indremedisinsk tjeneste. 

 

I gjeldende regler kan ½ år av onkologitjenesten og ½ år av indremedisintjenesten erstattes av 

forskningstjeneste. Det er foreslått omredigering av reglene som innebærer at tjeneste i andre 

relevante fag, herunder allmennmedisin/samfunnsmedisin, kan erstatte inntil ½ år av 

utdanningen i onkologi (som nå), mens inntil 1 år av onkologitjenesten er foreslått å kunne 

erstattes av forskningstjeneste.  

 

Gjeldende regler og forslag til endring av reglene fremgår av vedlegg. 

 

Høring 

Sentralstyret vedtok i møte 20. februar 2013 å legge ut saken til organisasjonsleddene med 

høringsfrist 6. april 2013.  

 

Per 15. april 2013 er det innkommet 12 høringsuttalelser slik det fremgår av vedlegg. 

 

Det fremgår at alle høringsuttalelsene, unntatt én, støtter forslaget om endring av 

spesialistreglene i onkologi. 

 

 Det er vist til at faget har økt i kompleksitet og at innholdet i utdanningen er omfattende, slik 

at det er nødvendig med økt lengde på utdanningen for å sikre kvaliteten. Endringene er 

vurdert å tilpasse faget til pasientbehovene, funksjonsfordelingen og sykehusenes 

organisering. 

 

Norsk forening for allmennmedisin forutsetter at fagmiljøet har foretatt den nødvendige 

avveining mellom utdanningskapasitet og behovet for en mer omfattende utdanning. 

Foreningen viser også til nødvendigheten av samhandling med kommunehelsetjenesten og 

anbefaler at utdanningen i onkologi inneholder elementer av samarbeid med og 

kunnskapsoverføring til førstelinjetjenesten. 

 

Telemark legeforening antar at utvidet tjenestetid innebærer økning av utdanningstid ved 

regionsykehus og mener dette kan kompenseres ved krav om obligatorisk 6 måneders tjeneste 

ved gruppe II sykehus. 

 

Norsk kirurgisk forening viser til den pågående prosess med vurdering av 

spesialitetsstrukturen hvor ingen andre fag har foreslått utvidet utdanningstid, og foreningen 

reiser spørsmål ved om det er riktig for onkologi å gå i motsatt retning av mange andre 

fagområder og øke utdanningstiden. 

 

Sentralstyrets vurdering 
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Sentralstyret mener at det i forslaget fra spesialitetskomiteen i onkologi er argumentert godt 

for nødvendigheten av utvidet utdanningstid i onkologi. Gjennom forskning og 

kunnskapsutvikling er denne spesialiteten blitt omfattende, også ved at den omfatter to like 

viktige deler, medisinsk onkologi og stråleterapi. Det er godt definerte læringsmål for 

spesialiteten onkologi i attestasjonsskjema og målbeskrivelse. Det minimumskrav til 

tjenestetid som er satt i spesialistreglene, bør være realistisk og vise at dette er et fag som 

krever lengre tid til oppnåelse av nødvendig kompetanse og erfaring. 

 

I gjeldende spesialistregler har syv hovedspesialiteter krav til 6 års utdanning og to 

spesialiteter har krav til 5,5 år. Å utvide utdanningstiden i onkologi til 6 år bryter således ikke 

mønsteret. Også de øvrige foreslåtte endringene mener sentralstyret at det er argumentert 

godt for. 1 års tjeneste i indremedisin er viktig for samarbeidet mellom onkologi og 

indremedisin. Indremedisinsk kompetanse er viktig i oppfølging av pasienter ved de 

onkologiske avdelingene. 

 

Sentralstyret er vel kjent med Helsedirektoratets utredningsprosjekt om spesialitetsstruktur/ 

spesialistutdanning og direktoratets målsetting om raskere gjennomført spesialiseringsløp. 

Det gjør det ikke mindre viktig å fremme denne saken overfor helsemyndighetene og 

synliggjøre det faglige behovet for en forlenget utdanningstid i onkologi for å sikre høy faglig 

standard på spesialistene. 

 

En av høringsuttalelsene nevner behovet for å vurdere på hvilke sykehusnivåer utdanningen 

bør gjennomføres, og foreslår krav om 6 måneder gruppe II tjeneste. Sentralstyret mener 

svaret på bedre tilrettelagt utdanning ligger i fast tilsetting i komplette utdanningsløp for leger 

i spesialisering. 

 

I tråd med forslag fra spesialitetskomiteen i onkologi anbefaler sentralstyret at landsstyret 

fatter slikt vedtak: 

 

Det foreslås overfor Helsedirektoratet/ Helse- og omsorgsdepartementet at 

spesialistreglene i onkologi gis følgende endrede ordlyd: 

  

1. 5 års tjeneste ved godkjent utdanningsinstitusjon i onkologi  

 

Inntil 1 år kan erstattes av forskningstjeneste 

 

eller 

 

Inntil ½ år kan erstattes av: 

 

a) tjeneste i relevante spesialiteter  

eller 

b) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i 

allmennmedisin  

 

2. 1 års tjeneste ved indremedisinsk avdeling 

 

Merknader til forskningstjeneste og til tjeneste i relevante spesialiteter, opprettholdes. Forslag 

om endringer i kurskravet er til behandling i Helsedirektoratet. 

 

Det foreslås at endrede regler blir obligatoriske fra 1. januar 2018. 
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