
 
R E F E R A T 

FRA  
SPESIALITETSRÅDETS MØTE 

Torsdag 14. mars 2019 
Legenes hus 

 
  
Til stede:    
 Kathinka Meirik  
 Hans Høvik 
 Inger Sofie Samdal Vik  
 Tone Skeie-Jensen 
 Eyvind Rødahl 
 Øivind Irtun 
 Sverre Harbo  
 Hans Petter Næss (vara for Heidi Merete Rudi) 
 Nina Evjen (sekretær) 
 

Forfall: Christer Mjåset, Tom Glomsaker, Einar Klæboe Kristoffersen, 
Svein Rotevatn, Terje Osnes, Erik Solligård 

 
 Fra sekretariatet deltok Bjarne Riis Strøm, Merete Dahl, Kari Eikvar og 

Sophia Bertelsen Eusébio. 
   
Sak 1/1/19 Referat fra møte 6. desember 2018 
  Referatet ble godkjent. 
 
Sak 2/1/19 Ny spesialistforskrift og rundskriv  

Utdanningssjef Nina Evjen orienterte om arbeidet i Helsedirektoratet med 
utvikling av systemer for godkjenning og kvalitetsoppfølging av 
utdanningsvirksomhetene.  
 
Det skal etableres en elektronisk plattform, hvor alle aktuelle aktører skal ha 
tilgang til relevant informasjon. Rapporter skal kunne hentes ut fra 
kompetanseportalen og tilgjengeliggjøres for aktørene. 
Spesialitetskomiteenes vurderinger og LIS sine evalueringer av utdanningen 
skal kunne presenteres i registersystemet. Det fremtidige spesialitetsrådet vil 
bli et viktig forum for dialog og diskusjon om kvalitet i utdanningen og 
eventuelle utfordringer. 
 
Fagsjef Merete Dahl informerte om endringene i spesialistforskriften, hvor 
ASA-spesialitetene er regulert, og tilhørende rundskriv. Spesialistforskriften 
med endringer ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19. desember 
2018, med ikrafttredelse 1. mars 2019. 
 
Legeforeningen kan ifølge forskriften ivareta læringsaktiviteter i ASA-
spesialitetene. Kommunen er gitt ansvar for å legge til rette for 
spesialistutdanningen i allmennmedisin og kan inngå avtaler med andre 
kommuner, private aktører og/eller helseforetak der det er nødvendig. 



Kommunene som skal tilby utdanning i allmennmedisin må registrere seg 
som utdanningsvirksomhet. Det samme gjelder offentlige og private 
virksomheter som skal tilby utdanning i samfunns- og arbeidsmedisin. 
Bedriftshelsetjenester må være godkjent av Arbeidstilsynet for å bli 
registrert som utdanningsvirksomhet. Alle virksomheter som ønsker å være 
registrerte med virkning fra 1. mars 2019 må søke innen 1. juni 2019. 
Direktoratet behandler søknader om registrering av utdanningsvirksomheter 
og kan innhente råd fra spesialitetskomiteene. Skjemaet som kommunene og 
private virksomheter skal bruke for å registrere seg er ikke ferdig.
  
Utdanningssjef Nina Evjen orienterte om den nyopprettede spesialiteten 
akutt- og mottaksmedisin. Fagmiljøet arbeider med å ferdigstille søknader 
om godkjenning som utdanningsvirksomhet og søknader om 
spesialistgodkjenning i den nye spesialiteten. Sekretariatet vil fremme sak  
for fagstyret, med anbefaling om å videreføre etableringskomiteen i akutt- 
og mottaksmedisin ut 2019, for å bruke kunnskapen medlemmene har 
ervervet frem til nå i vurderingen av søknadene om godkjenning som 
utdanningsvirksomhet. 
 
Legeforeningen har i samarbeid med Spekter, de regionale helseforetakene 
og KS sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet grunnet behov for 
endring av spesialistforskriftens fraværsregler for LIS1. Helsedirektoratet og 
Legeforeningen har lik forståelse av at ferie ikke skal telle som fravær i 
LIS1. Gjeldende regelverk har negative konsekvenser både for 
gjennomføringen av utdanningen og for driften av helsetjenesten i 
helseforetakene og kommunene.  

 
Sak 3/1/19 Orientering om Helseforetakenes/RegUt sitt arbeid med 

implementering av ny ordning for spesialistutdanningen fra 1. mars v. 
Thomas de Lange, leder av Regionalt utdanningssenter, Helse Sør-Øst – 
kl. 13 

 Thomas de Lange informerte om implementering av ny spesialistutdanning i 
Helse Sør-Øst. 

