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Møter  
- Avholdte møter i komiteen: Totalt  8 møter: 6 skypemøter og 2 fysiske heldagsmøter. 

Dato Møteform Hovedtema 

2 feb skype Konstituering 
12mars Møte i Trh Forberedende møte – besøk av AIT, St Olav Hospital 
29-30 
april 

Seminar  Spesialitetsrådets seminar om spes utd 
 Marte Hvalstad/Christian Erstad 1 dag/ Anne Rø 1 dag 

5 april Skypemøte Kurs - reduksjon av kurs i ny ordning, mindre grad av finansiering ? 
29mai Skype Kurs i spesialiteten 
5juni Telefonmøte Skandinaviskt telefonmöte om specialisttjänstgöring Klinisk immunologi 

och Transfusionsmedicin (KITM) 
22aug Skype Forslag om endre kursregler og læringsmål 
16sept Skype  Samarbeid Reg Ut/spes.kom – med Deltagelse fra RegUt Midt 
7okt Skype Vurdering av utd inst – innledende møte 
28okt Heldags møte Oslo Vurdering av utd inst – med innspill fra legeforeningene (Gro Reichelt) 

 

Spesialistreglene  
Fra 2019 har spesialistutdanningen fått nye regler. 
Ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger ble vedtatt av Helse- og 
omsorgsdepartementet 8. desember 2016. ( Spesialistforskriften ).  Læringsmålene i Vedlegg 2 i denne 
forskriften ble forskriftsfestet i 2018. Forskriften tredde i kraft 1. mars 2019 for den delens om gjelder 
spesialistutdanning og godkjenning. 
 
Forskriftens vedlegg 2 inneholder ikke læringsmål som omfatter immunfenotyping av leukemi/ lymfom.  Det 
ble gitt innspill på dette fra spesialitetskomiteen til Hdir via legeforeningen 26.02.18. og spesialitetskomiteen 
har anmodet legeforeningen arbeide for å inkludere dette læringsmålet.  
Hdir startet en gjennomgang av feil og mangler i læringsmål i november 2019.  Spesialitetskomiteen har ikke 
fått klar tilbakemelding på hvor langt prosessen er kommet, men mulig at oppdatering kan skje i mars 2020, evt 
sommer 2020.  

Kursvirksomheten  
I forbindelse med ikrafttredelse av spesialistforskriftens regler om LIS 2 og 3 er det nå 4 kurs som er «anbefalte 
kurs».  Begrepet obligatoriske kurs fases ut, men i praksis er det de samme kursene som er obligatoriske som 
nå er «anbefalte» 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482/*


Metodekurset ble arrangert i januar 2019. 
Spesialiteten har en rotasjonplan for obligatoriske kurs, og det er  mulighet for nordiske kurs (www.kitm.se) 

Plan for fremtidige kurs: 

Kurs Kursleder Når er nest planlagt 

Hemoterapi Lise Sofie Haug Nissen-Meyer Vår 2020 
Metode kurs Tor Hervig Vår 2022 
Immunhematologi Cigdem Akalin Akkøk Høst 2020 
Transplantasjonsimmunologi Christian Naper Vår 2021 

 

Valgfrie kurs er falt bort i ny ordning: 

I forbindelse med ny struktur for LIS utdanning er de valgfrie kursene falt bort. Dette har medført at antall 
kurstimer i spesialistutdanningen er vesentlig redusert fra 200 kurstimer til 105 timer. Spesialitetskomiteen 
mener at de fire nasjonale kursene (som tidligere tilsvarte de obligatoriske kursene) ikke alene er nok for å 
dekke behovet for en god spesialistutdanning. Dette gjelder særlig læringsmål som til dels er svært spesialiserte 
og mer kliniske.  
Spesialitetskomiteen har henvendt seg til legeforeningen med anmodning om å etablere en ordning med 
minimum 4 kurs (tilsvarende minimum 80 kurstimer avhengig av kursenes omfang) som velges blant kurs som 
allerede er etablert for andre spesialiteter eller spesialitetskurs i Sverige eller Danmark.   

Refusjon av utgifter i forbindelse med kurs  

I forbindelse med denne omleggingen er det også endringer i hva Utdanningsfond III vil dekke: obligatoriske 
kurs vil refunderes av fond III, mens valgfrie ikke i utgangspunktet vil refunderes. Nordiske obligatoriske 
kurs vil kunne refunderes som før. 
Dette er jfr brev fra Den norske legeforeningen til RHF’ene  (18/6349 Dato: 20.02.2019) og Jfr epost utveksling 
med Merete Dahl /Legeforeningen  13 februar og verifisert  30sept. 2019 . 
 
Brev fra Den norske legeforeningen til RHF’ene  (18/6349 Dato: 20.02.2019) 

«følgende gjelder for utbetalinger fra Utdanningsfond III 1. mars 2019: 
Leger som fullfører etter "gammel ordning" vil kunne søke refusjon av reise- og 
oppholdsutgifter til nødvendige kurs i spesialistutdanningen i henhold til dagens 
kurskrav for den enkelte spesialitet, kursretningslinjer og retningslinjer for refusjon 
fra Utdanningsfond III 
 I ny utdanning gir Helsedirektoratet normerende anbefalinger om læringsaktiviteter, 
herunder kurs. RHFene har besluttet å videreføre kursene som er obligatoriske i 
dagens ordning. Fra 1. mars 2019 kan LIS som utdannes etter ny ordning søke om 
refusjon av reise- og oppholdsutgifter i tråd med retningslinjer for refusjon fra 
utdanningsfond III ved deltagelse på nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.» 
 

