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Referat fra møte 15. juni 2017
Referatet ble godkjent.
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Lang saksbehandlingstid i Helsedirektoratet - status
Fagdirektør Bjarne Riis Strøm og utdanningssjef Nina Evjen informerte.
Etter møter, medieoppslag og brev fra Legeforeningen, informerte
Helsedirektoratet om at de umiddelbart igangsetter tiltak for å intensivere
saksbehandlingen. I perioden 31.07.-04.08. er det blitt fattet 129 vedtak og i
perioden 04.08.-10.08. er det blitt fattet 114 vedtak om
spesialistgodkjenning. Legeforeningen har påpekt viktigheten av langsiktige
tiltak for å redusere saksbehandlingstiden på mer permanent basis.
Det ble påpekt fra rådsmedlemmer at en ringvirkning av lang
saksbehandlingstid har vært at Helsedirektoratet har underkjent klinisk
veiledning gitt av kvalifiserte leger som ventet på spesialistgodkjenning.
Dette har skapt utfordringer både for LIS og utdanningsavdelingene.
Rådet tok orienteringen til etterretning.
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Fremtidig spesialitetsstruktur - status
Utdanningssjef Nina Evjen informerte. Helsedirektoratet er ferdig med å
gjennomgå svar på høringen om læringsmål for de medisinske spesialiteter
del 2 og del 3. Direktoratet har koblet høringssvar med de aktuelle
læringsmål i et excel- dokument per spesialitet, som ble oversendt til
spesialitetskomiteene i midten/slutten av august. Spesialitetskomiteene har

fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomgå og kommentere
høringsuttalelsene. Komiteene er også bedt om å anbefale hvordan
delmålene skal ivaretas, når direktoratet nå har besluttet at
læringsmålsstrukturen kun skal ha ett nivå. Spesialitetskomiteene er bedt om
å gi tilbakemelding om når det er antatt at dette arbeidet vil bli ferdig.
Komiteenes tidsestimater fordeler seg utover høsten 2017.
Helsedirektoratet har bedt Legeforeningen spille inn ressurspersoner til et
"Forum for læringsmål i spesialistutdanningen". Forumet skal være en
prosess- og kompetansegruppe som kan bistå direktoratet i den pågående
prosessen med etablering av nye læringsmål. Medlemmene skal kunne
benyttes ved behov for belysning og drøfting av læringsmål og generelle
problemstillinger utover spesialitetskomiteenes bidrag.
Spesialitetskomiteene skal involveres der det kommer fram forslag om
endring av foreslåtte læringsmål. Legeforeningen er bedt om stille med til
sammen 6 personer med kompetanse innen indremedisin, kirurgi,
allmennmedisin, psykiatri, "småfagene" og del 1.
Det ble også informert om arbeidet vedrørende organisering og
gjennomføring av spesialisering i ASA-spesialitetene. Rapporten fra
Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet er en foreløpig skisse,
mye vedrørende organiseringen og ansvarsfordelingen er fortsatt uavklart.
Det blir opprettet en kompetansegruppe i sekretariatet som skal jobbe aktivt
med dette.
Rådet tok orienteringen til etterretning.
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Spesialitet i akutt- og mottaksmedisin - status
Utdanningssjef Nina Evjen informerte. Det har blitt opprettet en
etableringskomite med fem medlemmer og tre varamedlemmer, som skal
jobbe med etablering av spesialiteten.
Læringsmål er allerede vedtatt, men må omredigeres og omformuleres så de
harmoniserer med den vedtatte læringsmålsstrukturen. Det må utformes
kriterier og system for godkjenning av spesialister etter etableringsregler, og
kriterier for godkjenning av utdanningsvirksomheter.
Spesialiteten etableres 1. mars 2019, når ny forskrift trer i kraft for del 2 og
3 av spesialistutdanningen.
Rådet tok orienteringen til etterretning.
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Årsrapporter fra spesialitetskomiteene 2016
Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapport fra følgende
spesialitetskomiteer:
 Barnesykdommer
 Bryst- og endokrinkirurgi
 Fødselshjelp og kvinnesykdommer










Gastroenterologisk kirurgi
Indremedisin
Karkirurgi
Klinisk nevrofysiologi
Medisinsk biokjemi
Revmatologi
Radiologi
Thoraxkirurgi

Rapportene ble tatt til etterretning og tilbakemelding vil bli sendt til hver
komite.
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Besøk av spesialitetskomiteen i blodsykdommer kl. 14.00
Peter Albert Meyer representerte komiteen som spesialitetskomiteens leder.
Spesialitetskomiteens leder fremla viktige saker og utfordringer i
spesialiteten. Arbeidet med læringsmålene har vært utfordrende.
Spesialitetskomiteen har arbeidet med europeisk tilpasning i mange år, og
har basert sitt forslag til læringsmål på det europeiske curriculumet fra EHA
(UEMS' section for hematologi), tilpasset til norske forhold. Komiteen har
vært i dialog med utdanningsavdelingene ved utformingen av
læringsmålene. Det må tilrettelegges for at noen behandlinger kun utføres i
Bergen og Oslo. Spesialitetskomiteen er nå i ferd med å ferdigstille
gjennomgangen av høringsinnspillene til læringsmålene for del 3 i
blodsykdommer.
Faget er i utvikling, med ny forsking som har endret prognosene og
behandlingsalgoritmene, «persontilpasset» behandling basert på molekylær
informasjon fra tumorcellene er på vei. Dette krever kompetanse. Bedret
behandling gir økt prevalens, og det blir kapasitetsmangel om det ikke
opprettes flere stillinger. Samtidig er det mangel på søkere til
overlegestillingene, unntatt i Oslo. Deltagelse i en nasjonal faggruppe for
transplantasjonsmedisin er svært viktig for å holde seg faglig oppdatert på
feltet, men dette blir ofte ikke prioritert fra arbeidsgiverne.
Lymfombehandlingen er også i utvikling og endring, dette har tradisjonelt
vært onkologenes felt, men gjøres på en del sykehus av hematologer med
behov for tilsvarende bemanning.
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Saker til neste møte i spesialitetsrådet
Det ble påminnet om at neste møte i spesialitetsrådet er flyttet til 1.
november.

Sak 8/4/17

Eventuelt
Det ble foreslått at spesialitetsrådet skal informeres når Helsedirektoratet
vedtar at en utdanningsinstitusjon skal miste gruppe 1-status. Det ble
bestemt at dette ønsket skal etterkommes.
Det ble fremmet forslag om å sende et brev til sentralstyret der styret
anmodes om å sende brev til ledelsen på UNN og uttrykke bekymring

angående utdanningssituasjonen ved sykehuset. Utkast til brev til
sentralstyret vil bli forelagt rådsmedlemmene.

