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HØRINGSUTTALELSER OM  

FREMTIDIG SPESIALITETSSTRUKTUR   

 

 

FAGMEDISINSKE FORENINGER 

 
Norsk forening for allmennmedisin 
Legeforeningen gjennomførte i 2007-2009 et omfattende utredningsarbeid som resulterte i en rapport 

om spesialistutdanningen av leger. I etterkant av utredningen har flere fagmiljøer meldt inn ønsker om 

endringer i spesialitetsstrukturen. De konkrete tilbakemeldingene fra fagmiljøene om behov for 

endringer og et ønske om å spille inn synspunkter til myndighetenes arbeid, var hovedgrunnene til at 

sentralstyret 13.juni 2012 besluttet å iverksette et utredningsarbeid om spesialitetsstruktur. 

Legeforeningen har sendt på høring rapporten fra prosjektgruppen. Norsk forening for 

allmennmedisin (NFA)vil først komme med noen generelle betraktninger og kommenterer deretter 

spesifikt som oppmodet fra foreningen. 

Generelle betraktninger 

NFA mener at utredningen ikke tar hensyn til den utvikling vi ser i dagens aldrende befolkning med 

stadig mer multimorbiditet og kroniske lidelser. Fra primærhelsetjenesten oppleves manglende 

breddekompetanse i spesialisthelsetjenesten som et større problem enn manglende spisskompetanse. 

Ved store, sentrale og høyspesialiserte sykehus oppleves mangel på breddekompetanse i front, 

eksemplifisert i de siste dagers debatt om akuttmottak. NFA er ikke bekymret for manglende 

muligheter for høyspesialisering i spesialisthelsetjenesten, men vi ser med bekymring på 

spesialisthelsetjenestens evne til å utrede den økende andelen av multisyke pasienter med akutte, 

uavklarte problemstillinger.  

NFA vil også understreke utfordringen med landets geografi; med spredt befolkning, behov for 

breddekompetente spesialister i lokalsykehus, samt hensyn til vaktkompetanse i distriktene og ved 

mindre sykehus. 

Vi forventer at en utredning av framtidas spesialiststruktur må ta hensyn til disse forholdene. 

Spesifikt på de enkelte fag 

 

Primærmedisinske fag 

NFA støtter prosjektgruppens beskrivelse om at spesialiteten i allmennmedisin fungerer etter 

intensjonene med tanke på varighet og faglig innhold. Disse tingene ønsker vi videreført.  

Vi mener likevel at spesialiteten i allmennmedisin bør få en bedre struktur og en klarerer 

tilrettelegging. Utdanningskandidater i allmennmedisin står i dag alene i sitt utdanningsløp. Vi ønsker 

utvidet veiledning, gjennom hele spesialiseringsløpet. Vi trenger målrettede og tilrettelagte stillinger i 

spesialisthelsetjenesten for allmennleger som skal ta "sykehusåret". 

Vi er enig i prosjektgruppens betraktning om at samfunnsmedisin og allmennmedisin skal bestå som 

to separate spesialiteter. Spesialitetene er såpass forskjellig at vi ser det vanskelig med felles deler i 

spesialiseringsløpet. 

Kirurgiske fag 

NFA har ingen innvendinger mot prosjektgruppens forslag 
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Indremedisinske fag 

NFA vil oppfordre til at man forsøker å enes om en framtidig struktur for de indremedisinske fagene. 

Det er i dag en dissens som vil kunne være til hinder for avklaring i saken.  

NFA vil understreke at det er av største viktighet, uansett hvilken spesialitetsmodell man ender opp 

med, at sykehusene i fremtiden besitter spesialistkompetanse innenfor bredde, multimorbiditet og 

utredning. Blir fokuset for sterkt på "spissen", svekkes "bredden". NFA vil beholde og styrke rollen til 

den generelle indremedisineren 

Etablering av kompetanseområder 

NFA støtter prosjektgruppens forslag om at man kan arbeide videre med å utrede behov og virke for 

nevnte områder. 

Grenspesialisering eller bare hovedspesialisering 

NFA mener at tiden er moden for å bevege seg bort fra grenspesialiteter og over på bare 

hovedspesialiteter. Dersom annen kompetanse skal tydeliggjøres kan dette gjøres gjennom 

kompetanseområder. Det bør likevel være måtehold med opprettelse av kompetanseområder. 

Arbeidsgiver bør i større grad få ansvar for at spesialistene har den spisskompetansen som behøves 

ved hvert enkelt sykehus, gjerne i form av kompetanseområder.  

Det fremkommer av dette at vi ikke støtter opprettelse av nye grenspesialiteter i andre fag. 

Norsk barnelegeforening 
I denne innledende fasen har man i prosjektet fortrinnsvis lagt vekt på å diskutere de kirurgiske og 

indremedisinske spesialitetene. Prosjektet skisserer i tillegg en plan for hvordan overordnede rammer 

samt andre spesialiteter skal behandles i tiden fremover. 

I lys av dette anbefaler prosjektgruppen at ordningen med grenspesialiteter opphører i de kirurgiske 

fag og at dette også vurderes i indremedisinske fag. På dette grunnlag anbefaler ikke prosjektet å 

opprette nye grenspesialiteter nå, men anbefaler heller en utvikling mot at kompetanseutvikling etter 

hovedspesialiteten kan sikres gjennom mer «fleksible og individuelt tilpassede systemer».  

I dette arbeidet har prosjektet konkret vurdert søknader fra fagmiljøene om opprettelse av nye 

grenspesialiteter i intervensjonsradiologi, gynekologisk onkologi, rettspatologi og alderspsykiatri. 

Konklusjonen er at man ikke går inn for opprettelsen av slike nye grenspesialiteter.  

NBF vil knytte noen kommentarer til problematikken rundt hvem som skal ha ansvaret for 

intervensjonsvirksomheten. I dag drives intervensjonsvirksomheten på barn med hjertefeil som et 

samarbeid mellom radiologer og barnekardiologer. Den medisinske utviklingen på dette området er i 

raskt utvikling og er høyt spesialisert. Virksomheten er begrenset til få behandlingssteder for å sikre 

størst mulig spesialkompetanse. Ved en eventuell omgjøring av grenspesialiteter innen kirurgi og 

indremedisin, og ikke samtidig nye grenspesialiteter, er vi redd for at thoraxkirurgi og evt 

voksenkardiologi vil kunne få dominere området intervensjonsbehandling av barn på bekostning av 

barnekardiologer som i utgangspunktet har størst kompetanse på hjertelidelser hos barn.  

Videre har prosjektet vurdert opprettelsen av såkalte kompetanseområder, og forslår å utrede dette for 

mottaksmedisin, traumekirurgi og smertemedisin.  Disse fagområdene er foreslått etter innspill fra 

fagmiljøene. 

Pediatrien har hatt en svært rask utvikling de siste tiårene. Pediatri er uten formelle subspesialiteter, 

og det er derfor ingen krav til hva som skal til av kompetanse og erfaring for å kunne kalle seg f eks 

«nyfødtlege» eller ”barnehjertelege”.  Flertallet i det pediatriske miljøet i Norge er fortsatt av den 
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mening at av hensyn til en desentralisert sykehusstruktur med mange små avdelinger og geografisk 

spredning, så er den generelle barnelegeutdanningen viktigst og ”subspesialisering” et stykke frem i 

tid. Vi vet at økt spesialisering gir økt sentralisering. Imidlertid vil det innen flere fagområder være 

behov for et mer formalisert kompetansekrav. Nyfødtintensivmedisin er et eksempel på et slikt 

komplekst fagfelt som stiller store krav til spesialisert kompetanse innen diagnostikk og behandling av 

små pasientgrupper. Faget inneholder til dels kompliserte praktiske prosedyrer, og det stilles store 

krav til tilsvarende spesialiserte støttefunksjoner. På alle de store sykehusene er spesialistene 

seksjonert mellom leger som behandler nyfødte og større barn. Det en naturlig konsekvens av 

kunnskapsvekst og behov for spissing av kompetanse samt økte krav til kvalitet på tjenestene. 

Det er også et økende krav til spesialiserte vaktordninger for nyfødtavdelinger som driver 

intensivbehandling. Myndighetene har også fokus på kvalitetskrav i norsk nyfødtmedisin. Helse og 

omsorgsdepartementet har gjennom oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene i 2012 løftet 

fram nettopp kravene til kvalitet på intensivbehandling av nyfødte.   

Derfor må Legeforeningens videre utredning av spesialitetsstruktur sikre rammer for formaliserte 

nasjonale kompetansekrav i fag der dette er nødvendig.  

Norsk forening for Bryst- og Endokrinkirurgi 
Norsk forening for Bryst og Endokrinkirurgi har i styremøte 21.3.2013 behandlet denne saken og 

støtter forslaget om å gjøre grenspesialiteten i Bryst og Endokrinkirurgi om til hovedspesialitet, og vi 

støtter også omgjøring av de øvrige kirurgiske grenspesialiteter nevnt i dokumentet.  

Vi støtter at det skal være en «common trunk» felles for de kirurgiske spesialiteter, at denne skal være 

2 år, og at selve spesialiseringen i faget skal være 4 år, slik at utdannelsen for å bli spesialist i Bryst og 

Endokrinkirurgi nå blir 6 år etter turnustjeneste. 

Våre hovedbegrunnelser for standpunktet er som følger: 

1. Ingen svekking av generell kirurgisk beredskap. De sykehus som har avdelinger for bryst og 

endokrin kirurgi er så store at det ikke vil være behov for generelle kirurger i bakvakt, og vi ser i 

praksis at det er få steder hvor bryst og endokrin kirurger deltar i generell kirurgisk bak vakt. 

Spesialister innen vårt fagområde arbeider nærmest utelukkende med fagspesifikke problemstillinger 

og vil ofte bli dårlig kvalifisert for å ta seg av de pasienter som innlegges tiltrengende øh. Av øh 

innleggelser er bare 1-2% bryst og endokrinkirurgi (tall fra Haukeland Universitetssykehus), de fleste 

kirurgiske pas som innlegges som øh er gastrokirurgiske (> 70%). 

2. Økt kvalitet på spesialistutdannelsen. En fagspesialisering på 4 år vil gi bredere erfaring og 

økt kunnskap innen vårt fagområde, spesielt mtp operasjonserfaring innen endokrin kirurgi. Selv ved 

de store avdelinger kan det være vanskelig å skaffe seg nok operasjonserfaring, og da vil et år ekstra 

bety mye for evnen til å kunne operere selvstendig. 

3. Rekruttering og raskere tilgang på nye spesialister. Vi tror at det blir lettere å rekruttere nye 

spesialistkandidater når de slipper mange år med nattevakter og øh operasjoner innen fagfelt man 

senere ikke skal jobbe innen. Gjennomsnittsalderen på spesialister innen vår fag er høy, de fleste har 

fått spesialiteten etter overgangsordning, og behovet for nye spesialister innen de første årene er stort. 

Dette blir et løp som kan gi en raskere tilgang på spesialister. 

Generelle kompetanseområder: 

Vi mener at generelle kompetanseområder som forskning, etikk, kommunikasjon og systemforståelse 

bør være en integrert del av hele spesialistutdannelsen fom begynnelsen av «common trunk» og til 
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ferdig spesialist, dette opplegget er skissert fra Hdir i deres framlegg til spesialistutdannelse, og vår 

forening støtter en slik organisering helt ut. 

Common trunk 

De som ansettes i «Common trunk»- stillinger bør være ansatt og ha tilknytning på spesifikke 

avdelinger selv om de roterer i løpet av utdannelsen. Størstedelen av deres tid vil naturlig nok være på 

gastrokirurgi og urologi, samt vakt-tjeneste, men alle bør rotere f eks 2-3 mndr innom bryst og 

endokrinkirurgi uansett hvilken avdeling de er ansatt på, dette for å lære å håndtere akutte 

problemstillinger med disse pasientene. Selv om antall øh innleggelser er lavt, kan øh tilsyn for våre 

pasienter være større, og kandidatene må kunne håndtere, iallfall initialt, spesifikke problemstillinger 

(eksempelvis mastitt/hypokalsemi/serom/postoperativ blødning).  

Tjeneste ved gruppe 1 og 2. 

Vår forening ser det ikke som påkrevet at det for spesialistkandidater som er ansatt ved gruppe 1 

sykehus, kreves tjeneste på gruppe 2 sykehus, imidlertid må det være påkrevet med minst et års 

tjeneste ved gruppe 1 sykehus. 

Fagområde innen spesialiteten og kompetanseområde 

Vår spesialitet er i dag definert til å beherske fagområdene bryst og thyreoidea/parathyreoidea, samt å 

ha kunnskap om øvrige endokrine sykdommer som binyrer/ NET. Vi mener denne definisjonen skal 

bestå, men at binyrer/NET bør defineres som kompetanseområde hvor bryst og endokrin kirurg må 

inngå i teamet. Dette er sykdommer som utredes og behandles på svært få sykehus. Vi mener at 

organiseringen av dette kompetanseområdet må tilpasses de lokale forhold, på samme måte som 

organisering av andre kompetanseområder nevnt i dokumentet. 

Kompetansemål/ kurs/sideutdannelse 

Når det gjelder operasjonslister og andre kompetansemål / kurskrav osv i utdannelsen, må dette 

defineres etter hvert i samarbeid med spesialitetskomiteen. Det samme gjelder sideutdannelse (f eks 

innen plastikk-kirurgi). 

Spesialisteksamen/ resertifisering 

Styret har ikke tatt stilling til disse spørsmålene. Vi mener det må sees i sammenheng med hva man 

generelt vil gå inn for i spesialistutdanningen for alle medisinske legespesialiteter. Det har vært 

diskutert internasjonale eksamener; det finnes pr i dag en internasjonal europeisk eksamen i endokrin 

kirurgi; dette kan være aktuelt dersom det senere fremmes krav om spesialisteksamen. 

Resertifisering har man ikke diskutert eller tatt stilling til. 

Norsk cardiologisk selskap 
Dette er en meget viktig sak for kardiologisk fagmiljø og Norsk Cardiologisk Selskap (NCS). Det 

fremgår av høringsvedleggets side 48 - Dissens fra det kardiologiske fagmiljøet - at vårt fagmiljø 

mener det er nødvendig at kardiologi reetableres som hovedspesialitet. Begrunnelsen er som angitt i 

vedlegget.  

