
Høringsbrev generell kirurgi 

Formål med høringen 

Helsedirektoratet viser til arbeidet med legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. 
Det vises videre til Helsedirektoratets forskriftsfestede myndighet (jf. spesialistforskriften § 
3) til å gjøre endringer i spesialitetsstrukturen og å beslutte læringsmål.  

Læringsmålene for 45 spesialiteter har vært på høring våren 2017 og er nå forskriftsfestet i 
vedlegg II til spesialistforskriften.  

Da læringsmålene for del 2 og del 3 i ny spesialistutdanning var på høring, påpekte flere 
høringsinstanser at det fortsatt er behov for en generell kirurgisk spesialitet i tillegg til 
spesialiteten i gastroenterologisk kirurgi. Mange pasienter har vanlige sykdommer som ikke 
trenger avansert behandling. Vi trenger generalister både innen kirurgi og indremedisin og 
det er viktig at spesialitetsstrukturen er tilpasset dette. Generalistkompetansen innen 
indremedisin er ivaretatt i spesialitetsstrukturen gjennom spesialitetene indremedisin samt 
akutt- og mottaksmedisin.   

Helsedirektoratet har utredet behovet for en generell kirurgisk spesialitet og har i 
utarbeidelsen av læringsmål for del 3 i generell kirurgi innhentet faglig råd fra 
spesialitetskomiteen i generell kirurgi.   

I denne høringen ønsker Helsedirektoratet tilbakemeldinger på hvorvidt det er nødvendig 
med en generell kirurgisk spesialitet for å ivareta generalistkompetansen innen kirurgi ved 
sykehus der denne kompetansen anses hensiktsmessig, eller om denne kan ivaretas på 
annet vis. Vi ønsker også tilbakemelding på om læringsmålene dekker kompetansebehovet 
for en slik spesialitet. 
 

Bakgrunn 

I Helsedirektoratets utredning "Fremtidens legespesialister – En gjennomgang av legers 
spesialitetsstruktur og -innhold" anbefalte Helsedirektoratet, etter råd fra Legeforeningen, at 
gastroenterologisk kirurgi skulle ivareta generelle kirurgiske problemstillinger i ny 
spesialistutdanning. Det ble derfor ikke utarbeidet læringsmål for en generell kirurgisk 
spesialitet. 

I høringen for læringsmålene for del 2 og del 3 påpekte flere høringsinstanser at det fortsatt 
er behov for en generell kirurgisk spesialitet i tillegg til spesialiteten gastroenterologisk 
kirurgi. I mange av høringssvarene ble det beskrevet at innføring av én vaktbærende 
spesialitet til å håndtere generelle og akutte kirurgiske problemstillinger vil skape problemer 
for håndtering disse tilstandene, gjennomføring av spesialistutdanningen og for rekruttering.  

For rekruttering bemerkes spesielt at gastrokirurgien i Norge er en egen spesialitet med en 
viss sentralisering, mens gastrokirurgien i de fleste andre EU/EØS-landene ivaretas gjennom 



en generell kirurgisk spesialitet. Det ble angitt at avvikling av spesialiteten generell kirurgi i 
Norge vil føre til store begrensninger i konvertering av spesialistgodkjenninger innen 
generell kirurgi innen EU/EØS og følgelig muligheten for rekruttering av utenlandske 
spesialister.  

På bakgrunn av Stortingets behandling av saker om legenes spesialistutdanning og 
tilbakemeldinger gjennom høringsinnspill, inviterte Helsedirektoratet til dialogmøte med 
relevante aktører den 4. september 2017. I møtet var det bred tilslutning til en modell der 
generalistkompetansen innen kirurgi ivaretas gjennom en generell kirurgisk spesialitet og 
spesialiteten i gastroenterologisk kirurgi. Det ble også diskutert andre mulige løsninger, 
herunder kompetanseområder for leger med andre spesialiteter.  
 
Spesialitet i generell kirurgi 

For å kunne ivareta generalistkompetansen innen kirurgi i ny spesialistutdanning, og på 
bakgrunn av faglige råd, foreslår Helsedirektoratet å endre den vedtatte 
spesialitetsstrukturen ved å innføre en spesialitet i generell kirurgi.  

Læringsmålene for del 3 i spesialiteten generell kirurgi bygger på læringsmålene i del 2 i 
kirurgi og må ses i sammenheng med disse.  

Læringsmålene i den foreslåtte spesialiteten i generell kirurgi vil langt på vei være 
overlappende med læringsmålene i gastroenterologisk kirurgi. I tillegg vil det være 
læringsmål fra andre kirurgiske spesialiteter og kompetansenivået er tilpasset den generelle 
kirurgiske spesialiteten, der dette er vurdert hensiktsmessig.   
 
Del 3 i generell kirurgi bygger på læringsmål fra: 
 

• del 2 kirurgi 
• gastroenterologisk kirurgi, inklusiv traumatologi 
• barnekirurgi 
• bryst- og endokrinkirurgi 
• karkirurgi 
• plastikkirurgi  
• thoraxkirurgi 
• urologi 

 
Forslagene til læringsmål i generell kirurgi er i hovedsak satt sammen av grupper av 
læringsmål innen andre utvalgte spesialiteter som allerede er forskriftsfestet. Det er derfor 
ikke relevant å foreslå endringer i ordlyden for de forskriftsfestede læringsmålene. Derimot 
ønsker Helsedirektoratet innspill på sammensetning av læringsmål, kompetansenivå på 
læringsmålene og eventuelle andre læringsmål som anses nødvendige i tillegg til de 
foreslåtte læringsmålene.   



Høringsinstanser 

Stat og kommune 

• Statens helsetilsyn 

• Alle fylkesmenn 

Helseforetak 

• Alle regionale helseforetak  

• Alle helseforetak 

Fagforening/arbeidsgiverforening 

• Den norske Legeforening 

• Spekter 

• KS 

Ombud og råd 

• Pasient- og brukerombudene 

• Norsk pasientforening  

 Universitet 

• Universitetet i Oslo 

• Universitetet i Bergen 

• Universitetet i Trondheim 

• Universitetet i Tromsø 

Andre – spesifiser: 
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