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Rapport fra spesialitetskomiteen for bryst- og endokrinkirurgi 

ved generalforsamling i fagmedisinsk forening bryst-og endokrinkirurgi,  

kirurgisk høstmøte 2018. 

 
Spesialitetskomiteene er sakkyndig og rådgivende organ for Legeforeningen i spørsmål som 

vedrører spesialistutdanningen. Komiteen skal utarbeide læringsmål (pensum), vurdere 

rapporter og ha tilsynsbesøk ved utdanningsinstitusjonene. 

I tillegg kommer sakkyndigvurdering der Helsedirektoratet ber legeforeningen om dette, det 

gjelder enkelte spesialistsøknader og søknad om å bli utdanningsinstitusjon. 

 

Medlemmer av komiteen: 

Else Marie Opsahl, Anne Irene Hagen, Trond Harder Paulsen, John Kufås, Lene Tøsti (LIS) 

Vara: Joanna Majak Gundersen, Renate Vik, Vegard Heimly Brun (LIS) 

 

Reform av spesialistutdanningen:  

Helsedirektoratet har som kjent overtatt ansvaret for godkjenning av spesialister fra 1. oktober 

2011.  Det foregår fortsatt en omfattende reform av spesialistutdanningen i Norge hvor Helse 

og omsorgs-departementet har bedt Helsedirektoratet om å gjennomføre dette. 

Helsedirektoratet har gjort avtale med Legeforeningen om at Legeforeiningen ved 

spesialistkomiteene skal utarbeide de nye læringsmål og krav i hver enkelt spesialitet.  

Endelig forslag til læringsmål var sendt ut til høring i 2017. 

Ny forskrift om spesialistutdanningen for leger og tannleger ble vedtatt 1. mars 2017. Den 

inneholder forskrifter om krav til leger og tannleger som søker om spesialiteten, krav til 

utdanningsinstitusjoner i den nye strukturen, samt overgangsordninger.   

Den er å finne på www.regjeringen.no 

Etter det er spesialitetskomiteen blitt involvert i revisjonsprosessen basert på 

høringsinnspillene og høsten 2017 ble det brukt mye tid på dette. 

Endelig forslag til reviderte læringsmål ble oversendt Legeforeningen 25.10.17. Det var 

telefonkonferanse med Helsedirektoratet og spesialitetskomiteen 05.12.17. Utdanningssjef 

Nina Evjen var også tilstede. På nytt ble det sendt inn ny versjon med noen endringer 

14.12.17. Prosessen har fortsatt ut i 2018. 

 

Helsedirektoratet kalte inn til dialogmøte mellom spesialitetskomiteene og de fagmedisinske 

foreningene i henholdsvis plastikkirurgi og bryst-og endokrinkirurgi (BEK) med møte 

23.01.18. Ellen Schlichting og Else Marie Opsahl møtte for BEK.  Dette på grunn av 

innvendinger til læringsmål innen onkoplastisk brystkirurgi. Det ble argumentert for 

viktigheten av å ha læringsmål som samsvarer med det som står i Rapport vedrørende 

rekonstruksjon og brystkirurgi fra 2012, samt Handlingsprogrammet for behandling av 

brystkreft på Helsedirektoratets sider. Disse gjelder fortsatt. 

 

Plastikkirurgene ville at begrepet onkoplastisk kirurgi skulle gå ut og at det vi ikke skulle 

være krav til reduksjonsplastikker på operasjonslisten siden BEK ikke skal behandle friske 

bryst.  Det var åpenhet for å endre det til terapeutiske reduksjoner. Det endte med, og en 

kunne til slutt enes om å beholde oncoplastisk kirurgi men føye til level 1. Så ble det føyd til 

et nytt læringsmål at LIS skal ha kunnskap om, og kunne assistere onkoplastisk kirurgi level 2 

som omhandler terapeutiske reduksjonsplastikker, Ordlyden i operasjonslistene ble endret på 

samme måte.   

http://www.regjeringen.no/
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Dette er minimumskrav til læringsmål. Det ble også poengtert at læringsmålene ikke er 

retningsgivende for hva som gjøres på en avdeling.  

 

Endelig læringsmål ble forskriftsfestet 01.03.18. Komiteen har hele tiden vært klar på det de 

mener er viktig, samt at det skal være obligatoriske krav til gjennomført minimumskrav i 

operasjonslistene samt obligatoriske kurs. Dette er formidlet gjentatte ganger. 

Leder i komiteen har også vært delaktig i revisjonsprosessen for Del 2, common trunk i 

kirurgi. 

 

Bemanningssituasjonen.  

Denne har generelt bedret seg. Fortsatt er det flaskehals for gruppe I ved OUS selv om det 

også har bedret seg. Det er seks gruppe II sykehus som sokner til OUS, mens de andre 

regionale helseforetak server ett gruppe II sykehus hver. Begrepene gruppe I og II går ut fra 1. 

mars 2019, når den nye spesialist-strukturen trer i kraft. 

 

De faste gjøremål.  
SERUS- rapporter, høringsuttalelser og institusjonsbesøk, disse er kombinert med styremøter. 

Helsedirektoratet har ansvar for godkjenning av spesialister. Siste året har 

spesialitetskomiteen fått oversendt en søknad til sakkyndigvurdering.  

Komiteen har tre sakkyndige til disposisjon.  

 

Møter siste året og institusjonsbesøk:  
Komiteen har hatt tre styremøter siden forrige kirurgiske høstmøtet (20.10, 05.12, 07.05.18 og 

06.09.18) To av møtene ble holdt i forbindelse med institusjonsbesøk ved henholdsvis 

Norlandsykehuset i Bodø (05.12.17) og Stavanger Universitetssykehus (07.05.18). 

I forbindelse med møtet 06.09.18 var spesialitetskomiteen kalt inn til møte med 

spesialitetsrådet i legeforeningen.  

 

 

Oslo 19. oktober 2018. 

For spesialitetskomiteen i bryst- og endokrinkirurgi. 

Else Marie Opsahl, leder  


