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1 Møter 
- Avholdte møter i komiteen 

 Mars- introduksjonsmøte etter nyoppnevnt spesialitetskomite med tidligere leder Øystein 
Grimstad 
Oktober –komitemøte med besøk av Hudavdelingen ved Revmatismesykehuset, Haugesund 
November – komitemøte med vurdering av søknader om godkjenning av 
utdanningsinstitusjoner 
Desember – Ledermøte, kun leder i Spesialitetskomiteen deltok  
 

2 Spesialistreglene 
- Har det vært endringer eller forslag om endringer i spesialistreglene? 

 Spesialistforskriften tråde i kraft i sin helhet 1.mars 2019. Det er en rekke endringer 
sammenliknet med gamle spesialistregler.  
 
Dagens ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger stiller tydelige krav 
til spesialistutdanningen og legger til rette for utvikling av kvaliteten i spesialistutdanningen. 
De ulike aktørenes oppgaver er også fastsatt. Det forutsetter blant annet tilstrekkelig 
veiledning og supervisjon som er bærebjelkene i den nye spesialistutdanningen. 
Oppnådde læringsmål er grunnlaget for spesialistgodkjenningen. Selve spesialistutdanningen 
skal ha en varighet på minimum seks og et halvt år. Utdanningen Hud- og veneriske 
sykdommer består av del1 på 1,5år (LIS 1) og + del 3 på 5 år (LIS 3). Foruten 
spesialitetsspesifikke læringsmål er det lagt vekt på etikk, kommunikasjon, 
brukermedvirkning, helsesystemkunnskap, samhandling og annen kunnskap som er felles for 
alle leger i spesialisering. Disse læringsmålene inngår i felles kompetansemoduler. Klinisk 
forskning skal kunne inngå i utdanningsløpene. Man har en laget en utvidet kurspakke som en 



del av læringsaktivitetene for å oppnå læringsmålene. Begrepene «obligatoriske» og «valgfrie» 
kurs har falt bort. Mange læringsaktiviteter må utføres for å kunne oppnå et læringsmål. 
Læringsmålene for indremedisin forventes å kunne dekkes ved 6mnd tjenestetid ved 
indremedisinsk avdeling. Læringsmål for akutte og alvorlige dermatoser forventes å kunne 
dekkes ved 6mnd tjenestetid ved sengepost på en Hudavdeling. LIS ved mindre hudavdelinger 
må i tillegg beregne større andel tid avtjent på større hudavdeling for å kunne få opptjent sine 
læringsmål. 
Linker til mer informasjon om den nye spesialistutdanningen samt læringsmål: 
Her finnes de gamle spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer: 
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-
spesialistgodkjenning/lege/hud-og-veneriske-sykdommer  
 
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-
spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/om-ny-spesialistutdanning-og-
overgangsregler#overgangsregler – her er en del generell nyttig informasjon.  
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften – hvis dere skulle 
ønske å skrive ut kun forskriftsteksten må dere definere sider da dere ellers får over 300 sider. Be 
eventuelt om å skrive ut fra side 1-15 for å unngå å få med alle læringsmål. Det er litt kortere vei til §§ 
her enn i rundskrivet og kanskje man ikke trenger å lese merknaden, så personlig slår jeg opp her 
først. 
 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-ordning-for-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-
av-leger-innfort/id2630978/ - dette er rundskrivet som har merknader til hver § i forskriften og som 
forklarer litt hvordan §§ skal tolkes (101 sider). 
 
https://spesialisthelsetjenesten.no/ - her er blant annet oversikt over hvilket RegUt som har fagansvar 
for hvilken spesialitet, litt info om kompetanseportalen mm. 
 
 
 

3 Kursvirksomheten 
- Tilfredsstillende kvalitet og volum kurs som inngår som læringsaktiviteter? 

 Den nye kurspakken består av følgende kurs: 

• Dermatologisk terapi og immunologi 
• Lysbehandling, Laser og PDT (Photo Dynamic Therapy) 
• Yrkes og allergologi 
• Seksuelt overførbare sykdommer (SOS) 
• Dermatopatologi 
• Dermatoskopi 
• Hudtumores 
• Intro kurs 

Ansvar for kurs for vår spesialitet er lagt til RegUT nord. Det er laget en rulleringsplan om 
hvilket sted og holder kurs når. RegUT nord tar kontakt med de aktuelle kurssteder og 
oppnevner en kursansvarlig. Et kurs rullerer mellom to steder. Det er ønskelig at 
kurskomiteen består av personer fra begge steder. Alle kurs er ikke kommet på plass ennå, og 
det er forsinkelser i dette arbeidet fra RegUT nord. 
Link til kurskatalogen: 



https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs 
 
 

4 Vitenskapelig aktivitet/forskning 
- Aktivitet blant leger i spesialisering? 

 Noen steder er vitenskapelig aktivitet på tur opp, andre steder ned. Komiteen har monitorert 
vitenskapelig aktivitet i tråd med gjeldende spesialistregler. 

