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1. Spesialitetsrådets mandat
1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger § 2
Som rådgivende organ for Den norske legeforenings sentralstyre i spørsmål som gjelder
legers videre- og etterutdanning, oppnevner sentralstyret spesialitetsrådet.
Spesialitetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold av betydning for videreog etterutdanning av leger.

1.2. Spesialitetsrådets sammensetning 2014 - 2017
Leder:
Einar Klæboe Kristoffersen (immunologi og transfusjonsmedisin – Bergen)
Nestleder:
Kathinka Meirik (psykiatri – Levanger)
Medlemmer:
Hans Høvik (allmennmedisin – Bergen)
Vararepresentant: Bjørn Hilt (arbeidsmedisin – Trondheim)
Inger Sofie Samdal Vik (medisinsk mikrobiologi – Oslo)
Vararepresentant: Ketil Arne Espnes (klinisk farmakologi, allmennmedisin - Trondheim)
Svein Rotevatn (indremedisin, hjertesykdommer – Bergen)
Vararepresentant: Hanne Thürmer (indremedisin, hjertesykdommer - Notodden)
Tone Skeie-Jensen (fødselshjelp og kvinnesykdommer – Oslo)
Vararepresentant: Turid Thune (hud- og veneriske sykdommer – Bergen)
Tom Glomsaker (generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi – Oslo)
Vararepresentant: Hebe Kvernmo (ortopedisk kirurgi - Tromsø)
Christer Mjåset (nevrokirurgi – Oslo)
Vararepresentant: Kristin Kornelia Utne (blodsykdommer – Fredrikstad)
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Terje Osnes (Øre-nese-halssykdommer)
Vararepresentant: Trond Buanes (generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi)
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Eyvind Rødahl (øyesykdommer)
Vararepresentant: Thomas Halvorsen (barnesykdommer)
Det medisinske fakultet, NTNU
Erik Solligård (anestesiologi)
Vararepresentant: Petter Aadahl (anestesiologi)
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Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Øivind Irtun (generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi)
Norsk pasientforening
Svein-Erik Tangsrud (observatør)
Tove Hanche-Olsen
Helsedirektoratet
Sverre Harbo (observatør)
Vararepresentant: Kristin Refsdal
Statens helsetilsyn
Heidi Merete Rudi (observatør)
Vararepresentant: Hans Petter Næss
Kommunenes Sentralforbund: Det var ikke oppnevnt noen representant for perioden
01.01.14-31.12.17.

2. Møter
Rådet avholdt 6 møter i 2017. Samtlige referater fra spesialitetsrådets møter er tilgjengelig på
Legeforeningens nettsider: https://legeforeningen.no/OmLegeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-utvalg/Fagpolitiskeutvalg/spesialitetsradet/motereferater/

3. Landsstyresaker
Spesialitetsrådet har ikke avgitt uttalelse til landsstyresaker i 2017.

4. Høringssaker
Viktig høringssak der spesialitetsrådet avga uttalelse:

4.1. Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3
Legeforeningen mottok høring fra Helsedirektoratet om læringsmål for de medisinske
spesialitetene del 2 og 3.
Spesialitetsrådet ga sine vurderinger av alle forslagene til læringsmål fra de 44 spesialitetene
inkludert del 2 i kirurgi og indremedisin. Spesialitetsrådet kommenterte overordnet på
læringsmålene og fremhevet hvor viktig det er å ha fokus på en nasjonal enhetlig utdanning.
Nasjonale kurs må opprettholdes og utvikles og det bør legges opp til at enkelte prosedyrer
kan være obligatoriske. Spesialitetsrådet fremhevet også behovet for gode
akkrediteringsløsninger for utdanningsinstitusjoner, som bør følges opp av kollegial visitt av
type spesialitetskomitebesøk.
Spesialitetsrådets høringssvar kan leses her:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2016/hoering-laringsmal-for-de-medisinskespesialitetene-del-2-og-3/hoeringsgrunnlag/
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5. Viktige saker som har vært drøftet i rådet
5.1. Fremtidig spesialitetsstruktur
Ny ordning for spesialistutdanningen har vært tema på samtlige møter i 2017.
Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger ble vedtatt av
Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2016. Læringsmål for del 1og felles
kompetansemoduler ble vedtatt av Helsedirektoratet i januar 2017. Helsedirektoratet sendte
læringsmålene for del 2 og 3 på høring og Legeforeningen utarbeidet, basert på innspillene fra
foreningens organisasjonsledd, et overordnet høringssvar med fokus på form og struktur av
læringsmålene. Spesialitetskomiteene fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomgå og
kommentere høringsuttalelsene høsten 2017.
For Del 1 foretok Helsedirektoratet betydelige endringer av læringsmålene etter høring.
Legeforeningen så behov for en endring av de vedtatte læringsmålene, og etablerte en
arbeidsgruppe med representanter fra indremedisin, kirurgi og allmennmedisin som utarbeidet
et revidert oppsett for læringsmålene i Del 1. Medlemmer av spesialitetsrådet deltok aktivt i
denne arbeidsgruppen.
Helsedirektoratet etablerte et "Forum for læringsmål i spesialistutdanningen", som skulle være
en prosess- og kompetansegruppe som kunne bistå Helsedirektoratet i prosessen med
etablering av nye læringsmål. Legeforeningen ble bedt om å oppnevne til sammen 6
personer, med kompetanse innen indremedisin, kirurgi, allmennmedisin, psykiatri,
"småfagene" og del 1, til forumet.
Spesialitetsstrukturen i kirurgiske fag ble revurdert og Helsedirektoratet ga Legeforeningen i
oppdrag å utforme læringsmål for en kirurgisk hovedspesialitet rettet mot akutt og generell
kirurgi.
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet Helsedirektoratet ny organisering av
spesialitetene arbeidsmedisin, samfunnsmedisin og allmennmedisin (ASA-spesialitetene)
tilpasset ny spesialitetsstruktur. Legeforeningen etablerte arbeidsgrupper med representanter
for fagmiljøet i de 3 ASA-spesialitetene, der direktoratets rapport og forslag til forskriftstekst
ble diskutert og vurdert. Spesialitetsrådet fulgte dette arbeidet tett. Forskriftsformuleringer for
ASA-spesialitetene forventes på høring mars 2018.
Sentralstyret har oppnevnt en etableringskomite for ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin
som skal arbeide frem mot etablering av spesialiteten og revidere vedtatte læringsmål.
Legeforeningen har kommet til enighet med de helseforetakenes Regionale
utdanningssentrene (RegUT) om en virksomhetsoverdragelse av Legeforeningens
kurskoordinatorviksomhet i Tromsø, Trondheim og Bergen. Administrering av
kursvirksomheten for 2018 blir sentralisert til koordinatorkontoret i Oslo.

