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Følgende høringsinstanser støtter forslaget med slike kommentarer 

 

LOKALFORENINGER 

 

Buskerud legeforening 
Styret diskuterte saken i møtet den 14.3.13 og støtter forslagene til endring i regelverket med 

forlengelse av onkologispesialiseringen fra fem til seks år.  Styret ser at fagområdet onkologi stadig 

øker i kompleksitet og at den norske utdanningen er av omfattende karakter. 

 

Hordaland legeforening 

Styret i Hordaland Legeforening har diskutert saken i sitt styremøte 19.03.13.  

Vi støtter forslaget og anfører at det virker hensiktsmessig at utdanningen også vinkles mer 

mot det palliative, samt at man får mer uttelling for forskning.  

Det virker også fornuftig å ha obligatorisk indremedisinsk tjeneste, all den tid kreftpasienter 

for det først ofte har andre sykdommer i tillegg og indremedisinske komplikasjoner ofte 

opptrer ved kreftbehandling 
 

FAGMEDISINSKE FORENINGER 

 

Norsk forening for allmennmedisin 

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

vurdering av innholdet i spesialistutdanningen i onkologi. Spesialitetskomiteen har fremmet 

forslag om endring av spesialistreglene i onkologi. Formålet med de foreslåtte endringene er 

forbedret kvalitet på spesialistutdanningen i onkologi og en tilpasning til endringer i 

sykehusene organisering, funksjonsfordeling og endrede pasientstrømmer. Spesialistkomiteen 

har i sitt revisjonsarbeid også hatt økt vektlegging av palliativ behandling.  

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har ingen vesentlige innsigelser mot de foreslått 

endringene. Vi ser det problematiske i å forlenge spesialistutdanningen med 1 år i en situasjon 

der det er et sterkt økende behov for onkologer, men forutsetter at fagmiljøet selv har foretatt 
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nødvendige avveininger mellom kapasitet på spesialistnivå og behov for omfattende 

utdanning. 

Onkologi er et fag som er i endring, ikke bare for onkologer og på sykehus. Også i 

primærhelsetjenesten merkes det tydelig at disse pasientene blir flere og at de lever lenger 

med større og mere komplekse behov. Landets fastleger er sentrale samarbeidspartnere for 

2.linjetjenesten i alle faser av en kreftsykdom. Vi tror at pressede onkologiske miljøer kan 

benytte seg av denne ressursen i større grad. NFA vil anbefale at det i spesialisering til 

onkologi legges inn elementer/utdanning der man fokuserer på samarbeide med - og 

kunnskapsoverføring til - 1. linjetjenesten. 

 

YRKESFORENINGER 

 

Praktiserende spesialisters landsforening 

Styret i Praktiserende Spesialisters Landsforening behandlet saken i møte 13.3.2013. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Spesialiteten onkologi er i stor utvikling både når det gjelder volum og spesialområder innen 

onkologisk utredning og behandling. 

 

Forslag om endring av spesialistreglene i onkologi synes på en god måte å tilpasse seg 

endrede pasientbehov, funksjonsfordeling og sykehusenes organisering. 

 

PSL støtter forslaget.  

 

SPESIALITETSKOMITEER 

 

Spesialitetskomiteen i radiologi 

Vi støtter endringene i spesialitetskravene i onkologi, bl.a. forlengelse til 6 år. 

Dette er en konsekvens av den faglige utviklingen i medisinen og som vi også ser i eget fag. 

 

 

Følgende høringsinstanser støtter ikke forslaget med slike kommentarer 

 

FAGMEDISINSKE FORENINGER 

 

Norsk kirurgisk forening 

Spesialitetskomiteen i onkologi foreslår å utvide utdanningstiden med ett år, da som ett år 

utvidet tjeneste ved onkologisk avdeling eller ett halvt år ved onkologisk avdeling og ett halvt 

år med forskning. Forslaget begrunnes med den rivende utvikling av fagområdet de siste 10-

15 år og en økt kompleksitet av faget. Videre argumenteres det med at faget krever en viss 

mengdetrening over år under god supervisjon. Det argumenteres ikke for hvorfor halvparten 

av utvidelsen kan erstattes med vitenskapelig aktivitet.  

 

NKF kan ikke åpenbart se at dette skulle være særegent for faget onkologi. De fleste fag har 

gjennomgått en rivende utvikling de siste 10-15 år. Behovet for mengdetrening over år under 

god supervisjon er sannsynligvis enda større i operative fag. Det onkologiske fagmiljø velger 

å øke utdanningstid fra 5 til 6 år. Spesialistdanning i mange fag er under revisjon og sikter 

mot å bli mer spisset i form av hovedspesialiteter og ikke øke utdanningstiden.  
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Styret i Norsk Kirurgisk Forening stiller derfor spørsmål ved om det er riktig å gå i motsatt 

retning av mange andre fagområder og øke utdanningstiden. Dersom spesialitetskomiteen i 

onkologi mener det er riktig å fjerne den obligatoriske sideutdannelsen i hematologi, har 

Norsk Kirurgisk forening ingen anmerkning til dette.  

 

Følgende høringsinstanser har slike kommentarer til forslaget 

 

LOKALFORENINGER 

 

Telemark legeforening 

Det er en utfordring at utdanningen økes med ytterligere et år og for de fleste kan det bli en 

økning av tjenesten ved et regionssykehus slik utdanningen er beskrevet.  

Dette kan kompenseres ved å øke tjenesten primært ved gruppe 2 –sykehusene. Det er en 

annen pasientpopulasjon ved gruppe 2-sykehusene slik at 6 måneder ved gruppe 2-sykehusene 

bør gjøres obligatorisk for å få bred kompetanse i faget. Dette vil også kunne gjøre tjenesten 

og opplæringen ved gruppe 2-sykehusene bedre.  

 

 