NCS har arbeidet for egen hovedspesialitet i mer enn 10 år, og foreningen har i en rekke høringssvar 

og ved andre anledninger påpekt ønsket om endring i spesialitetsstrukturen overfor Legeforeningen. 

I høringsbrevet bes det om tilbakemelding på følgende anbefalinger: 

Kirurgiske fag 

 Grenspesialitetene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, 

thoraxkirurgi og urologi omgjøres til hovedspesialiteter. 
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 Spesialiteten generell kirurgi opphører, og erstattes av gastroenterologisk kirurgi. 

 Det innføres ny struktur i spesialistutdanningen i kirurgi: Spesialiseringen blir to-delt med en felles 

kirurgisk basistjeneste på to år og en hovedspesialisering på fire år. 

Indremedisinske fag 

 Det iverksettes videre arbeid med å utrede om en overgang fra grenspesialiteter til hovedspesialiteter 

kan være formålstjenlig innenfor det indremedisinske fagfeltet. 

 Det innføres ny struktur i spesialistutdanningene i indremedisin: Spesialiseringen starter med en felles 

indremedisinsk basistjeneste på tre år, fulgt av tre års tjeneste innenfor grenspesialiteten og et halvt 

års valgfri tjeneste innenfor godkjente områder (f. eks. forskning eller relevante spesialiteter) 

NCS slutter seg til anbefalingene for kirurgiske fag. 

Når det gjelder indremedisinske fag, slutter NCS seg til kulepunkt 2, men mener at det 

utdanningsløpet som her skisseres, naturlig ender opp i spesialitetsgodkjenning innen valgte 

grenspesialitet.  Behovet for generell indremedisinsk spesialitet kan dekkes ved egne krav til bred 

indremedisinsk tjeneste i de tre årene etter fullført basistjeneste. Vårt forslag samsvarer her med 

forslaget til Helsedirektoratet som i likhet med Legeforeningen har innhentet synspunkter fra 

fagmiljøene. 

Etablering av nye kompetanseområder 

Det anbefales at det arbeides videre med etablering av kompetanseområder innenfor 

 mottaksmedisin 

 traumekirurgi 

 smertemedisin 

 

NCS gir tilslutning til at det arbeides videre med tanke på etablering av nevnte kompetanseområder. 

Ved utredning av faglig grunnlag for mottaksmedisin må også indremedisinske fagområder delta i 

arbeidsgruppen. 

Videre bes det i høringsbrevet om synspunkter på følgende spesifikke problemstillinger: 

Grenspesialisering eller bare hovedspesialiteter 

Bør dagens ordning med hoved- og grenspesialiteter videreføres, eller bør det etableres et system basert på 

hovedspesialiteter og videre kompetanseutvikling gjennom mer fleksible og individuelt tilpassede systemer for 

etterutdanning? 

Det bes om synspunkter på forskningens plass og omfang i spesialistutdanningen ved en eventuell overgang til 

et system basert på hovedspesialiteter. 

Grenspesialisering i andre fag? 

Dersom systemet med grenspesialiteter videreføres, bør det da gis anledning til å etablere grenspesialiteter 

innenfor andre fagområder enn indremedisin og generell kirurgi? 

Dersom det åpnes for grenspesialisering innenfor andre fagområder, har høringsinstansene 

synspunkter/anbefalinger knyttet til de foreliggende innspill til nye grenspesialiteter? 
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(Ingen av de nevnte forslagene til nye grenspesialiteter er tilstrekkelig utredet eller bearbeidet for endelig 

realitetsbehandling.)     

 intervensjonsradiologi 

 gynekologisk onkologi 

 rettspatologi 

 alderspsykiatri 

Grenspesialisering eller bare hovedspesialiteter: 

Det følger av vår argumentasjon på side 1 om indremedisinske fag at NCS ser for seg en struktur hvor 

dagens grenspesialiteter omgjøres til hovedspesialiteter. Dette utelukker ikke en struktur hvor en 

åpner for grenspesialisering. En viktig del av vår faglige begrunnelse for egen hovedspesialitet i 

hjertesykdommer er nettopp behovet for økt utdanningskapasitet og formelle kompetansekrav innen 

teknisk pregede områder som invasiv kardiologi, hjerterytmeforstyrrelser (radiofrekvensablasjon, 

implantater) og avansert ekkokardiografi.  Innen hvert av disse fagområdene er det allerede i dag 30 – 

50 spesialkompetente leger, dvs fagmiljøer på størrelse med enkelte av dagens hovedspesialiteter. 

Eksemplene markert med kulepunkter i teksten over gjenspeiler at dette åpenbart er et behov også 

innen andre fagområder. 

Forskningens plass og omfang: 

NCS kan ikke se at endring av spesialitetsstrukturen fra dagens grenspesialiteter til hovedspesialiteter 

influerer på forskningens plass i spesialistutdanningen. Ny spesialitetsstruktur vil ikke gi lengre tid til 

å nå læringsmålene innen vårt fagområde, hjertesykdommer. Spesialistkravene innen alle spesialiteter 

kan med fordel inkludere basiskompetanse innen forskning, og spesialistkandidatene bør involveres i 

pågående forskning ved avdelingen. Ideelt sett burde det vurderes å innføre krav om medforfatterskap 

på 1 artikkel. Den totale utdanningstiden innen vårt fag er imidlertid svært knapp i forhold til å tilegne 

seg nødvendig klinisk kompetanse og tekniske ferdigheter og tillater derfor ikke krav om at deler av 

tiden øremerkes forskningsopplæring uten at den totale utdanningstiden økes.  

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi 
Styret i Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi er enig i at spesialitetsstrukturen bør endres som 

følge av at de kirurgiske disipliner blir mer spesialiserte og teknisk krevende. Det synes viktig at 

utdanningen blir mer fokusert på de sentrale områder i faget samtidig som enkelte deler blir mer 

spisset. Vi imøteser også utviklingen av kompetanse-områder, for eksempel i traume-kirurgi, selv om 

dette også vil være en del av gastroenterologisk kirurgi. 

En utfordring vil være den praktiske organiseringen i dagens og fremtidens sykehusstruktur. Man 

ønsker en desentralisert sykehusstruktur. Vi vil med dette vektlegge å opprettholde den regionale 

strukturen, men også ønske å opprettholde vaktfunksjon i bløtdelskirurgi på de middels store 

sykehusene. En forutsetning for dette er den planlagte ”utvidelsen” av gastroenterologisk kirurgi til å 

ta inn deler av generell kirurgi for å kunne håndtere mangfoldet i vakt-kirurgien. 

Behovet for spesialister vil øke, spesielt på de sykehus der man til nå ikke har etablert grenvakter da 

man ikke lenger vil dele den kirurgiske vaktberedskapen med de andre grenspesialiteter. Det vil ikke 

være mulig i vårt land å etablere vaktordninger i alle hovedspesialiteter utenom på større sykehus. 

Vi imøteser utviklingen av hovedspesialiteter, men poengterer at det ligger en betydelig utfordring i 

utdanningskapasiteten av gastroenterologiske kirurger. I tillegg ser vi at den praktiske håndteringen av 

vakt-kirurgien må utføres med en viss romslighet og pragmatisme for å oppnå en god 
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pasientbehandling. Det kan, enkelte ganger være aktuelt å løse enklere problemstillinger som formelt 

hører inn under andre spesialiteter for at pasienten skal slippe lengre transport til et annet sykehus 

med formell vakt innen den aktuelle spesialitet. 

Norsk gastroenterologisk forening 
NGF berømmer utredningen av spesialitetsstrukturen. Spesielt er det viktig å se på den norske 

organiseringen når Sverige endrer og EU harmoniserer. Rapporten tar opp i seg en rekke viktige 

forslag, og konkluderer godt utfra forutsetningene. Imidlertid, NGF ønsker å problematisere enkelte 

deler av rapporten, som vi mener ikke er klar nok. 

NGF er i dag fagmedisinsk forening for spesialiteten fordøyelsessykdommer, men har kirurger innen 

spesialiteten gastroenterologisk kirurgi som medlemmer og som del av styret. Vi mener derfor vi har 

en bred bakgrunn til å uttale oss om gastroenterologien som helhet. 

Rapporten vil ta hensyn til den faglige utviklingen, teknologisk utvikling, norsk sykehusstruktur, 

befolkningsstruktur, spesialitetsstruktur til land det er naturlig å sammnelikne seg med, 

spesialiseringsforhold, epidemiologi og demografi.  

Dette er bra, men vi savner et tilbakeblikk på konsekvensene av tidligere spesialitetsendringer, 

spesielt da ortopedisk kirurgi ble en egen hovedspesialitet. Denne enkle endringen, fikk store 

konsekvenser for en rekke av variablene nevnt over i hele sykehus-Norge. Det skapte konflikter i og 

mellom sykehus som plutselig mistet sin akuttberedskap over natten. Dette er heller ikke nevnt i 

konsekvensanalysen (kapittel 9). Denne historieløshet svekker kvaliteten til rapporten. 

Sykehusdebatten i Norge i dag preges av nedleggelse av akuttfunksjoner som oppfattes lokalt som 

nedleggelse av sykehus. Denne folkebevegelsen har stor innflytelse på sykehusstrukturen via politiske 

prosesser, og for mulighetene for endringer i framtiden. Debatten oppsto akutt da mange sykehus ikke 

lenger greide å stille et helt vaktlag innen kirurgi og ortopedi omtrent samtidig med krav om 

arbeidsfordeling mellom sykehus i samme region. En rekke sykehus i Norge, hadde en velfungerende 

akuttkirurgisk beredskap, der minsteinngrep som appendektomi og hoftenaglig ble ivaretatt av samme 

kirurg (LIS). Samtidig fikk denne kirurgen en bred opplæring, slik at han/hun raskt ble flyvedyktig til 

å håndtere og vurdere pasienter og kunne videresende kompliserte problemstillinger til større sykehus.  

I dag blir svært ofte hoftebruddene liggende på større sykehus og vente i flere dager før de blir 

operert. De minste sykehusene har enten ortopedisk vakt eller generell kirurgisk vakt. Dvs at mange 

pasienter med mistanke om appendicitt blir flyttet til sykehus lengre unna enn tidligere. Samtidig må 

LIS ofte velge enten otropedi eller bløtdelskirurgi på et langt tidligere tidspunkt uten å kjenne til de 

forskjellige spesialitetene.  

Eksempler: Stord og Kristiansund. 

Disse sykehusene har i hovedsak ortopedisk vaktbredeskap. Det betyr at indremedisinere som ønsker 

en kirurgisk vurdering, må sende pasienten til hhv Molde og Haugesund for å få dette. Spesielt i 

helgene er dette problemet uttalt. Det har fått konsekvenser for sykehus og ikke minst for 

indremedisinere og spesielt gastroenterologer. Pas må flyttes for kun en vurdering. Ortopeder, som 

tidligere hadde lang erfaring innen kirurgi før de ble ortopeder, kan ikke ta noe ansvar for generell 

kirurgi og heller ikke gjøre vurderinger/ tilsyn. LIS kan ikke ta ansvar selv om de er erfarne, fordi de 

ikke har en bakvakt og sitter ikke med noe formelt ansvar. Indremedisinerne blir sittende med 

problemene og avgjørelsene. 
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Det kan ikke være tvil om at pasientene også er tapere i dette. Når rapporten ønsker fortsatt 

desentralisert helsetjeneste, bør det presiseres om det menes at kun universitetssykehus skal ha 

akuttberedskap innen kirurgi. 

Vi ser av innspillet til kirurgisk gruppe at det er ønske om at gastroenterologisk kirurgi skal overta 

generell akuttberedskap. Det høres isolert bra ut, men det er ikke gjort noen konsekvensanalyse av 

dette. Hvor mange flere gastroenterologiske kirurger trengs det? Hvordan skal en løse akutte 

problemstillinger innen kar, uro, mamma/endokrin? Skal en ha beredskap – hva innebærer det av 

plikter? Hvor mange liv vil en miste som følge av dette?  

Samtidig som prosjektgruppen uttaler at denne endringen skal foregå over mange år, konkluderes det 

med at en skal fryse andre fagområders mulighet til å bli grenspesialisert. Dette er svært uheldig, fordi 

det hindrer disse fagene å utvikle seg i påvente på hva som skjer med indremedisin og kirurgi. Det er 

vanskelig å forstå at en grenspesialiering av f.eks onkologisk gynekologi og intervensjonsradiologi 

skal påvirke utviklingen innen kirurgi og indremedisin. Tvert imot kan en se at manglende utvikling i 

intervensjonsradiologi kan svekke tilbudet inne flere kirurgiske fag som gastrokirurgi, urologi og 

gynekologi og onkologi, fag som benytter seg av intervensjonsradiologer. Disse fagene er avhengig av 

at kvaliteten og volumet til radiologene økes og vedlikeholdes. 

Norsk gynekologisk forening 
Ad anbefalinger omkring endring av spesialiststrukturen innen kirurgiske og indremedisinske fag: 

Norsk gynekologisk forening (NGF) tar til etterretning de anbefalinger som gjelder de kirurgiske fag. 

Det ses som en styrking av de kirurgiske fagområdene som foreslås omgjort til hovedspesialiteter. En 

slik endring bør ikke gjøre det vanskeligere for leger i spesialisering innen vårt fagfelt å gjennomføre 

den obligatoriske kirurgi-delen av hovedutdanning. NGF støtter anbefalingene 

Ad etablering av nye kompetanseområder: 

Utvikling av definerte kompetanseområder der intensjonen er å sikre best mulig pasientbehandling i 

fagfelt som griper inn i eller omfattes av flere spesialiteter, kan være en hensiktsmessig måte å sikre 

god og likeverdig kvalitet på behandlingen av større pasientgrupper med mange fellestrekk.  

NGF er enig i at etablering av kompetanseområder kan være hensiktsmessig. 

Ad videreføring av grenspesialisering eller etablering utelukkende av hovedspesialiteter: 

Det anføres at man innen de kirurgiske og indremedisinske fagene med dagens spesialiststruktur ikke 

erverver nødvendig kompetanse og ferdigheter, og man vil styrke fagene ved å gå over til 

hovedspesialiteter. Hovedmålet for begge fagområder er å sikre bedre strukturert utdanning. 

Omgjøring til hovedspesialitet innebærer en styrking av den formalisert kompetanseoppbyggingen 

innen disse fagområdene.  