  
 Utdanningsvirksomheter hadde frist til 1. mars 2019 for å søke godkjenning 

som utdanningsvirksomhet i ny ordning. Slik søknad er også en forutsetning 
for å fortsatt kunne utdanning LIS etter gammel ordning. Alle som søkte 
innen fristen er gitt midlertidig godkjenning i ny ordning frem til søknaden 
er behandlet. Prosessen har vært arbeidskrevende for helseforetaket. Det har 
vært uklarheter knyttet til hva lags informasjon som var påkrevd i søknaden.  

  
En utdanningsvirksomhet må kunne tilby ca. 2/3-deler av utdanningen for å 
kunne søke om godkjenning på selvstendig grunnlag. Det oppfattes som 
uklart om man må tilby 2/3-deler av hele utdanningsløpet eller om regelen 
bare gjelder for den fagspesifikke delen av spesialiseringen, f.eks. i 
spesialiteter med obligatorisk tjeneste i annen spesialitet. Det er mulig å 
inngå samarbeid med andre læringsarenaer, også etter innsendt søknad. 
 
En rekke kurs skal kobles til flere læringsmål. Dette vanskeliggjør 
registreringen i kompetanseportalen. 



 
RegUt har ansvar for å tilby LIS obligatoriske og valgfrie kurs i gammel 
ordning, og har behov for tilbakemelding fra Legeforeningen på hvilke 
valgfrie kurs som er spesielt rettet mot LIS og hvilke kurs som primært er 
etterutdanningskurs. 
 
Det må etableres en prosess for godkjenning av allerede oppnådde 
læringsmål for de LIS som startet sin spesialisering før 1. mars 2019, men 
skal konverteres til ny ordning. Hvis LIS har tjenestegjort ved flere sykehus, 
kan ikke samtlige få tilgang til å registrere i kompetanseportalen. 
Utdanningsvirksomheten der LIS er ansatt har ansvar for konverteringen. 
Det må innhentes attester fra tidligere arbeidsgivere før godkjenning av  
læringsmål oppnådd gjennom tjeneste i annen virksomhet. 

 
Spesialistforskriften definerer ikke spesifikke krav til tjenestetid på 
universitetssykehus. Intensjonen med tidligere gruppe-I-tjeneste har vært å 
sikre erfaring med forskningsvirksomhet og problemstillinger man ikke 
møter på mindre sykehus, samt tilstrekkelig volum, kompleksitet og 
variasjon i aldersgrupper. Intensjonene må bli ivaretatt også i ny ordning. 
Det er behov for koordinering både regionalt og tverregionalt for å sikre 
mest mulig lik utdanning på nasjonalt nivå. 

 
Sak 4/1/19 Program seminar 29.-30. april 2019 
 Forslag til program ble gjennomgått og diskutert og møteledere valgt. 
  

Sekretariatet innhenter navn på foreleser fra RegUt-ene og 
Helsedirektoratet. 

 
Sak 5/1/19         Årsrapporter fra spesialitetskomiteene 2017 

Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapporter fra følgende 
spesialitetskomiteer: 
 

• Hjertesykdommer  
 
Rapporten ble tatt til etterretning.  

 
 Det mangler fremdeles årsrapporter fra spesialitetskomiteen i  
allmennmedisin og spesialitetskomiteen i urologi for 2017.  

 
Sak 6/1/19 Spesialitetsrådets årsrapport 2018 

 Utkast til årsrapport ble gjennomgått og kommentert av rådet. Årsrapporten 
ble godkjent. 

 
Sak 7/1/19 Eventuelt 
 Fremtiden til rådet 

 
I forbindelse med innføring av ny ordning for spesialistutdanningen, vedtok 
landsstyret i 2018 å regulere Legeforeningens råd- og utvalgsstruktur 
innenfor spesialist– og etterutdanningen i Legeforeningens lover. I lovene er 
fagstyret gitt i oppgave å etablere et samarbeidsorgan/spesialitetsråd der 



relevante aktører i legers spesialist- og etterutdanning inviteres til å delta. 
Det er viktig å ha en arena for dialog og samhandling mellom aktørene som 
har en rolle i spesialistutdanningen.  
 
Det planlegges å legge fram sak for diskusjon i fagstyret den 21. mars 2019, 
om hvordan et slikt samarbeidsorgan skal utformes, herunder antall 
medlemmer, sammensetning, konkrete oppgaver og mandat. 
 
Det forventes at et nytt spesialitetsråd vil kunne tre i funksjon i løpet av 
høsten 2019.  


