REFERAT
FRA
SPESIALITETSRÅDETS MØTE
Torsdag 7. juni 2018
Legenes hus

Til stede:

Einar Klæboe Kristoffersen
Kathinka Meirik
Hans Høvik
Inger Sofie Samdal Vik
Svein Rotevatn
Tone Skeie-Jensen
Trond Buanes
Eyvind Rødahl
Petter Aadahl
Øivind Irtun
Kristin Refsdal
Heidi Merete Rudi
Forfall: Tom Glomsaker, Christer Mjåset, Terje Osnes, Erik Solligård,
Sverre Harbo, Svein Tangsrud og Nina Evjen.
Fra sekretariatet deltok Bjarne Riis Strøm, Merete Dahl og Marte Løvald
Andresen.

Sak 1/3/18

Referat fra møte 5. april 2018
Referatet ble godkjent.

Sak 2/3/18

Spesialitetsstruktur – status
Utkast til høringssvar for høringene om læringsmål for del 1 og generell
kirurgi ble gjennomgått og kommentert av rådet.
Fagdirektør Bjarne Riis Strøm orienterte om Dokument 8-forslaget fra
Kristelig Folkeparti om sikring av kvaliteten i spesialistutdanningen for
leger gjennom standardisering og nasjonale krav til læringsaktiviteter. Saken
behandles i Stortinget 12. juni 2018. Det ble også orientert om vedtaket i
Legeforeningens landsstyremøte 2018, der landsstyret ga sentralstyret i
oppdrag å utrede og vurdere ulike alternative virkemidler for å sikre
standardisering og forebygge uønsket variasjon mellom regioner,
helseforetak og kommuner, herunder opprettelse av et profesjonsforankret
system for nasjonale minimumskrav til læringsaktiviteter.

Sak 3/3/18

Seminar 2. – 3. mai 2018
Evalueringsskjemaene fra spesialitetsrådets seminar om spesialistutdanning
for leger i mai 2018 ble gjennomgått. Tilbakemeldingene fra deltakerne var
positive både til det faglige innholdet og til gjennomføringen. Innspill til
temaer i fremtidig samling for spesialitetskomiteene ble notert i et separat
dokument, og vil bli vurdert i prosessen med planlegging av kommende

arrangementer.
Sak 4/3/18

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

Anestesiologi
Barnesykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Geriatri
Hud- og veneriske sykdommer
Immunologi og transfusjonsmedisin
Maxillofacial kirurgi
Medisinsk biokjemi
Medisinsk mikrobiologi
Nevrokirurgi
Nyresykdommer
Ortopedisk kirurgi
Samfunnsmedisin

Rapportene ble tatt til etterretning og tilbakemelding vil bli sendt til hver
komité.
Sak 5/3/18

Årsrapporter fra koordinatorkontorene 2017
Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapport fra
Koordinatorkontoret i Oslo. Rapporten ble tatt til etterretning.

Sak 6/3/18

Kurs i nukleærmedisin v. Martin Biermann, leder av
spesialitetskomiteen i nukleærmedisin
Martin Biermann orienterte om og viste frem noen eksempler på hvordan elæring er implementert i kursenheten "Nukleærmedisin i endokrinologi", et
kurs som holdes for medisinstudentene i 8. semester ved Universitetet i
Bergen (UiB).
Undervisningen er basert på Team-Based Learning (TBL), der studenter får
anledning til å jobbe i smågrupper. Plattformen som brukes for TBL er
https://socrative.com
Studentene i 10. semester får noen praktiske granskingsoppgaver basert på
den nasjonale bildedatabasen: https://nukoa.ihelse.net.
Biermann mottok i 2017 en studiekvalitetspris fra UiB for bruk av e-læring i
"Nukleærmedisin 1.0". Dette undervisningsopplegget er videreutviklet fra
januar 2018 og kalles nå for "Nukleærmedisin 2.0".

Sak 7/3/18

Besøk av spesialitetskomiteen i nukleærmedisin
Martin Biermann, Andreas Tulipan, Cecilie Bendiksen, Birgit Schulz,
Charlotte Eldjarn og Ankush Gulati representerte komiteen.

Spesialistbemanningen på flere universitetssykehus er blitt bedre siden
2015, men er marginal i forhold til den økende produksjonen av PET/CTundersøkelser.
Hovedutfordringen for spesialiteten er at etterspørselen etter faget
nukleærmedisin øker, men det er fortsatt for få spesialister. Flere sykehus
som tidligere har hatt utdanning i nukleærmedisin tilbyr ikke lenger
utdanning i spesialiteten. Ved noen utdanningsvirksomheter har det også
vært for få kvalifiserte søkere. Spesialiteten opplever å miste flere LIS til
spesialiteten radiologi når det ikke kan tilbys stillinger. Kravet om 1års
tjeneste i radiologi er en flaskehals for utdanningen i spesialiteten
nukleærmedisin.
Spesialitetskomiteen har besøkt alle utdanningsvirksomhetene i
nukleærmedisin i perioden 2014-2016 og opplevd stort engasjement rundt
LIS-utdanningen på alle utdanningsinstitusjonene.
Sak 8/3/18

Saker til fremtidige møter i spesialitetsrådet
• Invitere en representant for RegUt-kontorene til spesialitetsrådet i løpet
av høsten.
• Gruppeveiledning for LIS.

Sak 9/3/18

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

