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 Karin Aasly leder, Kristin Eidal nestleder, Kjell U. Sandvig Styremedlem, 

Hilde Heger Styremedlem, Thomas Woldmo LIS representant, Erlend 
Sødal Varamedlem, Erling Rødahl Varamedlem, Josephine Prener Holtan. 
 

1 Møter 
- Avholdte møter i komiteen 

 Det har vært styremøter i tilslutning til avdelingsbesøkene, utover dette to 
møter på Legenes hus for å ferdigstille arbeidet med den nye planen for 
spesialistutdanningen.  
Det har vært telefonmøte mellom leder og direktoratet etter ferdigstillelse 
av den nye utdanningsplanen, dette for å diskutere uklarheter. 
 

2 Spesialistreglene 
- Har det vært endringer eller forslag om endringer i spesialistreglene? 

 Det har i inneværende periode ikke vært forandringer i gjeldende 
spesialitetsregler. Arbeidet med forandringen av fremresegmentkurset 
fortsatte, men ble ikke ferdigstilt da arbeidet med nye spesialistregler ble 
prioritert. 
 

3 Kursvirksomheten 
- Tilfredsstillende kvalitet og volum på obligatoriske  
og valgfrie kurs? 

 Kursvirksomheten har vært tilfredsstillende, både når det gjelder 
obligatoriske og frivillige kurs. 
 

4 Vitenskapelig aktivitet/forskning 
- Aktivitet blant leger i spesialisering? 

 Forskningsaktiviteten er til dels meget god på de største 
universitetsklinikkene, litt mindre god på de mindre gruppe 1 avdelingene, 
og i stor grad fraværende på gruppe 2 avdelingene , nok ofte p.g.a. stort 
arbeidspress innen den kliniske virksomhet. 

5 Simulering/ferdighetstrening  
- Hvilken betydning har ferdighetstrening/simulering i spesialistutdanningen i faget? 
- Er simulatortreningen i tråd med den faglige utviklingen? 

 Når det gjelder kirurgi har dette ikke vært et krav for vår spesialitet. 
Øyeavdelingen i Stavanger holder et populært kurs i kirurgisk behandling 
av øyeskader. 



 
 

6 Rapporter fra utdanningsinstitusjonene 
- Tilstrekkelig veiledning og supervisjon? 
- Inneholder rapportene tilstrekkelig informasjon? 

 Rapportene SERUS for 2016 viser generelt en god avdelingsvis utdanning 
for alle LIS. Det er de fleste steder meget god supervisjon. Fordypningen 
blir stadig mer effektiv, mens veiledningen er mer varierende.  
 

7 Besøk spesialitetskomiteen har gjennomført 
- Hvor? 
- Konklusjon? 
- Spesielle utfordringer? 

 
 

Under 2017 rakk vi kun to avdelingsbesøk 1, Stavanger, 2; Bergen. 
Stavanger var en velfungerende avdeling med meget god oppfølging av 
LIS. Beholder sin gruppe1 status. 
I Bergen hadde komiteen noen innvendninger men under forutsettning av at 
disse ble forbedret til SERUS 2017  fikk avdelingen beholde sin status som 
gruppe 1 avdeling. 
 
 
 

8 Søknader fra sykehusavdelinger og institusjoner om godkjenning som 
utdanningsinstitusjoner eller endring av godkjenningsstatus 

 Ingen 
 

9 Spesialistgodkjenning  
- Sakkyndighetsvurderinger for Helsedirektoratet? 

 Komiteen har hatt flere saker til behandling, til dels kompliserte og 
krevende. 
 

10 Etterutdanning 
- Overordnet vurdering av tilbud og aktivitet i fagfeltet 

 Etterutdanningen skjer i det vesentlige ved deltakelse på nasjonale og 
internasjonale  kongresser og kurs. Totalinntrykket er at spesialistene 
regelmessig får fri for å delta på disse. 
 

11 Problemer i spesialistutdanningen i faget  
- Konkretiser  

  
 

12 Eventuelt 
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