
 

 

 

R E F E R A T 

FRA  

SPESIALITETSRÅDETS MØTE 

Onsdag 7. september 2016 

Legenes hus 
 

  

Til stede:  Einar K. Kristoffersen (leder)   

 Kathinka Meirik (nestleder) 

 Hans Høvik 

 Inger Sofie Samdal Vik  

 Tom Glomsaker  

 Terje Osnes  

 Eyvind Rødahl 

 Erik Solligård  

 Øivind Irtun 

Sverre Harbo (observatør) 

Hans Petter Næss (observatør) 

Svein Erik Tangsrud (representant fra Norsk pasientforening) 

Nina Evjen (sekretær) 

   

Forfall:  Tone Skeie-Jensen, Svein Rotevatn og Christer Mjåset. 

 

Fra sekretariatet deltok Bjarne Riis Strøm og Marte Løvald Andresen. 

  

Sak 1/4/16 Referat fra møte 8. juni 2016 
Referatet ble godkjent. 

 

Sak 2/4/16 Seminar 3.-4. mai 2017 

 Saken ble utsatt til neste møte i spesialitetsrådet. 

 

Sak 3/4/16 Høring – Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 

leger og tannleger (spesialistforskriften) 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til en 

ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og 

tannleger (spesialistforskriften). Forskriften skal erstatte 

spesialistgodkjenningsforskriften, turnusforskriften og generelle 

bestemmelser for spesialistutdanningen av leger. 

 

Forskriften skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning. 

Forskriften har regler blant annet om aktørenes roller og ansvar i 

spesialistutdanningen, herunder Legeforeningens rådgivende rolle, om 

utdanningens innretning, om stillinger for leger i spesialisering, om krav til 

utdanningsvirksomheter, om spesialistgodkjenning, om klage på vedtak og 

om overgangsordninger. 

 

 Utkast til høringssvar fra spesialitetsrådet ble diskutert. Det kom ytterligere 



innspill til innhold og formuleringer. Frist for innlevering av høringssvar er 

12. september 2016. Lenke til spesialitetsrådets høringssvar: 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---

Forskrift-om-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-for-leger-og-

tannleger-spesialistforskriften/  

 

Sak 4/4/16 Høring – Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske 

fagene i del 1 

 Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til læringsmål for de kliniske 

fagene i del 1 av ny spesialistutdanning for legene - indremedisin, kirurgi, 

psykiatri og allmennmedisin. 

 

 Utkast til høringssvar fra spesialitetsrådet ble diskutert. Det kom ytterligere 

innspill til innhold og formuleringer. Frist for innlevering av høringssvar er 

21. september 2016. Lenke til spesialitetsrådets høringssvar: 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---

Laringsmal-i-ny-spesialistutdanning-for-leger-De-kliniske-fagene-i-del-1/  

 

Sak 5/4/16 Høring – Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles 

kompetansemoduler, del 1-3 

 Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til felles kompetansemoduler 

for alle spesialiteter. Læringsmålene skal tas inn som vedlegg til ny forskrift 

om spesialistutdanning og godkjenning av legespesialister. Temaene i felles 

kompetansemoduler er etikk, systemforståelse, organisasjonsutvikling og 

ledelse, lovverk, forskningsforståelse, kunnskapshåndtering, kvalitet og 

pasientsikkerhet, kommunikasjon, brukermedvirkning, samhandling og 

opplæring av pasienter/pårørende. 

 

 Utkast til høringssvar fra spesialitetsrådet ble diskutert. Frist for innlevering 

av høringssvar er 21. september 2016. Lenke til spesialitetsrådets 

høringssvar: https://legeforeningen.no/Legeforeningen-

mener/Horinger/Horing---Laringsmal-i-ny-spesialistutdanning-for-leger-

Felles-kompetansemoduler-del-1-3/  

 

Sak 6/4/16 Årsrapporter fra spesialitetskomiteene 2015 

 Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapporter fra følgende 

spesialitetskomiteer: 

 Bryst- og endokrinkirurgi 

 Endokrinologi 

 Gastroenterologisk kirurgi 

 Indremedisin 

 Karkirurgi 

 Klinisk farmakologi 

 Klinisk nevrofysiologi 

 Lungesykdommer 

 Nukleærmedisin 

 Revmatologi 

 Thoraxkirurgi 

 Urologi 
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 Øyesykdommer 

 

Rapportene ble tatt til etterretning. 

  

Sak 7/4/16  Eventuelt 

 Sekretariatet ønsker å involvere spesialitetsrådet i utarbeidelsen av bl.a. 

kriterier for pris for beste avdeling, kommune eller avtalespesialist for 

etterutdanning. Saken vil bli diskutert i neste møte i spesialitetsrådet. 

  

   

  

  

 