NGF vil påpeke at behovet for styrket formalisert kompetansebygging er til stede også innenfor andre 

fagområder enn kirurgi og indremedisin. 

NGF mener at grenspesialitetene ikke bør avskaffes før man har utredet et fullgodt alternativ som 

sikrer strukturert utdanning med en viss formalisering innen store og komplekse fagområder der 

pasientene i all hovedsak behandles av en faggruppe. Fokusert etterutdanning er nevnt i rapporten som 

en mulig erstatning, men substansen i dette forslaget er høyst uklar. 

NGF støtter sikring av forskningskompetanse innen spesialistutdanningen. Ordningen med å la 

forskning være tellende innen spesialistutdanningen bør videreføres. Et obligatorisk kurs med 



 

 

9 

 

målsetning å kunne forstå en vitenskapelig artikkel eller metaanalyse vil kunne sikre et minimum av 

basiskunnskap for de som selv ikke deltar aktivt i forskning. 

Ad grenspesialisering i andre fag: 

Som anført i rapporten er kunnskapsutvikling med spissing av kompetanse en internasjonal trend som 

ikke kan eller skal bremses. Videre anføres at enkelte fag er av en slik størrelse og har en slik 

kompleksitet at man må sikre felles grunnlag for fagutøvelse. Det er bred enighet om at pasientene har 

krav på likeverdige helsetjenester av høy kvalitet. Videre bør spesialitetsstrukturen i Norge tilpasses 

europeisk standard.  

NGF mener at et hovedmål må være å sikre at det innen de spesialitetene der det i dag er etablert  

spisskompetanse, og som behandler store og komplekse pasientgrupper, skal ha en strukturert 

utdanning som fremmer likeverdig behandling uansett bosted. Formelle krav vil kunne bidra til at 

arbeidsgiver må tilrettelegge for nødvendig opplæring, samt sikre finansieringen av denne.  

NGF mener derfor det er viktig å definere en nasjonal ramme for etterutdanning innen for eksempel 

fagområdet gynekologisk kreft. Dette er et fagområde der generelle spesialister i fødselshjelp og 

kvinnesykdommer ikke har de nødvendige kvalifikasjoner for ivaretakelse av denne definerte 

pasientgruppen. Pasienter med underlivskreft behandles i dag av generelle spesialister med ulik 

videre-/etterutdanning innen kirurgisk og medikamentell behandling av cancer. 

NGF mener at dette ikke lenger kan aksepteres, og har for annen gang nylig søkt om godkjenning av 

gynekologisk onkologi som grenspesialitet innen hovedspesialiteten fødselshjelp og 

kvinnesykdommer. 

Norsk Indremedisinsk forening 
Norsk indremedisinsk forening har deltatt aktivt i arbeidet med å utrede struktur innen de 

indremedisinske fagene.  Vår grunnholdning både i styremøter og på årsmøtet har vært at de 

indremedisinske grenene henger tett sammen.  Vi ønsker derfor å beholde dagens struktur med en 

felles indremedisinsk spesialitet med sine grenspesialiteter.  

Hovedbegrunnelser er at dette gagner pasienter og gir god og sammenhengende behandling.  

Pasientene våre har sykdommer som manifesterer seg i ulike organsystemer, som behandles av ulike 

grenspesialister, men som kan ha samme underliggende årsak. Det er også komplikasjoner som 

rammer andre organer enn målorganet, og mange av våre pasienter har flere ulike sykdommer som 

hører under ulike grener. Indremedisin er et akuttfag hvor Øhj-innleggelser utgjør ca 90% av alle 

innleggelser på medisinske sengeposter.  Pasienten kommer til sykehuset uten merkelapp og uten 

avklart organdiagnose.  Derfor har det felles indremedisinske vaktfelleskap og kunnskapsgrunnlag 

viktige funksjoner for å gi god pasientbehandling.  

I legeforeningens rapport om spesialitetstruktur er det også referert til arbeid i underutvalget for de 

indremedisinske fagene. Vi støtter de faglige diskusjoner i dette referatet.  NIF støtter også opp om at 

man enten skal beholde dagens spesialitet med grener, eller utrede og lage gode faglige innhold i en 

ny struktur der alle grenene blir hovedspesialiteter. Da må også en ny hovedspesialitet – generell 

indremedisin – utredes og gis et faglig innhold og en utdanningsplan.  Dette krever prosesser, 

utredninger og tid til gode faglige diskusjoner.   

Norsk indremedisinsk forening er bekymret for at man tar kardiologien, en av de største 

grenspesialitene, ut av det faglige felleskapet i generell indremedisin uten en bredere utredning. Hva 

vil dette bety for vaktfelleskap, generell kardiologisk kompetanse hos den generelle indremedisiner 

som ikke er kardiolog, og for pasientene?  Hva vil det si for utlysning av overlegestillinger, utdanning 
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innen generell indremedisin etc.  Kardiologiske problemstillinger er vanlige hos pasienter med 

diabetes, GI-blødninger, nyresykdom eller KOLS. NIF mener man ikke har drøftet og vurdert hvordan 

disse pasientene vil håndteres i en struktur der kardiologi er hovedspesialitet. Det er etter NIFs 

mening alt for tidlig å gjøre et så grunnleggende grep som å splitte generell indremedisin uten å utrede 

konsekvenser for begge de nye ”delene”.  Den demografiske utviklingen med flere eldre, flere 

multisyke, flere kroniske sykdomsforløp tilsier behov for integrert og felles  kunnskap, ikke 

ytterligere oppsplitting. Dersom hovedspesialitet er en nødvendig forutsetning for kardiologisk 

kompetanse gjelder dette argumentet for samtlige grener innen indremedisin og for generell 

indremedisin.  Da kan man ikke gjøre dette grepet bare for kardiologien.  

Norsk kirurgisk forening 
Styret i Norsk Kirurgisk Forening (NKF) stiller seg positiv til forslaget om å gå fra grenspesialisering 

til hovedspesialitet, og ser på dette som et virkemiddel for å bedre og effektivisere utdanning av 

legespesialister i Norge.   

NKF er bekymret for foreslåtte vridningen av det kirurgiske faget hvor en legger mer vekt på elektiv 

kirurgi og senker kompetansen i vaktarbeidet ved at en kun skal ha to år med generell 

kirurgi/vaktkirurgi før en går i gang med hovedspesialiteten. Det er derfor viktig når en skal 

bestemme det endelige innholdet og lengden på utdanningen, at en nøye går gjennom kravet til 

vaktkompetansen, slik at en sikrer at kirurgiske ø-hjelps pasienter møter vaktkompetente kirurger som 

er i stand til å initiere utredning og behandling, og sørge for at pasientene blir behandlet av riktig 

kirurgisk spesialitet. Spesielt er dette viktig for de sykehusene som ikke har ressursene som er 

tilgjengelige på universitetsklinikker.   

Det er viktig at alle «hovedspesialiteter» er representert i den generelle kompetanse for å sikre 

rekruttering til alle hovedspesialiteter.  

NKF mener at det ikke er behov for et eget kompetanseområde innenfor mottaksmedisin da vi mener 

at kirurgiske pasienter har best av å bli initialt undersøkt og behandlet av kirurger i mottakelsen.  

NKF og foreningens traumeutvalg anbefaler at det opprettes kompetanseområde i traumekirurgi. 

NKF mener at det ikke er behov for en egen subspesialitet i intervensjonsradiologi. Vi mener at en i 

framtiden må forvente at hovedspesialitetene dekker aktuelle intervensjoner selv i sin utdanning og 

praksis. 

Forskningsbasert kunnskap er viktig i spesialitetsutdanningen, og styret i NKF er delt i synet på om 

inntil et halvt år av utdanningstiden i hovedspesialiteten kan erstattes av forskning. 

Det er også viktig at en utreder juridiske implikasjoner og forhold relatert til kompatibilitet til 

spesialiteter innenfor EU-området da styret i NKF ser for seg en økende internasjonalisering i 

utførelsens av pasientbehandlingen i framtiden. 

Norsk onkologisk forening 
Den medisinske utviklingen innen onkologi og en rette andre område har de siste tiårene vært og er i 

en rivende utvikling.  

NOF mener at det er viktig med robuste og høy kvalitet i denne utviklingen. Dette kan i større grad  

underbygges med  gren spesialisering enn kompetanseområder. Av prinsipielt grundlag er det viktig at 

også andre store spesialiteter enn kirurgi og medisin bør få mulighet for en tilsvarende utvikling 

gjennom gren- og hovedspesialitet.  
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Norsk psykiatrisk forening 

Npf har tidligere uttalt seg om denne saken i brev av 19.januar 2013, og vil følge dette opp nå som 

prosjektgruppens rapport foreligger. Vi tar for oss sentralstyrets spørsmål ett for ett: 

Grenspesialisering eller bare hovedspesialiteter? 

For psykiatriens del har grenspesialisering lenge vært ønsket. Alderspsykiatri ble i 2004 på forslag fra 

daværende medisinsk fagdirektør H Asbjørn Holm definert som «fordypningsområde» i psykiatri. 

Dette ble oppfattet som et første skritt på veien mot det viktige framtidige mål, etablering av en 

grenspesialitet i psykiatri, og er tatt inn i Plandokument for norsk alderspsykiatri 2010-2020.  

Styret i Npf har fortsatt dette som målsetting, og har bedt Utvalg for alderspsykiatri å forberede 

utformingen av faglige krav til grenspesialiteten.  

Psykiatri er et av de fire store fagene i medisinen. Vi ser at kirurgi og indremedisin foreslås 

videreutviklet på litt ulike måter, ut fra hvert fags konkrete situasjon. Vi ønsker at dette ikke kommer 

på tvers av utviklingen innenfor vårt fag. 

Altså: Ja til fortsatt grenspesialisering. 

Grenspesialisering i andre fag? 

Psykiatri er den tredje store sykehusspesialiteten, og vil bli enda viktigere i årene som kommer. 

Forskning og brukersamarbeid og den offentlige interesse for vårt fag har alle gjort sitt til at 

kunnskapsomfang og behov har vokst kolossalt.  

Ett av de nye sentrene for fremragende forskning det siste året er opprettet i psykiatri, og dette er det 

eneste som er etablert med klinisk, praksisnært grunnlag. Psykiatri har altså både det behov og den 

forskningsbaserte kunnskap og det offentlige engasjement for utvikling som tilsier at det bør gis 

anledning til grenspesialisering i psykiatri. 

På grunnlag av argumentasjonen ovenfor gjentar Npf sitt ønske om å etablere en grenspesialitet i 

alderspsykiatri. 

Andre fagfelter peker seg også ut som aktuelle for grenspesialisering. I første rekke vil vi nevne 

rettspsykiatri, der nettopp behovet for klarere faglige retningslinjer, forskning, utdanning og 

godkjenning av sakkyndige, samt tydeligere organisering innenfor det offentlige helsevesenet er 

momenter som gjør dette påtrengende. 

Konsultasjons/liaisonpsykiatri er enda et felt, som i framtida vil bli et helt sentralt kunnskapsområde 

for alle psykiatere, men som trenger en oppbygging som en grenspesialitet kan gi. 

Norsk radiologisk forening 
Når det gjelder anbefalingene fra arbeidsgruppen vedrørende de kirurgiske og indremedisinske 

fagene, har styret i Norsk radiologisk forening ingen innsigelser mot disse. 

Vedrørende spørsmålet om dagens ordning med hoved- og grenspesialiteter bør videreføres, eller om 

man bør gå over til en ordning med hovedspesialiteter alene, mener styret i Norsk radiologisk 

forening at systemet med grenspesialisering bør videreføres.  

I vårt fag, radiologi, har det de senere år vært en enorm fagutvikling. Der radiologi for noen år siden 

kun hadde en rolle innen diagnostikk, omfatter faget nå i tillegg stadig flere muligheter innen 

behandling av ulike tilstander. Det er ingen grunn til å tro at ikke denne utviklingen også vil fortsette 
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fremover. Fagutviklingen er som er nevnt i utredningen om spesialitetsstruktur en av de viktigste 

faktorene som påvirker spesialitetsstrukturen.  

Det å bevare bredden og den generelle radiologen er svært viktig med tanke på alle de små 

røntgenavdelingene rundt om i landet. Det er derfor nødvendig å beholde og videreutvikle en god, 

generell grunnutdannelse i radiologi som hovedspesialitet.  

Samtidig må vi i Norge ha radiologer som innehar spisskompetanse, dette er nødvendig siden faget 

har blitt så omfattende. Dette behovet har vist seg gjennom at røntgenavdelingene på alle de store 

sykehusene er seksjonert, og overlegene er tilordnet en seksjon, for eksempel innen nevroradiologi 

eller pediatrisk radiologi. Gjennom seksjonering har man en praksis med uformell subspesialisering.  

Den delen av vårt fag der muligens den mest spissede kompetansen er nødvendig, er 

intervensjonsradiologien. Denne delen av faget må utøves av radiologer som i tillegg til å inneha 

generell kompetanse har tilegnet seg spesiell kunnskap og ikke minst praktiske ferdigheter. I Europa 

er utdanningen innen intervensjonsradiologi formalisert, og det er ønskelig at den også i Norge blir 

formalisert og satt i system, nettopp for å sikre høy faglig kvalitet. Et slik utdanningsopplegg innen 

intervensjonsradiologi er skissert i søknaden fra Norsk intervensjonsradiologisk forening om 

opprettelse av egen grenspesialitet som er vedlagt i utredningen om spesialitetsstruktur.  

Generalforsamlingen i Norsk radiologisk forening har med bakgrunn i ovennevnte begrunnelse vedtatt 

å støtte søknaden fra Norsk intervensjonsradiologisk forening om opprettelse av egen grenspesialitet. 

Styret i Norsk radiologisk forening mener derfor at det ikke bare bør åpnes for grenspesialisering 

innenfor andre fagområder enn indremedisin og generell kirurgi, men at dette er en nødvendig følge 

av fagutviklingen i enkelte fag, deriblant radiologi.  

Det vises for øvrig til søknaden om opprettelse av grenspesialitet fra Norsk intervensjonsradiologisk 

forening og til høringsuttalelsen fra samme forening. 

Norsk revmatologisk forening (og Spesialitetskomiteen i revmatologi) 
Revmatologi er en hovedspesialitet, og styret/spesialitetskomiteen kan ikke se at etablerte 

hovedspesialitet er spesielt omtalt i utredningen, noe vi tolker som at det ikke planlegges endringer i 

strukturen av hovedspesialitetene. 

