REFERAT
FRA
SPESIALITETSRÅDETS MØTE
Torsdag 7. desember 2017
Legenes hus
Til stede:

Einar Klæboe Kristoffersen
Kathinka Meirik
Hans Høvik
Inger Sofie Samdal Vik
Svein Rotevatn
Tom Glomsaker
Christer Mjåset (deler av møtet)
Terje Osnes
Eivind Rødahl
Erik Solligård
Øivind Irtun
Sverre Harbo
Heidi Merete Rudi
Nina Evjen (sekretær)

Forfall:

Tone Skeie-Jensen, Svein Erik Tangsrud

Fra sekretariatet deltok Bjarne Riis Strøm, Merete Dahl og Charlotte Henriksen.
Sak 1/6/17

Referat fra møte 1. november 2017
Referatet ble godkjent.

Sak 2/6/17

Fremtidig spesialitetsstruktur - status
Utdanningssjef Nina Evjen informerte. Det skal være et møte 11. desember i
Helsedirektoratet om revidering av læringsmålene i del 1.
Det er god progresjon i arbeidet med læringsmålene for del 2 og 3, og gode
dialogmøter mellom spesialitetskomiteene og Helsedirektoratet. Læringsmål
for 10 – 12 spesialiteter vil være klare for vedtak 15. desember 2017. Siste
pulje med læringsmål planlegges vedtatt i februar 2018.
Tom Glomsaker og Nina Evjen redegjorde for status for arbeidet med
videreføring av en generell kirurgisk spesialitet. Det er behov for en
koordinering av læringsmålene i gastroenterologisk kirurgi og generell
kirurgi.
Det er nedsatt flere arbeidsgrupper i RHF-prosjektet der Legeforeningen er
representert.
Fagsjef Merete Dahl informerte om status vedrørende arbeidet med forslag
til forskrift for ASA-spesialitetene. Legeforeningen har hatt arbeidsmøter
med fagmiljøene i allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin, og et møte med

Helse- og omsorgsdepartementet for nærmere avklaringer om
forskriftstekst. Departementet sender utkast til forskrift på høring i
februar/mars 2018.
Sak 3/6/17

Seminar 2.-3. mai 2018
Rådsmedlemmene diskuterte videre forslag til tema og program for
spesialitetsrådsseminaret 2018.

Sak 4/6/17

Møter 2018
8. februar
5. april
7. juni
6. september
1. november
6. desember

Sak 5/6/17

Nytt om utdanningsinstitusjoner
Rådet ble informert om aktuelle saker knyttet til godkjenning av
utdanningsinstitusjoner.

Sak 6/6/17

Besøk av spesialitetskomiteen i fordøyelsessykdommer kl. 14.00
Kjetil Garborg representerte komiteen.
Komiteen har nedlagt et stort arbeid med utformingen av læringsmål. I
dagens ordning er kurs i endoskopi valgfritt. Spesialitetskomiteen har
foreslått å innføre obligatorisk basalkurs i endoskopi i den nye ordningen.
Det vil bli innført kolorektal cancerscreening, og det er diskusjoner i
fagmiljøet om behovet for å utdanne egne skopører. OUS har etablert et
"train-the-trainer"-kurs i endoskopi. Det er også behov for gode
samarbeidsrutiner med gastrokirurgene.
Det er gode forskningsmuligheter, spesielt på de store sykehusene.
Fordøyelsessykdommer er et fag som er i vekst og det bør derfor rekrutteres
flere spesialister. Rekrutteringen er imidlertid vanskelig, og det er
utfordrende å få besatt overlegestillinger.

Sak 7/5/17

Saker til neste møte i spesialitetsrådet
Fagdirektør Bjarne Riis Strøm orienterte om at det vil komme sak til
landsstyremøte 2018 om endringer i Legeforeningens lover, som også vil
omhandle fremtidig rolle og mandat for spesialitetsrådet.

Sak 8/5/17

Eventuelt

