REFERAT
FRA
SPESIALITETSRÅDETS MØTE
Onsdag 7. desember 2016
Legenes hus

Til stede:

Einar K. Kristoffersen (leder)
Hans Høvik
Inger Sofie Samdal Vik
Svein Rotevatn
Tom Glomsaker
Kristin Utne
Terje Osnes
Eyvind Rødahl
Øivind Irtun
Sverre Harbo (observatør)
Nina Evjen (sekretær)

Forfall:

Kathinka Meirik (nestleder), Tone Skeie-Jensen, Erik Solligård og Heidi
Merete Rudi (observatør).
Fra sekretariatet deltok Merete Dahl og Marte Løvald Andresen.

Sak 1/6/16

Referat fra møte 19. oktober 2016
Referatet ble godkjent.

Sak 2/6/16

Fremtidig spesialitetsstruktur – status
Utdanningssjef Nina Evjen informerte om ny forskrift for legenes
spesialistutdanning som vedtas i desember 2016 og som trer i kraft mars
2017. Reviderte læringsmål for samtlige spesialiteter ble levert til
Helsedirektoratet innen fristen 2.12.

Sak 3/6/16

Seminar 3.-4. mai 2017
Temaer for seminaret ble diskutert.

Sak 4/6/16

Møter i 2017
Det vil bli avholdt seks møter i spesialitetsrådet i 2017:







Sak 5/6/16

2. februar
30. mars
15. juni
7. september
19. oktober
7. desember

Årsrapporter fra spesialitetskomiteene 2015
Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapporter fra følgende
spesialitetskomiteer:






Barne- og ungdomspsykiatri
Blodsykdommer
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Psykiatri

Rapportene ble tatt til etterretning.
Blodsykdommer: Spesialitetskomiteen tilskrives da spesialitetsrådet
bemerker at de ønsker en noe mer utfyllende rapportering i fremtidige
årsrapporter.
Sak 6/6/16

Fremskrivninger av behovet for spesialister i fremtiden
Statistikksjef Anders Taraldset orienterte om Legeforeningens
fremskrivninger av behovet for spesialister i fremtiden.

Sak 7/6/16

Besøk av spesialitetskomiteen i indremedisin
Per Mathisen, Rolf E. Christiansen og Elisabeth Vesterbekkmo representerte
komiteen.
Komiteen orienterte om arbeidet med utvikling av læringsmål for del 2 felles
for alle indremedisinske fag og del 3 for generell indremedisin. De har gått
nøye gjennom hele fagfeltet, og har opplevd arbeidet som nyttig og
utbytterikt. Læringsmålene for del 2 har blitt omfattende, og komiteen
mener det kan være behov for noen justeringer. De vil igangsette et arbeid
for å se på om enkelte mål kan tas ut av del 2 og flyttes til del 3 i de
spesialiteter der det er relevant.
Den nye spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin ble diskutert. Komiteen har
uttrykt skepsis til opprettelsen av en slik spesialitet, og stilt spørsmålstegn
ved behovet. Komiteen er positiv til at den nye spesialiteten skal bygge på
del 2 i indremedisin.
Rekruttering til faget: Få blir i dag værende i generell indremedisin, de fleste
går videre med grenspesialisering. Når det nå er besluttet å etablere en
hovedspesialitet i indremedisin, blir det viktig at det finnes stillinger både
for LIS 3 og for overleger i spesialiteten.
Komiteen orienterte om at antall sakkyndighetsvurderinger har vært
avtagende siden 2011. Nå er det kun de mest kompliserte søknadene med
tjeneste utenfor EU/EØS som sendes til sakkyndig vurdering. Sekretariatet
vil følge opp dette med spesialistgodkjenningsteamet i Helsedirektoratet.

Sak 8/6/16

Saker til neste møte i spesialitetsrådet
Spesialitetsrådet ønsker å invitere president Marit Hermansen til neste møte
i spesialitetsrådet.

Sak 9/6/16

Eventuelt