Norsk revmatologisk forening ser ikke for seg grunnleggende endringer i strukturen for faget, da 

grenspesialisering ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt. 

Vi støtter prinsippet om kompetanseområder og spesielt at smertemedisin omtales konkret og 

anbefales prioritert. Foreningen ser for seg at også andre kompetanseområder kan utvikles i årene som 

kommer f. eks. bildediagnostikk og rehabilitering. 

Dersom det i fremtiden blir en felles grunnutdanning (common trunk) i indremedisin, vil den trolig 

være svært relevant for de 2 år som kreves i indremedisin for spesialiteten revmatologi. 

Norsk urologisk forening 
Norsk Urologisk Forening (NUF) støtter forslaget om å omgjøre dagens kirurgiske grenspesialiteter til 

hovedspesialiteter. Dette er etter vår mening i tråd med utviklingen innen fagene, og også i tråd med 

internasjonale spesialistregler. 

Vi ser ikke at det vil være noe problem å beholde grenspesialiteter i indremedisin, samtidig som man 

endrer til hovedspesialiteter innen kirurgi. 
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Ved overgang til en hovedspesialitet, så må hovedpoenget være å styrke hovedfaget og utdanningen i 

dette. Dersom forskning skal inn, så må dette ikke gå på bekostning av opplæring i prosedyrer etc. 

Etter vår mening bør forskning være mulig å kombinere med utdannelsen, men kun med tellende 

tjeneste i 6 mndr av tjenestetiden. 

NUF støtter også arbeidet med kompetanseområder innen mottaksmedisi, traumekirurgi og 

smertemedisin, men tror ikke tiden er inne for at dette skal blir spesialiteter. 

Ad punktene om ytterligere grenspesialisering: 

Intervensjonsradiologi er på mange områder blitt et viktig behandlingalternativ både med et økende 

volum - og også ved stadig mer avanserte problemstillinger. Intervensjonsradiologiske metoder er 

samtidig også blitt stadig mer avanserte. Intervensjonsradiologi fremstår i dag som et viktig 

supplement innen mange kirurgiske og medisinske fagområder vel alle litt større kliniske enheter. 

Det er viktig at en fremtidig spesialiststruktur på best mulig vis ivaretar behovet for å kunne 

opprettholde dette tilbudet og utvikle intervensjonsradiologiske metoder – også utenfor 

regionssykehusene. Hvorvidt dette fordrer opprettelse av en ny grenspesialitet slik det foreslås ligger 

vel utenfor vår kompetanse å bedømme. Vi tror imidlertid er uklokt å avfeie et slikt behov/ønske nå 

uten en grundigere gjennomgang 

Når det gjelder ytterligere grenspesialisering innen andre fag, så ligger dette utenfor vår kompetanse å 

bedømme. 

 

LOKALFORENINGER 
 

Finnmark Legeforening 
Finnmark legeforening har behandlet prosjektgruppens rapport vedrørende framtidig 

spesialitetsstruktur. 

Vi mener når det gjelder de kirurgiske fag, at oppsplitting i et betydelig antall hovedspesialiteter ikke 

bare er hensiktsmessig ut fra den struktur befolkning og sykehusvesen har i Norge. Argumentene på 

faglig grunnlag er imidlertid gode, men vi føler oss ikke sikre på at ”generell kirurgi” blir godt nok 

ivaretatt i denne modellen. Generell kirurgi blir et haleheng til en hovedspesialitet som etter all 

sannsynlighet vil finne det mer faglig utfordrende å arbeide ved større sentra dit mye av 

gastroenterologisk kirurgi er sentralisert.  Vi er følgelig redd for at faget generell kirurgi vil forvitre, 

og ser dette også som et problem i utdannelsen av alle de kirurgiske spesialiteter. Hvor skal de få sin 

grunnutdanning i generell kirurgi? Vi tror ikke den foreslåtte inndeling i nye hovedspesialiteter vil 

sikre behovet for kirurgisk kompetanse ved mindre sykehus. Alternative måter å løse dette på er å la 

en større del av de nye hovedspesialitenes utdanning være ”generell”, eller å opprette en ny kirurgisk 

spesialitet (akutt-traume) eller lignende som også kunne ta opp i seg de vanligste akutte ortopediske 

problemstillinger.  Dette vil kunne være en type spesialist som også vil kunne være nyttig i større 

sykehus. 

Når det gjelder fagområdet indremedisin er pasientgrunnlaget i stor og økende grad den eldre 

befolkning, med stor grad av multimorbiditet. Vi tror den generelle indremedisinske kompetansen 

som er best egnet til å møte denne pasientgruppen, fort går tapt dersom faget brytes opp i en rekke 

hovedspesialiteter. Vi mener derfor at uavhengig av opprettelse av eventuelle hovedspesialiteter innen 
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dette fagområdet, bør det bestå en spesialitet i generell indremedisin.  Dette er en argumentasjon som 

ikke bare er basert på en utkanttankegang. Vi tror store sentrale sykehus vil ha det samme behovet for 

å møte sine medisinske pasienter med generell indremedisinsk kompetanse. 

Vi vil påpeke at en i utredningen beskriver de forhold vi har pekt på som problematiske, uten at vi 

synes løsningene er tilfredsstillende. 

Hedmark legeforening 

Kirurgiske fag :Hedmark legeforening støtter Prosjektgruppas innstilling om at grenspesialitetene 

barnekirurgi, bryst og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi og urologi 

omgjøres til hovedspesialiteter. Videre at spesialiteten generell kirurgi opphører og erstattes av 

gastroenterologisk kirurgi Støtter også forslaget om 2 års basis utdannelse og en hovedspesialisering 

over 4 år. 

Hedmark legeforening støtter altså disse endringen, men ser samtidig at dette kan  store konsekvenser 

for sykehus strukturen i Norge. Det vil være umulig å opprettholde dagens desentraliserte 

akuttmedisinske beredskap innen de kirurgiske fag, og debatten om hva et sykehus skal inneholde må 

tas opp til fornyet debatt.  

Medisinske fag : Støtter også her Prosjekt gruppas  innstilling om å arbeide videre med en innstilling 

fra grenspesialiteter til hovedspesialiteter innenfor det indremedisinske fagfelt. Videre at 

spesialiseringen starter med felles3 års basisutdannelse fulgt av 3 års grenspesialisering.  

Vi mener at det er fornuftig med kompetanse områder innen mottaksmedisin, traumekirurgi og 

smertemedisin, men tror ikke det  er fornuftig å gjøre disse kompetanseområdene til egne spesialiteter. 

Grenspesialisering eller bare hovedspesialisering 

Det virker fornuftig å etablere et system basert på hovedspesialisering og videre kompetanse utvikling 

gjennom fleksible løsninger. 

Trolig vil det være lettere å få plass til forskning når man omgjør utdannelsen til en hovedspesialitet. 

Hedmark legeforening mener det ikke bør åpnes for nye grenspesialiteter som intervensjonsradiologi, 

gynekologisk onkologi eller annet. 

Hordaland legeforening 
Legeforeningen har gjennom tidligere utredningsarbeid slått fast at det er mangel på leger i 

spesialisthelsetjenesten. Norske helseforetak er derfor helt avhengige av å importere legespesialister 

fra Europa. Spesialitetsstrukturen i Norge bør derfor ikke avvike vesentlig fra spesialitetsinndelingen i 

Europa. 

Helhet i pasientbehandlingen innebærer både at den enkelte pasient skal bli helhetlig ivaretatt, og også 

at det enkelte sykehus skal passe inn i et helhetlig helsetilbud. Den medisinske og teknologiske 

utvikling har medført at tilbudet er forskjellig ved ulike sykehus, og gode systemer for pasientflyt 

mellom sykehus er nødvendig for å gi fullverdig behandling. I et slikt system er det viktig at 

spesialister i alle ledd i behandlingskjeden har den samme grunnutdannelse.  Et godt eksempel på 

dette er behandling av akutt hjerteinfarkt i Norge hvor hjertespesialist på små og store sykehus innen 

helseregionen utfører ulike deler av behandlingen.  

Som følge av den tekniske, medisinsk faglige og strukturelle utvikling i spesialisthelsetjenesten, så er 

det ingen etterspørsel etter spesialister i generell kirurgi eller generell indremedisin.  Høringsforslaget 
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har tatt dette innover seg når det gjelder kirurgiske fag og dagens grenspesialiteter er foreslått omgjort 

til hovedspesialiteter med 2 års generell felles basistjeneste og 4 års tjeneste i hovedspesialitet.  

Hordaland legeforening støtter denne del av forslaget til fremtidig spesialitetsstruktur. 

Når det gjelder fremtidig spesialitetsstruktur for indremedisin og dagens indremedisinske 

grenspesialiteter, så er hjertesykdommer i en særstilling. Dette har høringsforslaget ikke tatt inn over 

seg. Grenspesialiteten hjertesykdommer har hatt en svær teknisk utvikling, på linje med de kirurgiske 

fag. I helseforetakene har man opprettet egne hjertemedisinske avdelinger ved de store sykehus med 

en betydelig seksjonering i bl.a. arytmibehandling, invasiv kardiologi, pacemaker behandling og 

avansert noninvasiv billeddiagnostikk. Nyutdannete hjertespesialister etter dagens krav har behov for 

2-3 årig “kvist”-spesialisering for å tjenestegjøre fullverdig i de seksjonerte hjertemedisinske 

avdelinger ved landets store sykehus og blir gjennomsnittlig 43-44 år gamle før de er ferdige. Dette er 

lite samfunnsøkonomisk. De øvrige indremedisinske grenspesialiteter har ikke hatt en tilsvarende 

utvikling.  

Høringsforslaget er her i utakt både med den medisinskfaglige utvikling, dagens sykehusstruktur og 

med spesialitetsinndelingen i Norden og store deler av Europa hvor hjertesykdommer er innført som 

hovedspesialitet. Hordaland legeforening foreslår derfor at hjertesykdommer skilles ut fra generell 

indremedisin og opprettes som egen hovedspesialitet med 2 års basistjeneste i generell indremedisin 

og 4 års tjeneste i hjertesykdommer. De øvrige indremedisinske fag beholder dagens 

spesialitetsstruktur. 

Hordaland legeforening vil også bemerke at med dagens lovkrav til klinisk forskning i 

helseforetakene, så er det uheldig at fremtidens spesialiststruktur ikke inkluderer krav til tjeneste for å 

oppnå forskningskompetanse i spesialistutdanningene. Dette bør utredes videre i forbindelse med 

utarbeiding av tjenestekrav for de nye hovedspesialiteter. 

Konklusjon: 

Hordaland legeforening har følgende kommentarer til høringsuttalelse om Fremtidens 

spesialiststruktur: 

• Hordaland legeforening støtter forslaget om at spesialiteten generell kirurgi opphører og at det 

opprettes strukturerte hovedspesialiseringsløp i kirurgiske fag. 

• Hordaland legeforening foreslår at hjertesykdommer utskilles som egen hovedspesialitet med et 

strukturert hovedspesialiseringsløp tilsvarende det som er foreslått for kirurgi 

• Hordaland legeforening foreslår at de øvrige indremedisinske spesialiteter opprettholder dagens 

spesialitetsstruktur 

Møre og Romsdal Legeforening 
Innledningsvis mener vi det er viktig å vurdere dagens spesialitetsstruktur opp mot den raske 

utviklingen i dagens helsevesen. Vi mener gruppen har gjort en grundig jobb, og har vurdert de 

viktigste faktorene omkring dette innenfor de største fagområdene kirurgi og indremedisin.  

Vi er enig i at dagens struktur og opplæring innenfor enkelte fagfelt er for ustrukturert og tilfeldig. 

Det settes av lite tid til å aktivt drive fokusert spesialisering, og dagens LIS er i større grad en del av 

produksjonen enn en person i opplæring. I tråd med gruppen mener vi og at det må settes av tid til 

dette, og antall legestillinger må økes. Det er ikke enkelt med det økonomifokus vi ser i 

spesialisthelsetjenesten, men Legeforeningen må fortsette å jobbe kontinuerlig for dette.  
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Innenfor de kirurgiske fag er det i rapporten foreslått overgang til hovedspesialiteter med to års 

basistjeneste i bunnen. Det blir og diskutert konsekvenser av dette, spesielt i forhold til det 

desentraliserte sykehustilbudet vi har i Norge. Kirurgiske fag er per i dag preget av økt grad av 

sentralisering, og lite tyder på at dette vil endre seg i fremtiden. Det er dog viktig å påpeke at det også 

på mindre sykehus må finnes vaktberedskap innenfor kirurgiske fag pga. geografien vi har. Vi tror at 

en overgang til mindre generellkirurgisk kompetanse innenfor flere spesialiteter (foruten 

gastrokirurgi) vil svekke den desentraliserte beredskapen vi har i dag. Gastrokirurgi blir sannsynligvis 

de eneste spesialistene med kompetanse til å ha en ”generell” kirurgisk vakt. Det vil være vanskelig å 

har flere bakvaktssjikt på de fleste andre sykehus enn universitetssykehus. Dette da man er avhengig 

av robuste fagmiljøer for å kunne opprettholde en vaktordning innenfor dagens vernebestemmelser. 

Det vil og kunne bli problematisk å ha store nok gastrokirurgiske fagmiljøer for dekke dette på de 

minste sykehusene. Det er viktig å sikre generellkirurgisk kompetanse også inn i en ny ordning med 

hovedspesialiteter. Mulig generell krirgi og bør bli en større del av spesialiseringen også innenfor 

andre spesialiteter som urologi. Samtidig må man sikre strukturert etterutdanning og jevnlige 

hospitering ved større sykehus for de som skal ha generellkirurgisk bakvakt på mindre sykehus for å 

opprettholde kompetansen.  

Den indremedisinke gruppen har ett sterkt fokus på generell indremedisin for å opprettholde 

vaktkompetansen på alle sykehus. Dette støtter vi. Vi er og enig om at spesialiseringsforløpet og må 

formaliseres og legges bedre til rette for strukturert opplæring og unngå forlenget spesialiseringstid.  

Vi støtter anbefalingen om å opprette kompetanseområder innenfor mottaksmedisin, traumekirurgi og 

smertemedisin. Det blir og viktig å involvere primærhelsetjenesten spesielt innenfor området 

smertemedisin.  

