
 

R E F E R A T 

FRA  

SPESIALITETSRÅDETS MØTE 

Torsdag 8. februar 2018 

Legenes hus 
 

  

Til stede:  Einar Klæboe Kristoffersen  

 Hans Høvik 

 Inger Sofie Samdal Vik  

 Svein Rotevatn 

 Tom Glomsaker 

 Tone Skeie-Jensen  

 Thomas Halvorsen 

 Sverre Harbo 

 Heidi Merete Rudi  

Nina Evjen (sekretær)  

   

Forfall:  Kathinka Meirik, Erik Solligård, Terje Osnes, Eyvind Rødahl, Øivind Irtun, 

Christer Mjåset og Svein Tangsrud 

 

Fra sekretariatet deltok Bjarne Riis Strøm, Merete Dahl og Marit Gustavsen. 

   

 

Sak 1/1/18 Referat fra møte 7. desember 2017 

 Referatet ble godkjent. 

 

Sak 2/1/18 Fremtidig spesialitetsstruktur - status 

Merete Dahl informerte om status for ASA spesialitetene. Legeforeningen 

hadde møte med Helse- og omsorgsdepartementet og ga viktige innspill til 

utkast til forskriftstekst.  

 

Forskriften kommer på høring i mars 2018. 

 

Nina Evjen redegjorde for arbeidet med læringsmål. Det har vært møte 

mellom Helsedirektøren og Legeforeningens president vedrørende reviderte 

læringsmål for del 1. Disse blir sendt ut på høring, nytt vedtak blir fattet i 

2018 og reviderte læringsmål blir implementert fra mars 2019.  

 

Legeforeningen har levert læringsmål for del 2 og 3 til Helsedirektoratet 

innen angitt frist. Læringsmålene vedtas 1. mars 2018.  

 

Det er ulike syn på hvordan læringsaktiviteter best skal ivaretas. 

Helsedirektoratet angir at anbefalinger fra direktoratet vil være normerende. 

Helseforetakene anser slike anbefalinger som rådgivende. Legeforeningen 

mener minimumskrav til aktiviteter må forskriftsfestes. RegUtene etterspør 

læringsaktiviteter som et nødvendig grunnlag for at 

utdanningsvirksomhetene skal kunne utarbeide utdanningsplaner for alle 

spesialiteter. 



  

Bjarne Riis Strøm orienterte om forslag til endringer i Legeforeningens 

lover som vil bli lagt frem for Landsstyret 2018. Det foreslås å danne et 

fagstyre som skal fungere som øverste organ i Legeforeningens fagakse. Et 

fagstyre ønskes etablert for å synliggjøre den faglige aksen, 

hovedoppgavene vil være knyttet til spesialistutdanning, høringer i fagsaker, 

fagutvikling m.m. Forslaget omfatter ny ordning for oppnevning av 

spesialitetskomiteene og endring av systemet for komitemedlemmenes 

oppnevningstid. Det foreslås videre å endre turnusrådet til en 

spesialitetskomite for spesialistutdanningens første del. 

 

Sak 3/1/18 Seminar 2. – 3. mai 2018 

 Det forelå utkast til program, og rådet diskuterte videre forslag til innledere 

på de ulike temaene. Invitasjon med foreløpig program sendes ut i løpet av 

uke 8. 

 

Sak 4/1/18 Årsrapporter fra spesialitetskomiteene 2016 

Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapport fra følgende 

spesialitetskomiteer: 

 

 Anestesiologi  

 Medisinsk mikrobiologi 

 Øyesykdommer 

 

Rapportene ble tatt til etterretning og tilbakemelding vil bli sendt til hver 

komité. 

 

Sak 5/1/18         Årsrapporter fra koordinatorkontorene 2017  

Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapport fra følgende 

koordinatorkontorer: 

 

 Bergen 

 Trondheim 

 Tromsø 

 

Rapportene ble tatt til etterretning. 

 

Sak 6/1/18 Besøk av spesialitetskomiteen i hjertesykdommer 

 Svein Rotevatn, Håvard Dalen, Rune Byrkjeland, Knut Gjesdal og Anders 

Hovland representerte komiteen. 

 

 Komiteen har nedlagt stor arbeidsinnsats med utforming av læringsmål og 

læringsaktiviteter. Det har vært en god arbeidsprosess med 

spesialitetskomiteen i indremedisin og med øvrige indremedisinske 

spesialiteter om felles del 2. Komiteen har gitt innspill til kardiologiske 

læringsmål som må oppnås i del 2 for å kunne være bakvaktskompetent. Det 

vil forekomme noen felles læringsmål mellom hjertesykdommer og 

thoraxkirurgi.  

 

  Komiteen har sett til UEMS cardiology i utarbeidelse av læringsmål og 



læringsaktiviteter. Svært få norske kardiologer tar europeisk eksamen, men 

noen tar europeisk eksamen i invasiv kardiologi. 

 

 Komiteen er opptatt av muligheten for oppnåelse av akademisk kompetanse 

med målformulering som bør være like for alle spesialiteter.   

 

 Komiteen fremhever viktigheten av veiledning. 

 

 Statistisk sett er det flest mannlige kardiologer, men  kvinnelige LIS øker i 

antall. Det er i dag flere faste LIS stillinger i hjertesykdommer, men fortsatt 

mange LIS i vikariater og korttidsansettelser. 

 

 

Sak 7/1/18 Saker til neste møte i spesialitetsrådet   

 Rådet vil motta 3 høringer som det bør avgis uttalelse i:  

 LSS - Endring av Legeforeningens lover - oppnevning, sammensetning 

og funksjonstid for spesialitetskomiteene 

 LSS – Fagakse – lovendringer og økonomi 

 LSS - Høring – bedre kjønnsbalanse i medisinstudiet – bruk av 

virkemidler  

Sak 8/1/18 Eventuelt 

 Det var ingen saker under eventuelt. 
 