5 Simulering/ferdighetstrening  
- Hvilken betydning har ferdighetstrening/simulering i spesialistutdanningen i faget? 
- Er simulatortreningen i tråd med den faglige utviklingen? 

 Ikke relevant. 

6 Rapporter fra utdanningsinstitusjonene 
- Tilstrekkelig veiledning og supervisjon? 
- Inneholder rapportene tilstrekkelig informasjon? 

 Serus rapportene er erstattet med Søknad om godkjenning av utdanningsinstitusjoner, en ny 
portal for innrapportering av utdanningsvirksometen hvor HDIR har ansvar for å godkjenne 
institusjonen. Spesialitetskomiteen har delegerte oppgaver i denne forbindelse. 
Forarbeidet med dette nye systemet har ikke vært godt nok gjennomtenkt og 
helseforetakene har tolket dette nye innrapporteringssystemet på hver sin måte og dermed 
levert inn rapporter som lar seg vanskelig vurdere opp hverandre og hvor man må lete etter 
relevant informasjon. HDIR har ikke fått ekstra ressurser til dette arbeidet, som i neste 
omgang resulterer i at de ligger på etterskudd i vurderingen av alle søknader til tross for at 
spesialitetskomiteen leverte inn sin vurdering i november for samtlige utdanningssteder for 
Hud- og veneriske. sykdommer. 
 
Spesialitetskomiteen har vurdert samtlige søknader som mangelfulle på hver sine ulike 
punkter.  
 

7 Besøk spesialitetskomiteen har gjennomført 
- Hvor? 
- Konklusjon? 
- Spesielle utfordringer? 



 
 

Revmatismesykehuset Haugesund oktober  
 
Vedr Haugesund: 
Komiteen opplever at det har skjedd positive endringer rundt rammene for LIS utdanningen 
de senere år, deriblant flere utrednings- og behandlingsmodaliteter tilbys som gjør at de kan 
dekke flere læringsmål. Større stabilitet i overlegegruppen gjør at det er bedre kontinuitet i 
supervisjon og veiledning. Det kan være ønskelig med deltakelse i nettbasert live 
interundervisning med andre avdelinger i Helse Vest.  

8 Søknader fra sykehusavdelinger og institusjoner om godkjenning som 
utdanningsinstitusjoner eller endring av godkjenningsstatus 

 Alle eksisterende utdanningsinstitusjoner har sendt ny søknad, det er ikke tilkommet nye 
utdanningsinstitusjoner. 
 

9 Spesialistgodkjenning  
- Sakkyndighetsvurderinger for Helsedirektoratet? 

 19 fikk godkjenning som spesialister i vårt fag i 2019. Av disse var 8 overføring av 
spesialiteten fra EU/EØS (Sverige, Tyskland, Danmark, Polen og Kroatia). 
Dette er det nest høyeste tallet noensinne. 

10 Etterutdanning 
- Overordnet vurdering av tilbud og aktivitet i fagfeltet 

 Det er etablert en arbeidgruppe for obligatorisk etterutdanning for leger med 
spesialistgodkjenning, da man ønsker at fagmiljøene skal utarbeide et konkret forslag til faglig 
innhold med aktiviteter for etterutdanning i sin spesialitet. Arbeidsgruppen består av 
medlemmer av NFDV og av spesialitetskomiteen.  

11 Problemer i spesialistutdanningen i faget  
- Konkretiser  

 Fortsatt mangel på professorer og spesialister med akademisk kompetanse ved flere av 
landets gruppe-I utdanningsinstitusjoner.  
Der er også en stadig marginalisering av sengeposttilbudet ved flere av 
utdanningsinstitusjonene. 
Videre er det problemer med å rekruttere hudspesialister til flere av landets hudpoliklinikker, 
særlig i distriktene. 
 

12 Eventuelt 



 Idet komiteen en nyoppnevnt har vi brukt tid på å sette oss inn i vårt mandat og finne 
passende besøks- og møtedatoer. Arbeidet med vurdering av Søknader av 
utdanningsinstitusjoner har vært svært tidkrevende og dermed vårt hovedarbeid dette året. 
Dermed rakk vi ikke flere avdelingsbesøk. Vi har også hatt dialog med RegUT nord om den 
nye kurspakken. Det vil ta flere år før alle elementer rundt den en nye spesialistutdanningen 
er på plass og glir godt. 
 
Komiteen takker for tillit ved å oppnevne oss og håper på et godt samarbeid med fagmiljøet 
og NFDV videre.  

Sted/dato                                                                     Underskrift for spesialitetskomiteen 
Stavanger 13.03.20                                                    Sonali Rathour Hansen 
 

 
 