Om man på generell basis bør endre spesialiseringsløpet fra grenspesialisering til hovedspesialiteter er 

vi usikre på, på lik linje med uenighet innad i de forskjellige fagene og mellom faggruppene. 

Konsekvenser og innhold innenfor de forskjellige fagene må utredes ytterligere før man kan komme 

med ett bestemt svar på dette. Kanskje kan det være fornuftig med forskjellige systemer innenfor 

forskjellige fag? 

Oslo legeforening  
Vurdering av anbefalinger:  

Oslo Legeforening mener anbefalingene for kirurgiske fag, dvs.  

1) at grenspesialitetene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, 

thoraxkirurgi og urologi omgjøres til hovedspesialiteter,  

2) at spesialiteten generell kirurgi opphører og at arbeidsoppgaver som omfattes av generell kirurgi 

blir utført av gastroenterologiske kirurger og  

3) at det innføres en ny struktur innen kirurgisk spesialisering der de to første årene er en felles 

kirurgisk basistjenste mens de fire påfølgende årene går til hovedspesialisering,  

er positive og nødvendige for å utdanne kirurger som har den kompetansen som kreves i dag og i 

fremtiden, på en rimelig utdanningsperiode. I dag er spesialistløpet for langt, og det er i praksis ingen 

som er generell kirurg. Derimot er det viktig at kirurger innen disse fag har en felles kompetansebasis 

i blant annet triagering og kirurgisk teknikk. Man ser i praksis at den «generelle indremedisiner» i 

realiteten er byttet ut med grenspesialister i indremedisinske fag. Det bør dermed utredes å gjøre 

lignende forandringer for indremedisinske fag.  
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Oslo Legeforening mener det bør innføres ny struktur i spesialistutdanningen i indremedisin, med en 

felles basistjeneste og videre spesialisering. Det mest hensiktsmessige vil være 3 år generelt og 3 år 

videre spesialisering.  

Oslo Legeforening er også positive til å etablere et kompetanseområde innen mottaksmedisin og 

traumekirurgi, slik at leger som har en spesiell interesse i denne pasientgruppen kan tilegne seg mer 

spisskompetanse på dette feltet. Mottaksmedisin/akuttmedisin har sin egen avdeling på Ullevål selv 

om dette ikke er et eget fagfelt. Avdelingen har overleger som kommer fra ulike felter som 

infeksjonsmedisin, geriatri, kardiologi, nyre, psykiatri osv. Dette er en enorm ressurs og en viktig 

faktor i kjernen til akuttmottaket på Ullevål. Det har sine paralleller i mange andre land. Oslo 

Legeforening er også positive til å etablere kompetanseområde i smertemedisin. Smertemedisin har en 

enorm målgruppe innen flere disipliner og omfavner pasienter med svære funksjonstap. Utvikling av 

dette feltet har garantert store sosioøkonomiske fordeler i tillegg til betydelig helsegevinst. 

 Synspunkter om problemstillinger:  

Som sagt i Vurdering av anbefalinger; mener Oslo Legeforening altså at man bør gå vekk fra dagens 

ordning med hoved- og grenspesialiteter, og i stedet bør etablere et system basert på 

hovedspesialiteter (som er dagens grenspesialiteter), med videre kompetanseutvikling gjennom 

fleksible og indivudelt tilpassede systemer for etterutdanning. Dette for å korte ned utdanningstiden, 

som i dag er for lang, og gjøre spesialiseringen mer relevant for videre praksis (ikke utdanne generelle 

kirurger e.g.).  

Oslo Legeforening mener det er viktig med forskningskompetanse som spesialist, men i hvilken grad 

det bør være en obligatorisk del av spesialistløpet å drive selvstendig forskning og i så fall hvor stor 

plass den skal ha, har Oslo Legeforening ingen innstilling til.  

Oslo Legeforening mener altså at man ikke skal videreføre grenspesialiteter, men mener 

intervensjonsradiologi, gynekologisk onkologi, rettspatologi og alderspsykiatri bør være 

kompetanseområder i første omgang. Over tid kan de utvikle seg til å bli hovedspesialiteter, eventuelt 

med felles kompetansebasis med sine respektive søskenfag, dersom innholdet i dagens 

hovedspesialitet ikke gjenspeiler kompetansen som er nødvendig i disse kompetanseområdene (en 

onkologisk gynekolog har kanskje ikke behov for å bruke mye av spesialiseringen sin på obstetrikk). 

Dersom man går videre med grenspesialiteter er Oslo Legeforening positiv til at disse fagfeltene blir 

grenspesialiteter. 

Oslo legeforening setter pris på at Legeforeningen har fokus på legenes fremtidige spesialitetsstruktur, 

men er bekymret for at det stigende antall sykehjemsleger ikke er inkludert i legenes 

spesialistutdanning. Oslo legeforening oppfordrer Legeforeningen til å se på mulighetene for at også 

sykehjemslegene kan delta i spesialistutdanningen, slik at vi kvalitetsikrer legetjenestene til den 

komplekse og skjøre pasientgruppen i sykehjem. Vi viser til tidligere henvendelse ang denne 

utfordringen. 

Telemark legeforening 
Prosjektet m spesialitetsstruktur fikk i mandat å belyse situasjonen i dagens system og beskrive 

utfordringene i den enkelte spesialitet relatert til utdanning og spesialitetsstruktur. Videre skulle det 

gjøres en vurdering av antatt fremtidig utvikling i det enkelte fag og spesialitetsstruktur og 

spesialitetsgrenser skulle vurderes både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Spesielt skulle 

fremtidig inndeling mellom hoved- og grenspesialiteter innenfor kirurgiske og medisinske fag, og om 

det skal åpnes for grenspesialisering innenfor andre fagfelt, vurderes. 
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Prosjektet ble organisert gjennom en ledende prosjektgruppe og to undergrupper i henholdsvis 

kirurgiske fag og medisinske fag. Disse rapporterte til prosjektgruppen. I tillegg ble alle andre 

fagmiljøer kontaktet for innspill om endringer i egen spesialitetsstruktur. Foreløpige konklusjoner ble 

drøftet med et samlet fagmiljø på seminar om spesialitetsstruktur 16. januar 2013. 

Prosjektgruppen anbefaler en overgang til hovedspesialiteter i de kirurgiske fagene. I de 

indremedisinske fagene videreføres ordningen med grenspesialiteter for alle spesialitetene inntil 

videre. Den indremedisinske undergruppen utelukket ikke en mulig overgang til hovedspesialitet for 

alle grenene på sikt. Prosjektgruppen anbefaler at en utredning av dette startes opp raskt.  

Telemark Legeforening mener: 

Utredningen avspeiler på ingen måte den utvikling vi ser i dagens aldrende befolkning med stadig mer 

multimorbiditet og kroniske lidelser. Vi er av den oppfatning at manglende breddekompetanse i 

spesialisthelsetjenesten er et større problem enn manglende dybdekompetanse. En utredning av 

framtidas spesialiststruktur må i en helt annen grad ta hensyn til disse forholdene, samt landets spredte 

befolkning, behov for breddekompetente spesialister i lokalsykehus, samt hensyn til vaktlag i 

distriktene og ved mindre sykehus. 

Telemark Legeforening kan ikke gi sin tilslutning til denne utredning og forslag til videre tiltak. 

Inntil videre bør strukturen med generelle spesialiteter i indremedisin og kirurgi samt grenspesialiteter 

beholdes. Andre fagområder bør heller ikke opprette grenspesialiteter.  

Troms legeforening 
Indremedisin:  

Overgang fra grenspesialiteter til hovedspesialiteter vil være uheldig for små sykehus der 

breddekompetanse er viktig. Det vil også øke problemet i større sykehus der det ofte er vanskelig å få 

noen til å ta helhetlig ansvar for pasienter med sammensatte lidelser eller stor komorbiditet. 

Generalistene har fortsatt en viktig rolle i sykehus, også i de større. Dersom en slik utredning settes i 

gang bør den samtidig inneholde en utredning om hvordan dette problemet skal løses. F.eks ved å 

beholde en egen hovedspesialitet i generell indremedisin som har 6 års utdannelse totalt. 

Ved å innføre en ny struktur i spesialistutdanningen, slik som foreslått, før en utredning gjøres, oppnår 

man sannsynligvis allerede de samme ulempene som beskrevet over. Dette er Troms legeforening 

skeptisk til, og vi vil ikke støtte overgang til hovedspesialiteter uten grenspesialiteter i indremedisin. 

Dersom det likevel gjennomføres må det sikres mulighet for en bred utdanning og 

vedlikehold/fornyelse av breddekunnskap gjennom hele utdanningen. Slik sikrer man så langt det er 

mulig spesialister som skal videre til mindre sykehus der breddekompetanse er påkrevet for å gi et 

helhetlig tilbud, ikke minst når det gjelder øyeblikkelig hjelp, og pasienter med 

sammensatte/samtidige lidelser.   

Kirurgi:  

De samme betraktningene som for indremedisin, gjøres gjeldene her. Vi er bekymret for mulighetene 

til å tilby et adekvat akuttkirurgisk tilbud til pasientene ved landsdelenes  mindre lokalsykehus, uten 

en generell kirurgisk utdannelse i bunnen for senere subspesialisering. Uten akuttkirurgisk tilbud blir 

det vanskelig å opprettholde et adekvat medisinsk og intensivmedisinsk tilbud ved de samme 

sykehusene. Denne problemstillingen må konsekvensutredes ytterligere før spesialitetsstrutkuren kan 

legges om.  

Vi er videre bekymret for om dem samlede utdanningstiden på 2 + 4 år vil være tilstrekkelig for å 

sikre adekvat erfaring og kunnskap i de kirurgiske fagene, særlig sett i lys av redusert arbeidstid, flere 
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leger og kortere vakter for leger i spesialisering.  Vi erkjenner behovet for forlenget tid i 

subspesialisering gitt nye teknikker, kvalitetskrav, metoder og utstyr, men mener det er galt å kutte så 

vidt mye ned på den felles kirurgiske utdannelsen.  

Samtidig erkjenner vi at diskusjonen om hoved- eller subspesialiteter i de kirurgiske fagene trolig er 

kommet så langt at en omlegging ikke lenger er til å unngå. Hvis omleggingen skjer, ber vi 

sentralstyret vurdere følgende justeringer av arbeidsgruppens forslag: 

1) Utvid den totale lengden på den kirurgiske utdannelsen med 1 år i grunnleggende kirurgi; slik at 

spesialiseringsløpet blir 3 år gen kir, og så 4 år spesialkirurgi. De tre første generelle årene bør ha et 

vesentlig innslag av traumatologi ved et gruppe-1-sykehus inkludert adekvate kurs, slik at alle 

kirurger får grunnleggende kompetanse i dette.  

2) Opprett en (2-3-årig) traumekirurgisk subspesialitet som legges på toppen av de øvrige nye 

hovedspesialitetene i kirurgi. Slik vil kirurger etter nye struktur (også andre enn gastrokirurger) etter 

ytterligere subspesialisering få en kompetanse slik at de vil kunne fungere i sin hovedspesialitet på 

dagtid (og selvsagt vakt), og ha en subspesialitet som sikrer bredde i vaktkompetansen. Dette er nyttig 

både på de mindre sykehusene, men også ved de store traumesentrene. ”Kompetanseområde” vil ikke 

erstatte dette.  

Etablering av nye kompetanseområder 

Vi er usikre på effekten av etablering av kompetanseområder. Behovet for kompetanseområde i 

traumekirurgi vil evt plukkes opp ved innføringen av 1 – 2 over. Innenfor andre områder kan det være 

nyttig, men må skilles fra nærliggende spesialiteter slik at dette ikke fremstår som konkurrerende 

utdanninger. 

Grenspesialisering eller bare hovedspesialiteter 

Vi støtter fortsatt hoved- med grenspesialisering, både i kirurgi, indremedisin og evt andre fag. Vi ser 

at dette kanskje faller i kirurgi i denne omgang, og ber derfor at det tas nødvendige skritt for å sikre 

generell kompetanse også i akutt kirurgi (se over.)  

Forskningens betydning 

Forskning bør telle inntil 6 mnd i alle spesialiteter, og inntil ett år der det anses forsvarlig. Tilsvarende 

tellende tjeneste bør også vurderes gitt til Lis som har gjennomgått formalisert lederutdanning eller 

FTV-verv av en viss størrelse. 

Grenspesialisering i andre fag 

På generelt grunnlag bør det kunne åpnes opp for grenspesialisering i flere fag; ikke minst for å unngå 

en nye hovedspesialiseringer som gjør at disse spesialistene vil være lite egnet på et mindre sykehus 

der generell kompetanse er viktig. 

 

REGIONSUTVALG 
 

Regionsutvalg Nord 
Regionsutvalget ser med bekymring på konsekvensene enkelte forslag kan få for beredskapen på 

perifere sykehus. Akutt kirurgi og akutt indremedisin på sykehus med lang transportvei er ikke godt 

nok drøftet i rapporten. Utvalget mener det er nødvendig å opprettholde kompetanse og kapasitet på 

disse områdene. Utvalget ber om at landsstyremøtet ser på hensiktsmessigheten av en egen 

subspesialitet i akutt-/traume-kirurgi.  
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Regionsutvalg Vest 
En omfattende og grundig utredning. 

Befolkningens behov for spesialisthelsetjenester må være førende for hvordan strukturen i 

spesialitetene planlegges og utvikler seg. Fremover vil legeforeningen og helsedirektoratet 

nødvendigvis måtte ha mye kontakt med gjensidig utveksling av hverandres virkelighetsforståelse og 

med felles fokus på løsninger som legger til rette for til enhver tid å ha gode fagoppdaterte leger og en 

struktur hvor pasientene får gode og likeverdige spesialisthelsetjenester så nært der de bor som 

forsvarlighet tilsier. Legespesialitetene må legges så nær opp til slik de er eller i Europa. 

RÅD OG UTVALG  
 

Legeforeningens forskningsutvalg 

Viser til tidligere brev/innspill til prosjektgruppen ved Johan Torgersen datert 3.1.2013. Det er særlig 

to utfordringer det er aktuelt å løfte opp igjen her. 

1. Hvordan få forskningsforståelse inn som en basis kompetanse for legene og slik sikre at 

forskning ligger som en grunnpilar for all medisinsk virksomhet på en god måte. 

