REFERAT
FRA
SPESIALITETSRÅDETS MØTE
Onsdag 17. februar 2016
Park Inn Hotell

Til stede:

Einar K. Kristoffersen (leder)
Kathinka Meirik (nestleder)
Hans Høvik
Inger Sofie Samdal Vik
Svein Rotevatn
Tone Skeie-Jensen
Kristin Kornelia Utne (vara for Christer Mjåset)
Terje Osnes
Erik Solligård
Øivind Irtun
Kristin Refsdal (observatør, vara for Sverre Harbo)
Heidi Merete Rudi (observatør)
Svein Erik Tangsrud (representant fra Norsk pasientforening)

Forfall:

Tom Glomsaker, Eyvind Rødahl og Nina Evjen (sekretær)
Fra sekretariatet deltok Bjarne Riis Strøm, Merete Dahl og Marte Løvald
Andresen.

Sak 1/1/16

Referat fra møte 10. desember 2015
Referatet ble godkjent.

Sak 2/1/16

Seminar 2.-3. mai 2016
Forslag til program ble fremlagt for spesialitetsrådet. Sekretariatet jobber
videre med å ferdigstille programmet før utsendelse.

Sak 3/1/16

Fremtidig spesialitetsstruktur – status
Bjarne Riis Strøm orienterte om brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet
til Legeforeningen av 17. desember 2015. Brevet beskriver den fremtidige
rolle- og ansvarsfordelingen i spesialistutdanningen. Brevet presiserer at
Legeforeningens faglige organisasjonsledd, særlig spesialitetskomiteene, har
stor faglig legitimitet blant legespesialister. I tillegg presiserer Helse- og
omsorgsdepartementet at spesialitetskomiteene vil fortsette å gi faglige
innspill til Helsedirektoratet. Spesialitetskomiteene vil også fortsette med
kvalitetsvurderingene ved utdanningsavdelingene.
I møtet ble det også orientert om seminaret 8. og 9. mars 2016 om utvikling
av læringsmål som organiseres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og
Legeforeningen. Hovedformålet med seminaret er å informere

spesialitetskomiteene om at det skal utarbeides læringsmål i alle spesialiteter
tilpasset ny mal laget av Helsedirektoratet. Spesialitetskomiteene skal ha en
sentral rolle i utforming av læringsmål i hver spesialitet, og dette arbeidet
skal gjennomføres i løpet av 2016.
Det vil også bli organisert møter med hoved- og grenspesialitetene i
indremedisin og kirurgi før seminaret i mars 2016. Bakgrunnen for
invitasjonen til disse møtene er at de indremedisinske og kirurgiske
fagmiljøene med dagens hoved- og grenspesialiteter, i tillegg til å utvikle
læringsmål for sine spesialiteter, også skal utvikle læringsmål for common
trunk (del 2).
Sak 4/1/16

Høringer – Landsstyremøtet 2016
Legeforeningen hadde sendt tre høringer til spesialitetsrådet:
• Prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og
harmonisering (høringsfrist 16. mars 2016)
• Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport (Høringsfrist 14.
mars 2016)
• Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin (Høringsfrist 7. mars
2016)
Spesialitetsrådet ønsker å levere høringssvar til alle høringene.

Sak 5/1/16

Eventuelt

