
 

R E F E R A T 

FRA  

SPESIALITETSRÅDETS MØTE 

Torsdag 18. februar 2021 

Digitalt møte via Zoom 

  

Til stede:  Einar K. Kristoffersen (leder)   

 Lene Brekke (nestleder) 

 Hans Høvik 

 Ingunn Skjørten 

 Siv Kjelsås Kvinge 

 Mats Kleivane (vara for Hildegunn Norbakken) 

 Solveig Mo 

 Karin Straume 

 Heidi Stien 

 Kristijane Cook Hvaal 

 Miriam Katarina Gustafsson 

 Rolf E. F. Christiansen 

 Heidi Høifødt (vara for Elin Skog) 

 Hans Petter Næss 

 Terje Steigen 

 Svein Erik Tangsrud 

 

 I tillegg deltok Randi Moen Forfang fra Helsedirektoratet. 

 

Forfall: Ragnhild Øydna Støen, Hildegunn Norbakken, Elin Benedikte Skog og 

Madli Indseth. 

   

 Fra sekretariatet deltok Kari-Jussie Lønning, Nina Evjen, Merete Dahl, Kari 

Eikvar og Marte Løvald Andresen. 

  

Sak 1/1/21 Referat fra møtet 26. november 2020 

 Referatet ble godkjent. 

 

Sak 2/1/21 Koronapandemien – konsekvenser for spesialistutdanningen 

Helsedirektoratet, RegUtene og Legeforeningen delte erfaringer, 

bekymringer og behov for ytterligere tilpasninger for LIS. 

 

Oppsummering av konsekvenser: 

- Færre gjennomførte kurs fører til forsinkelser i spesialiseringsløpet, selv 

om mange fysiske kurs etter hvert har blitt erstattet av digitale kurs. 

Redusert kurstilbud har gitt et etterslep for kursdeltakelse, som kommer til å 

prege behovet fremover. 

- Karantene kan hindre LIS i å møte på arbeidsplassen. Det er viktig at 

arbeidsgiver legger til rette for meningsfull utnyttelse av karantenetiden,  så 

LIS ikke mister læring og utdanningstid.  

- Mange LIS har opplevd at redusert pasienttilgang har gitt utfordringer med 

gjennomføring av prosedyrer.  



- LIS har blitt omdisponert til andre oppgaver og andre arenaer enn fastsatt i 

utdanningsplanen, slik at læringsmål ikke har blitt oppnådd. 

 

Helsedirektoratet har laget en veileder for trygg gjennomføring av fysiske 

kurs under pandemien. 

 

Helsedirektoratet har vedtatt endringer i regelverket for enkelte spesialiteter, 

for å begrense de uønskede konsekvensene manglende læringsaktiviteter og 

forsinkelser under pandemien får for videre- og etterutdanningen.  

 

RegUtene ønsker å se nærmere på erfaringene knyttet til digitalisering av 

kurs, og vil vurdere i hvilken grad digitaliserte løsninger kan være nyttige 

også etter koronapandemien.. Viktigheten av fysisk deltakelse, faglige 

fellesarenaer og nettverksbygging ble presisert i møtet.  

 

 

Sak 3/1/21 Kvalitetsoppfølging av spesialistutdanningen – status 

 Helsedirektoratet orienterte om prosjektplanen for direktoratets arbeid med 

kvalitetsoppfølging av spesialistutdanningen. Formålet med prosjektet er å 

utforme systemer for å følge med på helheten og kvaliteten i utdanningen av 

leger i spesialisering, og å legge til rette for kontinuerlig kvalitetsforbedring 

i utdanningen. Helsedirektoratet ønsker å ha en plan for videre prosess klar 

innen 1. mai 2021. 

 

Direktoratet informerte også om et deloppdrag i oppfølgingen av 

handlingsplanen for allmennlegetjenesten, som omhandler integrering av 

kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i spesialist- og etterutdanningen for 

allmennmedisin. 

 

Legeforeningen orienterte om sin rolle i kvalitetsoppfølgingen og status for 

besøksordningen. Grunnet pandemien ble få besøk ved 

utdanningsvirksomhetene utført i 2020. Det arbeides med praktiske 

løsninger for å kunne gjennomføre digitale "besøk" som en unntaksordning. 

 

Legeforeningen har utviklet et skjema som verktøy for spesialitetskomiteene 

og utdanningsvirksomhetene i forberedelsene til, gjennomføringen av og 

oppfølgingen etter et besøk.  

 

Helsetilsynet orienterte om sine metoder knyttet til tilsynsbesøk, og 

alternative løsninger tatt i bruk det siste året, der egenevaluering inngår som 

en viktig del av metodikken.  

 

Legeforeningen ga også uttrykk for erfaringer der det å få målrettede 

spørsmål i seg selv igangsatte forbedringsarbeid. 

 

Helsedirektoratet fremhevet behovet for å etterspørre virksomhetenes egne 

internkontrollsystemer og resultatene av disse, samt brukeropplevelser 

(f.eks. LIS-tilbakemeldinger). 

 

 



Sak 4/1/21 Status for arbeidet med godkjenning og registrering av 

 utdanningsvirksomheter 

 Helsedirektoratet orienterte om verdifulle, ukentlige arbeidsmøter med 

sekretariatet i Legeforeningen knyttet til arbeidet med godkjenning og 

registrering av utdanningsvirksomheter.  

 

 Helsedirektoratet har per i dag ca. 90 søknader om godkjenning i prosess.. 

Det er betydelig variasjon mellom enkeltsøknader og mellom spesialiteter 

når det gjelder kompleksitet og oppfølgingsbehov.  

 

 Spesialitetskomiteene har levert tilbakemeldinger i ca. 39 spesialiteter.  

 

 Det er per i dag 42 godkjente og 135 registrerte utdanningsvirksomheter. 

Helsedirektoratet gir ikke avslag på søknad om godkjenning uten at det har 

vært en grundig prosess i forkant. 

 

Sak 5/1/21 Publisering av referat 

 Spesialitetsrådet besluttet at referater fra spesialitetsrådsmøtene kan 

publiseres på Legeforeningens nettsider. 

 

Sak 6/1/21 Dato for neste møte i Legeforeningens spesialitetsråd 

 Neste møte ble berammet til 6. mai 2021. 

 

Sak 7/1/21 Eventuelt 

 Ingen saker til eventuelt. 

 