2. Hvordan samtidig sikre at de som ønsker å forske skal få mer forskningstid inn som en 

tellende tjeneste  

I høringsbrevet ber Legeforeningen om innspill på prosjektgruppens anbefalinger og 

problemstillinger. Forskningsutvalget har på bakgrunn av de to punktene over, kommentarer til 

følgende anbefalinger.  

«Det innføres ny struktur i spesialistutdanningen i kirurgi: Spesialisering blir to-delt med en felles 

kirurgisk basistjeneste på to år og en hoved spesialisering på fire år». 

«Det innføres ny struktur for spesialistutdanningen i indremedisin: Spesialiseringen starter med en 

felles indremedisinsk basistjeneste på tre år, fulgt av tre års tjeneste innenfor grenspesialiteten og et 

halvt års valgfri tjeneste innenfor godkjente områder (f.eks. forskning eller relevante spesialiteter)» 

Forskning som tellende tjeneneste 

Utvalget er bekymret for nedprioriteringen av forskning som tellende tjeneste og har tidligere sendt 

bekymringsbrev til sentralstyret om nedjustering av tellende tjeneste i kirurgiske og indremedisinske 

fag til 6 mnd. Av anbefaling nummer en over kan det se ut som om forskning ikke lenger skal utgjøre 

tellende tjenesten innenfor kirurgiske fag. Det mener forskningsutvalget er svært uheldig og påpeker 

at forskning også må kunne utgjøre tellende tjeneste innen kirurgi. 

Som det fremkommer av brev sendt til prosjektgruppen mener utvalget at det er av vesentlig 

betydning for den medisinske og helsefaglige utviklingen at leger er med på å produsere ny kunnskap 

for å sikre kunnskapens relevans. Forskningsvirksomhet har i tillegg en viktig miljøeffekt. Når 

forskning er integrert med klinisk virksomhet og ikke minst med kvalitetssikring og innovasjon, har 

dette ringvirkninger i miljøet som fører til fagutvikling og god klinisk praksis. Spesialistutdanningen 

må derfor også gi rom for at de som er spesielt motivert og interessert kan bruke noe av 

spesialiseringstiden i konkrete og relevante forskningsprosjekter.  
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Forskningsutvalget mener  

At dokumentert forskningskompetanse bør kunne erstatte en del krav til prosedyrer og klinisk tjeneste 

slik at minst 6mnd av basistjenesten og 6mnd av spesialiseringsdelen (totalt 1år) av spesialiseringen 

kan være forskning. 

Forskningsforståelse som basiskomponent 

Forskningsutvalget mener alle leger etter endt utdanning som minimum må evne å kritisk evaluere og 

implementere ny forskningsbasert kunnskap. Ikke alle leger skal drive med forskning, men 

Legeforeningen bør arbeide for å sikre at spesialister har en minimumskunnskap om hva forskning er 

og kan bidra med når det gjelder fagutvikling og kunnskapshåndtering  

Forskningsutvalget mener det er behov for en bredere forankring av forskningskompetanse integrert i 

spesialiseringsløpet hos alle spesialister. Det er viktig å sikre at all undervisning, også 

internundervisning, har integrert i seg noe om kunnskapsbasert praksis. Dagens regelverk ikke er godt 

nok for å ivareta forskningens grunnleggende rolle i spesialistutdanningen. Det bør være et felles 

regelverk for alle spesialiteter som gir føringer for visse elementer som skal være på plass i 

spesialiseringen. Disse elementene må slik utvalget ser det få plass i den basiskomponenten som det 

vises til i høringsbrevet.  

Forskningsutvalget mener 

Det må innføres et minimumskrav til forskningsforståelse tilsvarende grunnkurset på Ph.D 

programmet i forskningsmetodikk og kunnskapshåndtering. For eksempel gjennomført som et 

obligatorisk ukeskurs relevant for egen fagområde som skal omfatte både kompetanse i 

forskningsmetodikk og kunnskapshåndtering 

Generelle innspill til selve rapporten 

Forskningsutvalget synes rapporten er velskrevet, men mener at forskning bør nevnes tidligere i 

rapporten og mer som en integrert komponent. Allerede i kapittel 5.1 "kunnskapsvekst og 

kvalitetskrav" ville det vært naturlig å nevne at tilrettelegging for forskning må være viktig i 

utarbeidelsen av en ny spesialiststruktur. Videre i kapittel 6.1 "Dagens systemer" ville det passet å ha 

et eget punkt for forskning som er en viktig del av mange medisinstudenters og legers virke og 

spesialisering. Til slutt ville det passet å nevne forskning i faktorer som påvirker 

spesialitetsstrukturen. Særlig under kapittel 7.3.1 "Kunnskapsvekst og kvalitetskrav." 

Spesialitetsrådet 
Spesialitetsrådet vil berømme arbeidsgruppen for et grundig arbeid og for nytenkning vedrørende 

fremtidig spesialitetsstruktur. De forskjellige anbefalingene kommenteres separat.  

1: Kirurgiske fag.   

Spesialitetsrådet støtter forslaget om omgjøring til hovedspesialiteter med grunnlag i de faktorer som 

anføres i rapporten. Forslaget om et strukturert utdanningsforløp anses som viktig for god og effektiv 

spesialisering. At gastroenterologisk kirurgi skal erstatte generell kirurgi kan bli problematisk. Hvis 

gastrokirurger skal dekke generell kirurgisk vakt og alle de inngrep som ikke umiddelbart defineres 

innefor de andre nåværende grenspesialitetene, vil det bli et stort behov for gastrokirurger. I tillegg vil 

det for mange gastrokirurger på en del avdelinger sannsynligvis bli lite gastrokirurgisk aktivitet på 

dagtid. Dette vil bla kunne gi dårlig rekruttering til gastrokirurgi. Derfor er det viktig at man utreder 

nøye hva som er nødvendig for å ha vaktkompetanse. Sannsynligvis vil to års grunnutdanning i starten 

av et spesialiseringsløp være for lite til at dette kan oppnås. Dette kan f eks løses ved at de som skal 

arbeide ved avdelinger hvor det ikke er vakt for de ulike kirurgiske spesialiteter, gjennomgår et eget 

etterutdanningsprogram på et eller to år for å oppnå god generell kirurgisk vaktkompetanse.  
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2. Indremedisinske fag.  

Spesialitetsrådet støtter forslaget om et strukturert utdanningsforløp. Det foreslås basistjeneste på tre 

år, og dette vil være med på å sikre generell vaktkompetanse. Flertallet i utvalget ønsker ikke at 

grenspesialiteter skal omgjøres til hovedspesialiteter foreløpig. Det er vanskelig å se prinsippielle 

forskjeller mellom medisin og kirurgi når det gjelder dette punktet. Siden det indremedisinske 

fagmiljøet trenger ytterligere utredning av dette spørsmålet, støtter spesialitetsrådet anbefalingen om 

at man foreløpig ikke foreslår omgjøring til hovedspesialiteter.  

 3. Etablering av nye kompetanseområder.  

Spesialitetsrådet støtter at det arbeides videre med etablering av nye kompetanseområder, jfr 

kommentarer nedenfor om ytterligere grenspesialisering . 

4. Videreføring av dagens system med hoved og grenspesialisering / mer fleksible systemer for 

kompetanseutvikling / grenspesialisering i andre spesialiteter.  

Spesialitetsrådet støtter anbefalingen om et prinsipp om hovedspesialiteter og avvikling av 

grenspesialiteter med videre kompetanseutvikling gjennom mer fleksible ordninger. Den medisinske 

utvikling går svært raskt, og i en rekke fag er det allerede i dag uformell spesialisering, ofte kalt 

kvistspesialisering. Utfordringen med hensyn til subspesialisering, grenspesialisering og 

kompetanseområder gjelder de fleste medisinske fag, ikke bare kirurgi og indremedisin. Også som 

lege i spesialisering vil man ofte tilegne seg innsikt og ferdigheter som gir grunnlag for 

spesialkompetanse. Den kompetansen man trenger, vil i stor grad være avhengig av det stedet man 

arbeider. Derfor synes det mest hensiktsmessig at man etter ferdig utdanning i en hovedspesialitet 

tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for det arbeidet man skal utføre. Hvis man åpner for 

opp for nye grenspesialiteter, vil svært mange fag sannsynligvis ønske dette. Dette vil kreve mye 

ressurser og være lite fleksibelt.  

5. Forskningens plass og omfang i spesialistutdanningen.  

Pga den raske utvikling innen medisin og den store informasjonsflommen, er det viktig at leger kan 

finne frem til, kritisk evaluere og implementere ny forskningsbasert kunnskap. Dette undervises i 

grunnutdanningen, men bør få en sterkere plass også i spesialistutdanningen. Man kan tenke seg 

obligatoriske kurs på linje med administrasjon og ledelseskurset. Videre bør det legges til rette for 

kombinerte utdanningsløp slik at man kan oppnå forskningskompetanse og spesialitet tidligst mulig.   

6. Etterutdanning  

Etterutdanning for legespesialister vil få en viktigere plass i fremtiden. Obligatorisk etterutdanning 

som i dag bare gjelder for spesialister i almennmedisin, vil sannsynligvis bli utvidet. I en utredning 

om spesialitetsstruktur kan det være naturlig å vurdere vedlikeholdskrav for spesialiteter, 

kompetanseområder eller annen subspesialisering.  

 

SPESIALFORENINGER 
 

Norsk Forening for Intervensjonsradiologi 

Fakta i høringsmaterialet (”Utredning om spesialiststruktur”) 

1. Kirurgi anbefales omdannet fra gren- til hovedspesialiteter. 

2. Indremedisin opprettholder samme system med grenspesialiteter. 
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3. Ingen andre fag gis mulighet til grenspesialiteter. 

NFIR mener at grenspesialisering er avgjørende for at intervensjonsradiologien skal få en videre 

utvikling som både er robust og av høy kvalitet. Denne muligheten bør ikke blokkeres. Andre 

spesialiteter enn kirurgi og medisin bør få mulighet for en tilsvarende utvikling gjennom gren- og 

hovedspesialitet.   

Intervensjonsradiologi er grunnleggende basert på et stort antall karsyke pasienter der teknikkene 

utvikles og trenes, som igjen gir en betydelig overføringsverdi til intervensjoner utenfor karsystemet. 

Det gjelder da særlig i forbindelse med; livstruende GI-blødning, komplikasjoner til kirurgi, nyresvikt, 

chemoembolisering i lever, blødning ved traumer, vevs-prøvetaking, og agonal angiografi. Vi tror at 

grenspesialisering vil stimulere tverrfaglig utvikling med mange av de kliniske avdelingene, og 

dermed i bidra til en bedring av det intervensjonsradiologiske tilbudet til pasienter fra alle spesialiteter 

som trenger intervensjonsradiologisk kompetanse. Dette vil også være i tråd med trender innen 

internasjonale fagmiljøer. 

Det er vel kjent at andelen eldre mennesker i befolkningen vil øke, noe som trolig vil føre til flere 

sykdomstilstander som arteriosklerose, diabetes, overvekt, kreft og nyresvikt for å nevne noe. Flere 

pasienter vil være kirurgisk inoperable og intervensjonsradiologiske prosedyrer kan være eneste 

mulighet for denne gruppen. I tillegg til nye behandlingstilbud og nye pasientgrupper som oppstår, er 

det samtidig et økende krav til raske og presise inngrep. Disse kravene mener vi 

intervensjonsradiologi vil være best rustet til å møte som grenspesialitet. 

Hva er intervensjonsradiologi? 

Faget har vært og er i sterk vekst, og er større enn flere kirurgiske gren-spesialiteter ved mange 

sykehus. 

 Faget står for bildeveiledede minimalt invasive prosedyrer på mange områder (noen eksempler); 

a. rekonstruktive prosedyrer på alle typer kar,  

b. intervensjoner på lever og galleveier, for eksempel perkutan avlastning ved 

gallegangsokklusjoner eller reåpning ved drenasje til tarm,  

c. rekonstruktive prosedyrer på urinveier, for eksempel ved avlastning fra nyre til blære, 

d. endovaskulær behandling ved alle typer traumer,  

e. intervensjoner på barn (forskjellige typer inngrep), 

f. endovaskulær okklusjonsbehandling for å stanse blodforsyningen, for eksempel preoperativ 

tumor embolisering eller post-partum blødning, 

g. endovaskulær reåpning av lukkede kar, for eksempel invasiv slagbehandling,   

h. bildeveiledede biopsier fra svært mange organ og hulrom, 

i. bildeveiledete drenasjer fra de fleste områder,  

j. stentgraftbehandling ved aneurismer og andre tilstander i store kar 
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Hvorfor er det behov for en formell spesialisering av intervensjonsradiologi? 

1. Kvalitet. Mulighet for grenspesialisering er avgjørende for fagets kvalitet, standardisering og 

pasientsikkerhet, 

2. Klinikk. Fag med egen spesialitet får større ”oppmerksomhet”, og kan dokumentere egen 

aktivitet på en helt annen måte. Et økende antall intervensjonsradiologiske avdelinger har 

egne sengeobservasjons-enheter som følger opp pasientene før og etter behandling, 

3. Rekruttering. En spesialitetsgodkjennelse av intervensjonsradiologi vil styrke rekrutteringen 

til radiologi, som i dag sliter med bemanningen ved mange sykehus, 

4. Praksis. Radiologi og andre store fag , for eksempel anestesi og pediatri, har vokst og er på 

mange sykehus større enn indremedisin. Utviklingen har gjort at radiologi i praksis allerede er 

grenspesialisert, 

5. Utvikling. Utviklingen, spesielt internasjonalt, peker mot økt spesialisering, men også økt 

samarbeid mellom de forskjellige spesialitetene, for eksempel som ”vascular institutes”, 

6. Undervisning og opplæring. Spesialisering vil medføre strukturert undervisning, opplæring og 

dokumentasjon som fører til økt kvalitet og pasientsikkerhet,  

7 Antall prosedyrer og utvikling over tid. NFIR kartla intervensjons-radiologisk virksomhet ved 

norske sykehus i 2011, og har på basis av disse tallene laget en målbeskrivelse for 

spesialisering. Virksomheten er nært knyttet opp til de kirurgiske grenspesialitetene. En 

endring for disse til hovedspesialiteter vil endre dette forholdet. 

8 Den minimalt invasive perkutane teknikken erstatter eller er et alternativ til åpne kirurgiske 

inngrep. Den radiologiske metoden har redusert morbiditet, mortalitet, og liggetid 

sammenholdt med tradisjonell kirurgi.  