6. Forlengelse av oppnevningsperioden for
spesialitetsrådet
Sentralstyret vedtok i sitt møte 18. september 2017 å forlenge den inneværende perioden med
et år, til og med 31. desember 2018. Dette for å sikre kontinuitet i arbeidet med de nye
læringsmålene og etablering av ny spesialistutdanning. Det nevnes også i vedtaket at når ny
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forskrift er trådt i kraft må regler for oppnevning, sammensetning og funksjonstid for
spesialitetsrådet forankres i Legeforeningens lover. I Landsstyret 2018 vil det vurderes om
regelverket for spesialitetsrådets og spesialitetskomiteenes funksjonstid skal endres fra og
med 1. januar 2019, slik at funksjonstiden på 4 år opprettholdes, men at halvparten av
komiteens medlemmer og varamedlemmer skiftes ut hvert 2. år.

7. Seminar om spesialistutdanningen for leger
3. – 4. mai 2017 arrangerte spesialitetsrådet sitt årlige seminar på Soria Moria kurs og
konferansesenter om spesialistutdanningen for leger med 123 deltakere første dag og 104
deltakere andre dag. Spesialitetskomiteenes leder, representant for leger i spesialisering,
fagmedisinske foreninger ved leder, FaMe-ledelsen, sentralstyrets medlemmer og
yrkesforeningenes ledere var invitert til å delta på seminaret.
Seminarets hovedtemaer var:
 Læringsmål for del 2 og 3:
- Hva kom frem i høringen?
- Hvordan ferdigstille omforente læringsmål innen utgangen av 2017
- Utforming av systemene for spesialisering i allmenn-, arbeids- og
samfunnsmedisin
 Utvikling av den fagmedisinske aksen
- Forslag til ny struktur til behandling i Landsstyret 2017
 Samarbeid mellom spesialitetskomiteer og de fagmedisinske foreninger
 Etableringen av de regionale utdanningssentrene:
- Status for oppbygging og bemanning
- Oppgaver
- Hvordan samarbeide for å sikre en nasjonal ordning
 Praktisk gjennomføring av del 1
- Hvordan vil utdanningsprogrammet se ut for den enkelte lege?
- Individuell plan og plan for avdelingen
 Veiledning
- Utdanning av veiledere
- Gruppeveiledning
- Hvordan tilrettelegge for veiledning
 Nytt elektronisk verktøy for spesialistutdanningen
- Status for utformingen
- Hvordan blir løsningen for del 1 og ASA-spesialitetene
Dag Berild, overlege og professor ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS, var invitert som
ekstern foredragsholder og holdt innlegg om antibiotikaresistens: 'Fuck nature and nature
fucks back'.

8. Besøk av spesialitetskomiteene
Rådet besluttet i 2010 at det til møtene i spesialitetsrådet skulle inviteres en spesialitetskomité,
slik at komiteen skulle få anledning til å belyse fagets problemområder og utfordringer. På
denne måten skulle spesialitetsrådet oppnå et tettere samarbeid med spesialitetskomiteene.
I 2017 hadde rådet besøk av spesialitetskomiteene i generell kirurgi, barne- og
ungdomspsykiatri, barnekirurgi, blodsykdommer, bryst- og endokrinkirurgi,
fordøyelsessykdommer og revmatologi.
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