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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 - 2018
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 – Østfold)
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Terje Osnes (Øre-nese-halssykdommer)
Vararepresentant: Trond Buanes (generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi)
Det medisinske 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
01.01.14-31.12.18.

2. Møter
Rådet avholdt 6 møter i 2018. Samtlige referater fra spesialitetsrådets møter er tilgjengelig på
Legeforeningens nettsider: https://legeforeningen.no/OmLegeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-utvalg/Fagpolitiskeutvalg/spesialitetsradet/motereferater/

3. Landsstyresaker
3.1. Lovendringer – Komiteer og råd for ivaretakelse av
Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning
Spesialitetsrådets høringssvar kan leses her:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/landsstyresak-lovendringer-komiteerog-rad-for-ivaretakelse-av-legeforeningens-arbeid-med-spesialist-ogetterutdanning/hoeringssvar/

3.2. Forslag om endringer av lovens § 3-6 om fagmedisinske
foreninger
Spesialitetsrådets høringssvar kan leses her:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/landsstyresak-forslag-om-endringer-avlovens-3-6-om-fagmedisinske-foreninger/hoeringssvar/
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4. Høringssaker
Viktig høringssak der spesialitetsrådet avga uttalelse:

4.1. Høring – Forskrift om spesialistutdanning og
spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)
Spesialitetsrådets høringssvar kan leses her:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forskrift-om-spesialistutdanning-ogspesialistgodkjenning-for-leger-og-tannleger-spesialistforskriften/hoeringssvar/

4.2. Høring – Læringsmål generell kirurgi
Spesialitetsrådets høringssvar kan leses her:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/laringsmal-generellkirurgi/hoeringssvar/

4.3. Høring – Læringsmål for de kliniske fagene i del 1
Spesialitetsrådets høringssvar kan leses her:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/laringsmal-for-de-kliniske-fagene-i-del1/hoeringssvar/

4.4. Høring – Veileder i vurdering av leger i spesialisering
Spesialitetsrådets høringssvar kan leses her:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/veileder-i-vurdering-av-leger-ispesialisering/hoeringssvar/

5. Viktige saker som har vært drøftet i rådet
5.1. Fremtidig spesialitetsstruktur
Ny ordning for spesialistutdanningen har vært tema på samtlige møter i 2018.
Helsemyndighetene besluttet å ikke fastsette obligatoriske læringsaktiviteter i
spesialistforskriften. Avgjørelsen førte til bred mobilisering i fagmiljøene. Det ble arbeidet på
flere arenaer for å følge opp situasjonen, og det ble avholdt særskilt møte om behovet for
nasjonale minimumskrav til læringsaktiviteter der lederne av spesialitetskomiteene og de
fagmedisinske foreningene deltok. Legeforeningens arbeid førte til et Dokument 8-forslag fra
Kristelig Folkeparti om sikring av kvaliteten i spesialistutdanningen for leger gjennom
standardisering og nasjonale krav til læringsaktiviteter. Saken ble behandlet i Stortinget 12.
juni 2018. Stortinget vedtok å be regjeringen sikre kvalitet i spesialistutdanningen for leger
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gjennom nasjonalt standardiserte læringsaktiviteter, og følge opp at de regionale
helseforetakene legger anbefalt antall læringsaktiviteter, benevnt som prosedyrelistene, til
grunn for å sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i
Norge.
Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 30. juli 2018 om "Oppfølging av vedtak i
Stortinget om kvalitet i legenes spesialistutdanning" bedt Helsedirektoratet følge opp
Stortingets vedtak og sørge for en nasjonal standardisering ved å anbefale minimumstall for
gjennomførte praktiske kliniske ferdigheter, sammenstilt i prosedyrelister, for å sikre en
grunnleggende ferdighetstrening. Departementet presiserer at det må fremgå tydelig at avvik
fra minimumstallene bør ha en særlig begrunnelse, og ber Helsedirektoratet følge særskilt opp
hvordan mengdetrening i henhold til direktoratets minimumstall ivaretas i
kvalitetsoppfølgingen av utdanningsvirksomhetene.
Spesialitetskomiteene er gitt en forskriftsfestet rolle i godkjenningen og kvalitetsoppfølgingen
av utdanningsvirksomhetene. Det arbeides med utforming av systemer for komiteenes
kvalitetsoppfølging av utdanningen i ny ordning, herunder kvalitetssikring av
gjennomføringen av prosedyrer og andre læringsaktiviteter.
Legeforeningen har levert reviderte forslag til læringsaktiviteter for spesialistutdanningens del
2 og 3 til Helsedirektoratet. Sekretariatet har gjennomgått alle vedtatte læringsmål for del 2 og
3, og en oversikt over behov for rettinger og revisjon er oversendt Helsedirektoratet.
Helsedirektoratet har besluttet at spesialiteten generell kirurgi skal videreføres med noe endret
faglig profil. Spesialitetskomiteen i generell kirurgi leverte forslag til læringsmål og
læringsaktiviteter for del 3 i generell kirurgi innenfor meget stramme tidsrammer.
Legeforeningen har i 2018 vært i møte med HOD og gitt innspill til arbeidet med forslag til
regulering av spesialitetene allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin (ASA) i
spesialistforskriften før endelig ferdigstillelse av forslaget. Legeforeningen ga et omfattende
høringssvar til revidering av spesialistforskriften.
Sekretariatet i Legeforeningen, spesialitetskomiteenes ledere i ASA spesialitetene og andre
relevante arbeidsgivere har deltatt i en arbeidsgruppe i Helsedirektoratets regi der det ble gitt
anbefalinger om utdanningsvirksomhetenes utdanningsplaner. Utdanningsplanene inneholder
blant annet beskrivelse av læringsaktiviteter, hvilke læringsarenaer som kan tilby de ulike
læringsmålene, hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres og
hvordan det legges til rette for supervisjon.
Desember 2018 ble revidert spesialistforskrift inkludert regulering av ASA spesialitetene
vedtatt med virkning fra 1.3.19.
Etter virksomhetsoverdragelse av Legeforeningens kurskoordinatorkonsulenter til RegUT i
desember 2017, ble administrering av kursvirksomheten for 2018 sentralisert til
koordinatorkontoret i Oslo.
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6. Forlengelse av oppnevningsperioden for
spesialitetsrådet
Spesialitetsrådets oppnevningsperiode ble forlenget til 31.desember 2018 for å sikre
kontinuitet i arbeidet med utforming og etablering av ny ordning for spesialistutdanningen.

7. Seminar om spesialistutdanningen for leger
2. – 3. mai 2018 arrangerte spesialitetsrådet sitt årlige seminar på Soria Moria kurs og
konferansesenter om spesialistutdanningen for leger med 108 deltakere første dag og 129
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:
ASA spesialitetene – Spesialistforskriften
Veiledning – vurderinger av LIS
Kulturelle utfordringer i spesialistutdanningen
• Hur kan vi underlätta för invandrade läkare att komma in på arbetsmarknaden?
• Sommerfugl i Vinterland – Lege i spesialistutdanning i Norge
• Norsk pilotprosjekt for formell veiledet praksis for leger utenfor EØS som
søker norsk godkjenning
• Et språklig problem?
Spesialistutdanning
• Erfaringer fra del 1
• Implementering av del 2 og 3 i sykehusene
Fremtidig ordning for spesialistutdanning
• Nasjonale krav til læringsaktiviteter
Gjør kloke valg

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 2018 hadde rådet besøk av spesialitetskomiteene i hjertesykdommer, nukleærmedisin, brystog endokrinkirurgi, barnesykdommer og plastikkirurgi.

Side 6

