REFERAT
FRA
SPESIALITETSRÅDETS MØTE
Torsdag 30. mars 2017
Legenes hus

Til stede:

Einar K. Kristoffersen (leder)
Kathinka Meirik (nestleder)
Hans Høvik
Inger Sofie Samdal Vik
Eyvind Rødahl
Christer Mjåset
Tone Skeie-Jensen
Terje Osnes
Petter Aadahl
Øivind Irtun
Svein-Erik Tangsrud
Nina Evjen (sekretær)

Forfall:

Erik Solligård, Tom Glomsaker, Svein Rotevatn. Sverre Harbo, Heidi
Merete Rudi

Fra sekretariatet deltok Bjarne Riis Strøm, Merete Dahl og Charlotte Henriksen.
Sak 1/2/17

Referat fra møte 2. februar 2017
Referatet ble godkjent.

Sak 2/2/17

Fremtidig spesialitetsstruktur – status
Utdanningssjef Nina Evjen informerte. Helsedirektoratet har sendt
læringsmålene for del 2 og del 3 på høring med frist 1. april 2017. Forslag
til læringsmål er utarbeidet av Legeforeningens spesialitetskomiteer.
Legeforeningens høringssvar er utarbeidet på et overordnet prinsipielt nivå,
spesialitetskomiteer og fagmedisinske foreninger leverer egne
høringsuttalelser direkte via Questback til direktoratet.
Helsedirektoratet har foretatt betydelige endringer av læringsmålene for del
1, både av innhold og detaljeringsgrad, uten faglig forankring.
Legeforeningen har opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide et
revidert forslag til læringsmål for del 1.

Sak 3/2/17

Seminar 3.-4. mai 2017
 Program ble godkjent av rådet og ordstyrere ble valgt.

Sak 4/2/17

Årsrapporter fra spesialitetskomiteene 2015/2016
Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapport fra følgende
spesialitetskomiteer:
 Patologi 2015
 Nevrologi 2015















Rus- og avhengighetsmedisin 2015
Blodsykdommer 2016
Hud- og veneriske sykdommer 2016
Barne- og ungdomspsykiatri 2016
Nevrokirurgi 2016
Plastikkirurgi 2016
Ortopedisk kirurgi 2016
Psykiatri 2016
Lungesykdommer 2016
Geriatri 2016
Fordøyelsessykdommer 2016
Medisinsk genetikk 2016
Øre, nese og halssykdommer 2016

Rapporten ble tatt til etterretning og tilbakemelding vil bli sendt til hver
komite.
Sak 5/2/17

Besøk av spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri
Marianne Kveldstad, Randi Nesje Myhr, Gro Dale Lie, Jonny Hoveland,
Judeson Royle Joseph og Marianne Østevik Skaug representerte komiteen.
Spesialitetskomiteen fremla viktige saker og tendenser i spesialiteten. Store
deler av arbeidet dette året har gått med til å jobbe med læringsmålene.
Faget er en klinisk spesialitet som i stor grad er avhengig av veiledning og
modning. Arbeidet med læringsmålene har vært positivt i form av samarbeid
med andre spesialiteter, for bl.a. å forsikre om at psykoterapi veiledning går
inn som obligatoriske læringsmål. Forskning er et forbedring- og
satsningsområde. Faget har mange desentraliserte enheter og nasjonale kurs
er viktig. Komiteen er bekymret for regionaliseringstendenser ettersom det
er viktig med nasjonale strukturer.
Komiteen har hatt et møte med spesialistgodkjenningsteamet i
Helsedirektoratet, og mottar fortsatt et høyt antall spesialistgodkjenninger til
sakkyndigvurdering. Komiteen utfører 3-4 besøk til utdanningsinstitusjoner
i året.
Antall BUP leger, både spesialister og LIS, har økt i perioden 2007 – 2017.
Utfordringene med overlegedekning er i ferd med å bli bedre, det ble
godkjent 23 spesialister i 2016. Det er høy kvinneandel, men det legges til
rette for rekruttering av mannlige kolleger.

Sak 6/2/17

Årsrapport spesialitetsrådet 2016
Årsrapporten ble gjennomgått og godkjent av rådet.

Sak 7/2/17

Saker til neste møte i spesialitetsrådet
 Spesialitetsrådets fremtidige rolle
 Lang saksbehandlingstid på spesialistsøknader i Helsedirektoratet

Sak 8/2/17

Eventuelt