Epost utveksling med Merete Dahl /Legeforeningen 13 februar og verifisert 30sept. 2019. 
 De obligatoriske kursene står oppført på direktoratets nettside som anbefalte kurs i ny ordning. RegUt 
er også orientert om disse kursene og at de er nordiske. Det samme gjelder utdanningsfond III som har 
fått en oversikt over rotasjonen av disse kursene og som det skal gis refusjon for. 

Vitenskapelig aktivitet/forskning  
Aktivitet blant leger i spesialisering kan ikke vurderes for 2019. Rapportering fra utdanningsinstitusjoner 
(SERUS) er avviklet. Det er ikke opprettet en ny rapporteringsordning. 
  

http://www.kitm.se/


Rapporter fra utdanningsinstitusjonene  
Komiteen har per idag ingen gode verktøy for å overvåke utdanningen av LIS. 
Rapportering fra utdanningsinstitusjoner (SERUS) er avviklet. Det er ikke opprettet en ny rapporterings 
funksjon.  Når det tidligere regelverk opphørte 1.3.2019 falt grunnlaget for pålegg, sanksjonering og/eller 
endring av godkjenningsstatus i henhold til kravene i dagens regelverk bort. Det angis at legeforeningens 
spesialitetskomiteer har en forskriftsfestet rolle i kvalitetsoppfølgingen av utdanningsvirksomhetene i ny 
ordning for spesialistutdanningen, men denne rollen er litt uklar slik situasjonen er.  Vi regner med at rollen blir 
mer avklart og at det kommer noe mer instruksjoner og veiledning i hvordan spesialitetskomiteene kan følge 
opp utdanningen i ny ordning. 
Besøk spesialitetskomiteen har gjennomført  
Komiteen besøkte Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin, St Olavs Hospital 13. feb.2019 Komiteen 
anbefalte fortsatt godkjenning. 
Det er formidlet fra Legeforeningen at besøksordningen skal videreføres, men det ligger ikke noen klare 
føringer på hvordan systemet skal fortsette. 

Søknader om godkjenning som utdanningsinstitusjoner eller endring av status  
Alle utdanningsinstitusjoner måtte innen 1.3.2019 søke om godkjenning som utdanningsvirksomhet på nytt. 
Godkjenningen etter dagens ordning bortfalt.   
 
I forbindelse med ny struktur for LIS utdanning er Helsedirektoratet godkjennende instans. 
Spesialitetskomiteene er, også i ny ordning, faglige rådgivere for Helsedirektoratet, og skal bidra i vurderingen 
av søknadene om godkjenning som utdanningsvirksomhet.  
 
Helsedirektoratet mottok 9 søknader som spesialitetskomiteen skulle vurdere.  8 av disse har godkjenning fra 
før, og en utdanningsinstitusjon søker for første gang.   
 
Det er en utfordring at det ikke ble utarbeidet nasjonale maler eller lagt føringer for hvor og hvilke 
opplysninger som skulle føres i søknadene. Dette har ført til stor variasjon i søknadene med tanke på utforming 
og hvilke detaljer som er opplyst. Det har gjort arbeidet svært tidkrevende.  
De elektroniske løsningene for vurderingene er ikke brukervennlige, og på grunn av sykehusenes utdaterte IT 
løsninger ikke alltid mulig å gå inn i fra sykehus PC.Komiteens vurdering er nå i februar oversendt 
Legeforeningen som deretter vil formidle vurderingen til Helsedirektoratet.  

Spesialistgodkjenning  
Det er mottatt 3 søknader om spesialistgodkjenning. Alle tre ble anbefalt godkjent. 

Etterutdanning  
Etterutdanningsaktiviteten kan ikke vurderes for 2019. Rapportering fra utdanningsinstitusjoner (SERUS) er 
avviklet. Det er ikke opprettet en ny rapporteringsordning.  

Problemer i spesialistutdanningen i faget  
Spesialitetskomiteen har ikke hatt verktøy for å vurdere utdanningsaktiviteten i faget for 2019. 
 
I forbindelse med ny struktur for LIS utdanning er det mange av de som strukturene som har fungert bra som 
SERUS rapportering og vurderingsmaler, samt regler for godkjente utdanningsinstitusjoner som nå er helt eller 
delvis falt bort. 
 
Søknadsprosessen rundt godkjenning av utdanningsinstitusjonene var det ikke klarlagt maler eller klare 
retningslinjer for hvilke opplysninger som skulle inn i søknadene. Dette ga store utfordringer når 
spesialitetskomiteen skulle vurdere om institusjonene oppfylte kravene. 
 
 
Trondheim, 20.februar 2020 
På vegne av spesialitetskomiteen:  Anne Dorthea Bjerkenes Rø 
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