9 Intervensjonsradiologi (IR) er i dag en integrert del av den medisinske verden. I EU er IR 

godkjent som egen spesialitet eller grenspesialitet under radiologi. I 1992 ble IR godkjent som 

medisinsk spesialitet i USA, hvor det i dag finnes mer enn 4000 intervensjons-radiologer. 

10 Sæther-utvalgets rapport fra 2011 (Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av 

pasienter med karsykdom) konkluderte med følgende;  

a. Ut fra demografisk utvikling og sykdomspanorama i befolkningen må en forvente et 

økende behov for intervensjonsradiologiske tjenester de nærmeste 20 årene, 

b. Som i medisinen ellers har det innenfor karbehandling vært en markert trend mot 

minimal invasiv behandling de siste 20 årene. I dag utgjør endovaskulær behandling 

(intervensjonsradiologiske) vel halvparten av inngrepene, denne andelen forventes å 

øke i årene fremover, og  

c. Tre typiske trekk er ”drivere” for denne utviklingen; 

- spesialisering til ”spisskompetanse” innenfor fagfeltene, 

- teknisk utvikling preget av samarbeid mellom industri og fagmiljø, gir stadig bedre og 

mer raffinert utstyr, 

- disse faktorene virker sammen og ”gjør det umulige mulig” rent prosedyremessig,  
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- pasienter ønsker selv minimalt invasive inngrep som kan sees i sammenheng med økt 

kunnskap i befolkningen om nye behandlingsmetoder. 

SPESIALITETSKOMITEER 
 

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin 
Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin mener at det ikke er behov for å endre strukturen for 

spesialiteten arbeidsmedisin.  

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisins synspunkter til de punkter som etterspørres i Legeforeningens 

brev:  

Kirurgiske fag 

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin støtter det foreliggende forslaget til endring i 

spesialitetsstrukturen for de kirurgiske fag.  

Indremedisinske fag 

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin støtter det foreliggende forlaget til endring i 

spesialitetsstrukturen for de indremedisinske fag.  

Nye kompetanseområder 

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin støtter de foreslåtte forslag til nye kompetanseområder.  

Grensespesialitet eller bare hovedspesialitet 

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin mener at dette ikke vil være relevant for spesialiteten 

arbeidsmedisin, og har ikke begrunnede synspunkter på det.  

Grensespesialitet i andre fag? 

Dette er ikke direkte relevans for spesialiteten arbeidsmedisin, og spesialitetskomiteen i 

arbeidsmedisin har ikke begrunnede synspunkter om det.  

Spesialitetskomiteen i bryst- og endokrinkirurgi 
Spesialitetskomiteen for Bryst- og endokrin kirurgi slutter seg til forslaget om å gjøre 

grenspesialiteten Bryst - og endokrin kirurgi om til en hovedspesialitet. 

Vi er enige i høringsuttalense fra fagmedisinsk forening. 

Spesialitetskomiteen i geriatri 
Kirurgiske fag 

Akutte geriatriske pasienter blir i enda større grad enn andre generelle indremedisinske pasienter 

innlagt med uavklarte problemstillinger, inkludert kirurgiske problemstillinger. Den foreslåtte 

omstruktureringen av utdanningen av kirurger vil kunne bidra til redusert kirurgberedskap på mindre 

sykehus.  Dette vil kunne bidra til et forringet tilbud til geriatriske pasienter. 

Indremedisinske fag 

Som følge av den demografiske utviklingen vil geriatriske pasienter utgjøre en stadig økende andel av 

dem som behandles ved alle indremedisinske avdelinger. Disse pasientene kjennetegnes blant annet 

av at de har flere samtidige lidelser og er skrøpelige. God behandling av multisyke eldre krever bred 

erfaring i en rekke indremedisinske grenspesialiteter.  Vi trenger gode generalister både for å behandle 

multisyke eldre og andre pasienter med sammensatte lidelser. Manglende generalistkompetanse kan 

gjøre helsevesenet både ineffektivt og dyrere fordi pasienten må henvises til flere subspesialister 

under et utrednings- og behandlingsforløp.  



 

 

26 

 

Vi frykter at en oppsplitting av hovedspesialiteten indremedisin til flere hovedspesialiteter kan 

medføre en holdningsendring til det å håndtere generelle og sammensatte problemstillinger.  Vi 

frykter et økt organfokus på bekostning av generalistkompetanse og breddetenkning. Dette vil ikke 

være hensiktsmessig verken for den enkelte pasient eller økonomien i helsevesenet.   

Grenspesialisering eller bare hovedspesialiteter? 

Spesialitetskomiteen i geriatri tilrår å opprettholde dagens ordning med hovedspesialitet i 

indremedisin og videre grenspesialisering ut fra dette. Vi støtter indremedisinsk undergruppes 

anbefaling om et mer strukturert utdanningsløp innen de indremedisinske fagområdene. Komiteen er 

spesielt opptatt av at dette forslaget kan åpne for mindre obligatorisk vakttjeneste under spesialisering.  

Spesialitetskomiteen i medisinsk mikrobiologi 
Saken har vært drøftet i komitémøte og ved epostveksling. Komiteen stiller seg bak følgende: 

Vi har ingen innvendinger mot prosjektgruppens anbefalinger vedrørende kirurgiske fag, 

indremedisinske fag eller etablering av nye kompetanseområder. 

Som representanter for en mindre spesialitet hvor grenspesialisering er uaktuelt, har vi heller ingen 

sterke meninger om hvorvidt grenspesialisering eller bare hovedspesialiteter er mest hensiktsmessig.  

Vi ser at det spørres om:  ”Bør dagens ordning med hoved- og grenspesialiteter videreføres, eller bør 

det etableres et system basert på hovedspesialiteter og videre kompetanseutvikling gjennom mer 

fleksible og individuelt tilpassede systemer for etterutdanning”? Våre motspørsmål er: Vil fleksible og 

individuelt tilpassede systemer ivareta en felles nasjonal standard for kunnskap og ferdigheter, som 

grenspesialiseringen nå ivaretar? Med andre ord: vil hovedspesialitetene tilsvare dagens 

grenspesialiteter? Hvis det er tilfelle, kan fleksible og individuelt tilpassede systemer for 

etterutdanning anbefales. Videre må det drøftes om etterutdanningen skal godkjennes/sertifiseres, av 

hvem, og etter hvilke retningslinjer.  

Vårt synspunkt på forskningens plass og omfang i spesialistutdanningen er at forskningen må ha minst 

like stor plass som i dag, gjerne større, i fremtidig spesialistutdanning. 

Vi har ingen synspunkter vedrørende forslag til nye grenspesialiteter som intervensjonsradiologi, 

gynekologisk onkologi, rettspatologi, alderspsykiatri. 

Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi 
Vår komite har nylig levert forslag om endring av spesialistreglene for vårt fag. Vi har ikke foreslått 

endringer i strukturen. Vi har fått godkjent endringer i kursene og har foreslått en ny målbeskrivelse 

og ny operasjonsliste. Vi ønsker sterkt fokus på operativ trening og er bekymret fordi treningen i 

elektive prosedyrer er blitt vanskeligere for LIS. Dette skyldes, i tillegg til trangere økonomi, den 

generelle satsning på dagkirurgi og “fast track” kirurgi. Vi kan ikke se at vårt fag er spesielt omtalt i 

dokumentet og regner med at det derfor ikke foreligger store planer om endringer. 

Spesialitetskomiteen i revmatologi (og Norsk revmatologisk forening) 
Revmatologi er en hovedspesialitet, og styret/spesialitetskomiteen kan ikke se at etablerte 

hovedspesialitet er spesielt omtalt i utredningen, noe vi tolker som at det ikke planlegges endringer i 

strukturen av hovedspesialitetene. 

Norsk revmatologisk forening ser ikke for seg grunnleggende endringer i strukturen for faget, da 

grenspesialisering ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt. 

Vi støtter prinsippet om kompetanseområder og spesielt at smertemedisin omtales konkret og 

anbefales prioritert. Foreningen ser for seg at også andre kompetanseområder kan utvikles i årene som 

kommer f. eks. bildediagnostikk og rehabilitering. 
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Dersom det i fremtiden blir en felles grunnutdanning (common trunk) i indremedisin, vil den trolig 

være svært relevant for de 2 år som kreves i indremedisin for spesialiteten revmatologi. 

 

LANDSSTYRESAK-FREMTIDIG SPESIALITETSSTRUKTUR  

Vi viser til vår høringsuttalelse ”SPESIALITETSSTRUKTUR-BEHOV FOR ENDRINGER?” som er 

vedlagt i dokumentet ”UTREDNING OM SPESIALITETSSTRUKTUR.”  

Dette er fremdeles Spesialitetskomiteens holding, men vi har noen tilføyelser.  

Det har kommet en ny utgave av Europeisk curriculum i radiologi. Det definerer mer nøyaktig nivå-

systemet i utdanningen.  

 

Nivå 1: 3 år med generell utdanning. Det er godt definert i dokumentet hva dette skal inneholde og det 

gir en god basis i generell radiologi 

 

Nivå 2: 2 år hvor halvparten skal brukes på videre utdanning i generell radiolog og den andre 

halvparten eventuelt kan brukes til fordypning i inntil to emner, ev i generell radiologi.  

 

Det er hensiktsmessig å gjøre noe om på kursstrukturen. Vårt forslag er å arrangere årlige grunnkurs 

(for eksempel 1-6) som bør tas i riktig rekkefølge i Nivå 1 og som til sammen dekker de 

grunnleggende emnene. Disse skal være obligatoriske. Det bør så være en andel valgfrie kurs som tas 

i Nivå 2 og som er emnekurs. Det kan ev være obligatoriske kurs i Nivå 2 i tillegg. Dette vil 

sannsynligvis ikke være mer ressurskrevende enn dagens system.  

 

Nivå 3: Dette nivået tilsvarer grenspesialisering etter modellen som kirurgi og medisin i dag har. Det 

kan være formelle grenspesialiseringer eller ev. mer uformell subspesialisering.  

Denne modellen er en formalisering av hvordan dagens utdanning av generelle radiologer og 

subspesialister (uformelle, basert på realkompetanse) foregår. Tidsbruken er logisk i forhold til tiden 

det i praksis tar å tilegne seg kunnskap som i det radiologiske fagmiljøet oppfattes til ”vanlig nivå.” 

Det presiseres at det forutsetter 5 års utdanning i radiologi, dvs at muligheten for sideutdannelse 

bortfaller.  

 

Vi mener vi bør ha en ordning som ligger så tett opp til den europeiske som mulig.  

 

I dokumentet fra Legeforeningen ”Fremtidig spesialitetsstruktur” står det i Oppsummeringen at 

fagutviklingen er den viktigste faktoren som skal påvirke spesialiststrukturen. Det er vi enige i. Det 

som er lite vektlagt i dokumentet er at de forskjellige spesialitetene er på forskjellige steder i sin 

fagutvikling. Indremedisin fikk sine grenspesialiteter i 1975, kirurgi fikk det i 1977. Radiologien har 

hatt en svært rask utvikling i tiårene etter dette. I den perioden har modaliteter som CT, MR, ultralyd 

og intervensjon kommet til og utviklet seg til svært gode bildediagnostiske og bildeveiledede 

behandlingsmetoder. Bildediagnostikken har i dag en helt sentral rolle i utredning og behandling av 

pasienter i nærmest alle nivåer og områder av medisinen. På alle de store sykehusene er spesialistene 

seksjonert. Det er nå mest vanlig med organseksjonering, men det er også dels modalitetsseksjonering 

eller en kombinasjon. Det har tvunget seg fram fordi faget er for stort til at en spesialist kan holde 

tilfredsstillende nivå innen alle modaliteter og organområder.  

 

Denne utviklingen i radiologi gjør at vi nå har behov for et system for videre spesialisering og behovet 

for grenspesialisering har meldt seg. Det vises til søknaden fra Norsk intervensjonsradiologisk 

forening for grunnlaget for dette for intervensjonsradiologiens del.  

Det at man i kirurgi og medisin har kommet til at systemet med grenspesialisering ikke lenger er 

hensiktsmessig i de fagene, trenger ikke å bety at ordningen ikke er hensiktsmessig for eksempel 

radiologi og andre fag. Det har fungert godt og vært med på å sikre kvaliteten på grenspesialistene i 

medisin og kirurgi i over 30 år. Årsaken til at de nå ønsker å gå over til hovedspesialiteter er at 

”grenfagene” har blitt så store at en ikke rekker å bli spesialister før de fyller 40 år. Vårt innspill er at 

systemet med grenspesialisering videreføres for fag hvor dette er hensiktsmessig. 
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YRKESFORENINGER 
 

Allmennlegeforeningen 
Fra fagmiljøer både innenfor kirurgi og indremedisin uttrykkes det at man med dagens 

spesialitetsstruktur ikke erverver nødvendig kompetanse og tilstrekkelige ferdigheter verken i hoved- 

eller grenspesialiteten. Det argumenteres derfor med overgang fra grenspesialiteter til 

hovedspesialiteter.  Fra andre fagområder har det kommet innspill om behov for etablering av 

grenspesialiteter.  

Samtidig arbeider Helsedirektoratet, på oppdrag fra HOD, med en omfattende gjennomgang av 

spesialistområdet.  

Sentralstyret igangsatte et utredningsarbeid om spesialitetsstrukturen, der det nå foreligger en rapport 

som legges fram til høring, for så å bli behandlet som landsstyresak.   

Allmennlegeforeningen ser behovet for å gjøre spesialiseringsløpene bedre, både med henhold til 

innhold, framdrift, kobling til stillingsstruktur og smidig avvikling av gruppe-1-tjeneste. Endringer i 

spesialiseringsløpene i sykehus må bidra til at problemet med midlertidige stillinger blir mindre.  

Allmennlegeforeningen mener at de store fagene må ta tilstrekkelig hensyn til at behovet for 

breddekompetanse bare blir større i årene som kommer. Legeforeningens rapport ”Lokalsykehusenes 

framtidige rolle” gir vesentlige innspill om dette. Det er verdt å merke seg at det er de største 

sykehusene som må være mest oppmerksom på at det må finnes en ”lokalsykehus”-tenkning, der den 

riktige medisinske kompetansen er en breddekompetanse og ikke en spisskompetanse. Etablering av 

et eget kompetanseområde innenfor mottaksmedisin vil kunne være et viktig bidrag for å sikre god 

breddekompetanse.  

