REFERAT
FRA
SPESIALITETSRÅDETS MØTE
Torsdag 5. april 2018
Legenes hus
Til stede:

Einar Klæboe Kristoffersen
Kathinka Meirik
Hans Høvik
Inger Sofie Samdal Vik
Tone Skeie-Jensen
Erik Solligård
Eyvind Rødahl
Øivind Irtun
Terje Osnes
Christer Mjåset
Kristin Refsdal (vara for Sverre Harboe)
Heidi Merete Rudi
Nina Evjen (sekretær)

Forfall:

Svein Rotevatn, Tom Glomsaker, Sverre Harboe og Svein Tangsrud

Fra sekretariatet deltok Bjarne Riis Strøm, Merete Dahl og Marit Gustavsen.
Sak 1/2/18

Referat fra møte 8. februar 2017
Referatet ble godkjent.

Sak 2/2/18

Fremtidig spesialitetsstruktur – status
Læringsmålene for del 2 og 3 i alle spesialiteter unntatt del 3 i generell
kirurgi ble vedtatt 1. mars 2018. Læringsmål i generell kirurgi blir sendt på
høring våren 2018.
Sekretariatet leser nå korrektur på alle publiserte læringsmål, da det ble
oppdaget feil og mangler i læringsmålene publisert på direktoratets nettsider
og i Lovdata.
2. mars ble en gammel, ikke oppdatert og kvalitetssikret versjon av
anbefalinger om læringsaktiviteter oversendt fra direktoratet til det nasjonale
RHF-prosjektet. Helsedirektoratet har ikke planlagt å distribuerer en
endelig, korrigert versjon.
Myndighetene har besluttet å ikke fastsette obligatoriske læringsaktiviteter i
spesialitforskriften. Avgjørelsen har utløst sterke reaksjoner og ført til bred
mobilisering i fagmiljøene. Det arbeides på flere arenaer for å følge opp
situasjonen, også direkte mot Helsedirektoratet, departementet og Stortinget.
Fagmiljøene mener en nasjonal standardisering av læringsaktiviteter i

spesialistutdanningen er en forutsetning for å ivareta kvalitet og
pasientsikkerhet.
Sak 3/2/18

Seminar 2. – 3. mai 2018
Det forelå utkast til program, og rådet diskuterte videre forslag til innledere
på de ulike temaene. Ordstyrere ble valgt. Endelig program fastsettes, og
oppdateres fortløpende på nett.

Sak 4/2/18

Årsrapport spesialitetsrådet 2017
Spesialitetsrådets årsrapport for 2017 ble tatt til etterretning.

Sak 5/2/18

Årsrapporter fra spesialitetskomiteene 2017
Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapport fra følgende
spesialitetskomiteer:









Barne- og ungdomspsykiatri
Blodsykdommer
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Klinisk farmakologi
Klinisk nevrofysiologi
Ortopedisk kirurgi
Psykiatri

Rapportene ble tatt til etterretning og tilbakemelding vil bli sendt til hver
komité. En spesialitetskomité ble anmodet om å skrive en ny og mer
utfyllende rapport med en nærmere beskrivelse av komitéens virksomhet i
2017.
Sak 6/2/18

Høringer – spesialitetsrådets høringsuttalelser
Spesialitetsrådet har uttalt seg i følgende tre høringer:






Landsstyresak - Endring av Legeforeningens lover - oppnevning,
sammensetning og funksjonstid for spesialitetskomiteene
Landsstyresak – Fagakse – lovendringer og økonomi
Landsstyresak- Høring – bedre kjønnsbalanse i medisinstudiet – bruk av
virkemidler
Ny høring - Spesialistforskriften inkludert regulering av ASA
spesialitetene.

Rådet oppnevnte en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til
høringsuttalelse som deretter sendes til hele rådet.
Intern frist: 11. mai.
Sak 7/2/18

Saker til neste møte i spesialitetsrådet

Einar Kristoffersen foreslo å invitere Martin Biermann, leder av
spesialitetskomiteen i nukleærmedisin, til spesialitetsrådets møte 7. juni for
å informere om et e-læringsprogram for medisinstudenter og LIS han selv
har utviklet. Rådet støttet forslaget.