Innen kirurgi vil en overgang fra grenspesialiteter til hovedspesialiteter gjøre det nødvendig å definere 

en vaktkompetanse. Lokale forhold knyttet til risiko og sårbarhet må legges til grunn når man skal ta 

stilling til nødvendig kompetanse. Det er avgjørende å se hele helsetjenesten under ett. Oppgavedeling 

med legevakttjenesten må ta høyde for at kompetansen der kan variere mye. Rimelig avstand til 

kirurgisk kompetanse kan være en avgjørende faktor for allmennlegers trygghet i legevakt.  

Allmennlegeforeningen ser en klar fare i at en overgang til kirurgiske hovedspesialiteter vil forsterke 

en sentraliseringstendens i sykehusstrukturen. Egne vaktordninger for alle hovedspesialiteter er ikke 

konsekvensutredet med henhold til økonomiske konsekvenser. Sentralisering og egne vaktordninger 

vil fremstå som en faglig styrking, men kun for pasienter som har nådd fram til det aktuelle sykehuset. 

Det å sikre lokal vaktkompetanse og unngå lange transportavstander av ustabile, alvorlig syke og 

skadde kirurgiske pasienter er avgjørende forutsetninger for at Allmennlegeforeningen skal kunne 

støtte at kirurgiske grenspesialiteter omgjøres til hovedspesialiteter.  

Allmennlegeforeningen støtter Legeforeningens generelle innstilling om å holde antall spesialiteter og 

grenspesialiteter på en relativt lavt nivå. Det er åpenbart at teknisk vanskelige områder som 

intervensjonskardiologi, rytmefeil og hjerteavbildning krever spesiell og omfattende trening. Hvorvidt 

det er hensiktsmessig å etablere grenspesialiteter må vurderes i lys av en generell gjennomtenkning av 

hensikten med denne formen for avgrensning. Fokusert etterutdanning må vurderes nøye som 

alternativ. Det kan tenkes at man kan etablere andre godkjenningsordninger som ikke knytter seg til 

etablerte spesialiteter. Bruk av ultralyd er etter hvert en interdisiplinær ferdighet med varierende 

ordninger for sikring av kompetanse. Allmennlegeforeningen støtter at ordningen med 

grenspesialisering utredes.  
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Kardiologi utgjør en så vesentlig del av indremedisinen at fagets basiskunnskap må beherskes av alle 

indremedisinere. Hvorvidt kardiologi skal bli en egen hovedspesialitet må ses i sammenheng med 

konklusjonene av en utredning av grenspesialiteter.  

Allmennlegeforeningen slutter seg til utredningens betraktninger om allmenn- og samfunnsmedisinen. 

Utdanning av sykehusspesialister henger sammen med vår sykehusstruktur på to måter. Alle sykehus 

bør ha robuste fagmiljøer og delta i spesialistutdanning, og spesialistene må utdannes i forhold til de 

reelle behovene i og utenfor sykehusene. Legeforeningens politikk må henge sammen. Forslag om 

endringer i spesialitetsstruktur må sammenholdes med Legeforeningens tanker om nasjonal 

sykehusplan.   

Leger i vitenskapelige stillinger 
DNLF har laget et utkast om fremtidig legespesialisering.  

LVS støtter de momenter som kommer frem i denne utredningen. 

LVS vil imidlertid peke på 3 momenter som bør ytterligere konkretiseres: 

1. Avsluttende eksamen.  

Spesialistutdanning bør avsluttes med en eksamen. Dette er av betydning med felles arbeidsmarked 

innen EU. Derfor er en felles EU godkjenning innen ulike spesialiteter nå på trappene. 

2. Etterutdanning.  

Etterutdanning bør gjennomføres med et visst antall kurs / timer per år, kfr. det som allerede gjelder 

for spesialiteten i almen-medisin. Slike krav bør settes av de ulike spesialistforeningene. 

3. Forskning.  

Forskningstjeneste: Det er viktig at den nåværende ordning med at inntil 1 års forskningstjeneste 

opprettholdes som godkjent tjeneste for alle de ulike spesialistutdanningene  

Vitenskapelig oppgave:  

Som ledd i spesialistutdanningen bør det gjennomføres en studie og skrives en vitenskapelig oppgave. 

Dette gjennomføres nå i grunnutdanningen ved flere av de norske medisinske fakultetene.  Til 

spesialist oppgaven bør det stilles høyere krav til kvalitet og vitenskapelighet. Spesialistoppgaven bør 

gjennomføres under veiledning og sendes til ekstern refereevurdering. For noen vil det være naturlig 

at oppgaven videreføres til en artikkel til et internasjonalt tidsskrift i relevant fagfelt, men dette bør 

ikke være et krav. Det bør være et krav at kandidaten presenterer oppgaven muntlig som ledd i 

internundervisning.  

Forskningskurs:  

Et forskningskurs for leger i spesialistutdanningen vil kunne inkludere trening i å identifisere 

problemstillinger, litteratursøk for innhenting av informasjon om «state of the art» innen feltet, 

formulere hypoteser, planlegge forsøk for å teste hypoteser og trening i å analysere og presentere data. 

Siden forskningsteori og metode forutsettes allerede kjent fra grunnutdanningen vil kurset på 

spesialistnivå fokusere på trening av praktiske ferdigheter, spesielt trening i å formulere 

problemstillinger og presentere og diskutere resultater. Treningen kan gjennomføres som 

gruppeskriving, og være basert på reelle datasett som enten er publisert eller som eventuelt kan 

publiseres som resultat av forskningskurset (jft over spesialistoppgave).  
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Overlegeforeningen 
Legeforeningen har nedsatt en prosjektgruppe som nylig har levert et forslag vedrørende fremtidig 

spesialitetsstruktur. Det foreslås at grenspesialitetene fjernes i kirurgi og omgjøres til 

hovedspesialiteter. I indremedisin foreslås det å beholde dagens struktur men med ny basisdel. 

Of støtter forslaget om å gå fra grenspesialisering til hovedspesialitet i kirurgi, og ser på dette som et 

virkemiddel for å effektivisere utdanning av legespesialister i Norge. 

Of er opptatt av at kompetansen i vaktarbeidet ikke vil synke ved at det kun blir to år med generell 

kirurgi/vaktkirurgi før en går i gang med hovedspesialiteten. Kravet til vaktkompetansen må 

minimum være slik at en sikrer at kirurgiske ø-hjelpspasienter møter vaktkompetente kirurger som er i 

stand til å initiere utredning og behandling, og sørge for at pasientene blir behandlet av riktig kirurgisk 

spesialitet. Det er viktig at alle «hovedspesialiteter» er representert i den generelle 

utdanningskompetansen for å sikre rekruttering til alle hovedspesialiteter. 

Forslaget vil kunne innebære at lokalsykehusene vil få et annet innhold. Mye viktig behandling av 

pasienter foregår i små sykehus. Hvordan kan en utnytte kirurgiske spesialistsøyler i forhold til 

sykehusets størrelse og funksjon, for eksempel akuttsykehus? Ved flere sykehus må en lage generell 

kirurgisk vaktlinje med å bygge ut gastrokirurgi. Det vil derfor bli behov for styrkede ressurser innen 

gastrokirurgi.  

Vedrørende indremedisin: Rapportens konklusjon om å ikke omgjøre grenspesialitetene i 

indremedisin til hovedspesialiteter virker godt begrunnet på nåværende tidspunkt.  Det er vesentlige 

forskjeller mellom kirurgien og indremedisinen. Sykdomspanoramaet innen indremedisin gir et større 

behov for generalisten. Kardiologene har lenge ønsket å bli hovedspesialitet. Of mener at 

indremedisin bør inn i samme spor om noe tid, men Of ser at dette fagområdet trenger mer tid til å 

avklare eventuell egnet struktur, og at man i denne omgang beholder strukturen med grenspesialiteter. 

Praktiserende spesialisters landsforening 
PSL ser nødvendigheten av å omgjøre grenspesialiteter inne kirurgiske og indremedisinske fag til 

hovedspesialiteter. Vi støtter derfor anbefalingene til framtidig spesialitetsstruktur. Tverrfaglig 

samarbeid og økt kompetanse vil sikre kvaliteten på den medisinske behandling til beste for 

pasientene. Generell kirurgi og generell indremedisin vil bli erstattet med hovedspesialiteter som i dag 

er grenspesialiteter. Det gjør at utdanningen på et tidligere tidspunkt blir spisset mot den endelige 

spesialitet. 

I mange fagfelt er avtalespesialistene godkjent som utdanningsinstitusjon i deler av 

spesialistutdanningen med inntil et halvt år. PSL mener at avtalespesialistene har et godt faglig 

grunnlag for aktiv deltagelse i utdanningen av framtidige spesialister, og at kandidatene vil ha stor 

faglig glede av at deler av utdanningen foregår i avtalepraksis. Bred faglig erfaring, kontinuitet og 

stort pasientgrunnlag gjør avtalepraksis til gode arenaer for utdanning. 

PSL mener at avtalespesialistene ivaretar den faglige bredden og kontinuiteten i dagens 

spesialisthelsetjeneste. Derfor blir avtalespesialistene en viktig samarbeidspartner i den framtidige 

spesialitetsstrukturen. 

Yngre legers forening 
Det vises til brev fra Dnlf datert 26. februar 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om Ylfs 

innspill. Saken ble behandlet på Ylfs styremøte 15. mars 2013 og det ble fattet følgende vedtak:  
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Etter Ylfs syn har arbeidet med spesialitetsstruktur tydelig vist det store behovet for å rydde opp i 

spesialistutdanningen. Selv om dette ikke var hensikten med utredningen står det klart for oss at 

spesialistutdanningen må revideres. Det anbefales i rapporten at spesialistløpene i både indremedisin 

og kirurgi struktureres og effektiviseres. Dette slutter Ylf seg til og vi presiser også at en 

implementering av faste stillinger for leger i spesialisering faktisk vil bidra til dette.  

Dagens modell med grenspesialisering i indremedisin og kirurgi gjør det mulig å fullføre den 

generelle hovedspesialiseringen og grenspesialiseringen innen et fag på 6,5 år. Ylf ser ikke behovet 

for å redusere normert spesialiseringstid uavhengig av om en går for modeller med egne 

hovedspesialiteter eller fortsetter med grenspesialiteter. Det sentrale er at tiden i spesialisering brukes 

på å bli flink i det en skal drive med.  

Med bakgrunn i dette støttes forslaget om at en konverterer de kirurgiske grenspesialitetene til egne 

hovedspesialiteter og at hovedspesialiteten generell kirurgi opphører. Vi erkjenner at dette vil 

medfører at et mindre fokus på de generelle kirurgiske kompetanser til fordel for mer fokus på selve 

hovedspesialiteten. Men det må sikres at ferdigutdannete nye spesialister med hovedspesialitet må ha 

tilstrekkelig kompetanse til å kunne delta i felles/generelle vaktordninger også ved mindre sykehus 

uavhengig av hvilke(t) sykehus de har gjennomført spesialiseringen ved. 

Videre kan en spørre seg om ikke det er riktig at de indremedisinske fagene også bør konverteres til 

egne hovedspesialiteter. Inne de indremedisinske fagene er det det samme behovet for å sikre høy 

kompetanse innen det enkelte fagområdet samt strukturere og effektivisere spesialiseringsløpene.  

På den andre siden er samvirket og integrasjonen av de indremedisinske fagene sterkere enn for de 

kirurgiske. Tiden er enda ikke moden for å gjøre de indremedisinske fagene om til egne 

hovedspesialiteter og om dette skal gjøres på sikt må dette forankres sterkt i fagmiljøene. I tillegg bør 

generell indremedisin beholdes og styrkes. Selv om det påhviler myndighetene så vil Ylf understreke 

at det også må ansettes flere generelle indremedisinere i norske sykehus. 

Ylf støtter forlaget om innføring av felles faglig basis (common trunc). En godt utviklet og 

sammensatt felles faglig basis vil kompensere for mye at det som tidligere ble lært inn i løpet av 

spesialiseringen i den generelle spesialiteten. Ylf gir sin tilslutning til 3 årig felles faglig basis i 

indremedisinske fag og 2 år i kirurgiske fag. 

Med utgangspunkt i dagens raske faglige utvikling, kunnskapsvekst og kompetansekrav blir det 

vanskelig å bygge formelle offentlige kompetanserammer rundt all kompetanse og særlig den spisse 

enden av faget. Etter ferdig hovedspesialist må fagutviklingen ivaretas på andre måter. 

Kompetanseområder kan utvikles for visse fagområder. I tillegg bør etterutdanningen i mye større 

grad tas i bruk for å videreutvikle og sikre den kompetansen legene trenger til å gjøre den jobben de er 

satt til. Etterutdanning må aktivt tas i bruk som virkemiddel for å sikre bred og generell kompetanse 

der det trengs. Henviser for øvrig til høringssvaret om etterutdanning. 

Forskning skal være en sentral del av spesialiseringen og spesialistenes virke. Ylf mener at alle leger 

må sikres en minimum av akademisk kompetanse i form av å kunne finne, evaluere, kritisere og 

implementere forskningsbasert kunnskap. Alle behøver ikke å forske, men det må være anledning til å 

la forskning telle med i spesialistutdanningen i alle fag. Vi savner forskningens plass i det foreslåtte 

løpet i nye kirurgiske hovedspesialiteter. I tillegg må det legges til rette for kombinerte 

spesialiserings- og forskerutdanningsløp. 

Ylf støtter forslagene om videre arbeid med mottaksmedisin, smertemedisin og traumekirurgi som 

egne kompetanseområder. 
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Ylf presiserer også viktigheten av at allmennmedisin og samfunnsmedisin består som egne og adskilte 

fag. Allmennmedisin er et individrettet primærmedisinsk fag og allmennmedisineren driver 

sekundærforebyggende arbeid. Samfunnsmedisin er et grupperettet fag og har primærforebygging 

som et viktig fagområde. De ulike tilnærminger til pasienter og pasientgrupper krever kompetanse 

som må rendyrkes i den enkelte spesialitet. I tillegg er ikke samfunnsmedisin et 

primærhelsetjenestefag, men et fag som kan spille en viktig rolle på flere nivåer i helsetjenesten, blant 

annet på sykehus. 

 

 

 

 

 

 


