
Forslag om navneendring på spesialitet fra «Spesialist i barnesykdommer» til «Spesialist i 

barne- og ungdomsmedisin» 

Bakgrunn for forslaget: 

Ungdomsmedisin har over tid vokst frem som en viktig del av pediatrien, dette både i Norge og i 

andre land. I Norsk barnelegeforening har man jobbet med ungdomsmedisin som eget fagfelt siden 

midten av 1990-tallet. Det er på bakgrunn av den gradvise og ønskede endringen i 

pasientpopulasjonen på norske barne- og ungdomsavdelinger at styret i Norsk barnelegeforening 

ønsker å endre benevnelsen på spesialiteten fra "spesialist i barnesykdommer" til "spesialist i barne- 

og ungdomsmedisin". En endring i benevnelse av spesialiteten for pediaterne vil bidra til at det blir 

mer språklig samsvar mellom hva vi er spesialister i og hvem som er våre pasienter. 

 

Ungdomsmedisin som eget fagfelt innenfor pediatrien – historikk: 

På 1990-tallet var aldersgrensen på de fleste norske barneavdelinger 14 – 16 år. En arbeidsgruppe 

utgående fra NBF sendte i desember 1996 et brev til alle avdelingsoverleger med en oppfordring om 

å opprette medisinske tilbud til ungdom opp til 18 år på sin avdeling. Siden ungdommer ikke hadde 

vært en del av spesialitetens ansvarsområde var det et stort behov for kompetanseheving blant 

barnelegene. Det første etterutdanningskurset i ungdomsmedisin ble avholdt i 2002. 

 

I perioden 2011 – 2015 ble ungdomsmedisin formulert som særskilt satsningsområder for 

Barnelegeforeningen (1). Barnelegeforeningens interessegruppe for ungdomsmedisin ble opprettet i 

2012, samme år ble det nedsatt et arbeidsutvalg for ungdomsmedisin. Det første ungdomsrådet ble 

etablert på Ahus i 2014, og oppdragsdokumentet fra HOD for 2015 inneholdt et punkt om at alle 

helseforetak skulle opprette ungdomsråd.  

 

I perioden 2016 – 2021 videreførte NBF satsningen på ungdomsmedisin i sitt strategidokument (2). 
Støttet av midler fra kvalitetsfondet i legeforeningen initierte og ledet NBF arbeidet med å utarbeide 
en veileder for gode overganger i helsetjenesten. Veilederen ble ferdigstilt og presentert på 
Faglandsrådsmøtet i april 2021 og er åpent tilgjengelig via Helsebiblioteket (3).  

Flere etterutdanningskurs i ungdomsmedisin har vært fortløpende arrangert i regi av foreningen, og i 
den nye kursstrukturen for LIS-utdanningen inngår ungdomsmedisin som et av hovedtemaene i 
Pediatrikurs 7 (4). Helsedirektoratets "Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 
leger og tannleger" som først ble publisert i 2020 formulerer egne læringsmål i ungdomsmedisin 
innenfor spesialiteten barnesykdommer (5). 

En kartlegging gjennomført våren 2022 viser at 16 av 20 barneavdelinger nå har 18 års aldersgrense 

for barnemedisinske pasienter. De resterende avdelinger har planer eller ønske om dette på sikt. 

Parallelt med endring av aldersgrense har norske barneavdelinger endret sin benevnelse fra 

Barneavdeling eller Barneklinikk, til Barne- og ungdomsavdeling, Avdeling for Barn og ungdom eller 

Barne- og ungdomsklinikk. Tilsvarende spesialitet i Sverige heter «Spesialistbevisen i Barn- och 

ungdomsmedicin». Våre nære samarbeidspartnere, barnepsykiaterne, er spesialister i Barne- og 

ungdomspsykiatri. 

Forankring av forslag om navneendring i fagmiljøet.  

Navneendring på vår spesialitet har vært et tema i foreningen siden 2013. Spørsmålet ble lagt frem i 

møte med avdelingsoverlegene i 2021 der det var bred tilslutning. Forslaget om navneendring støttes 

av spesialitetskomiteen. Forslaget ble fremlagt som orienteringssak på NBFs årsmøte i september 

2021. Det var ingen kritiske røster til forslaget, men det ble ikke foretatt votering.  



 

Saksgang ved ønske om endret navn på spesialitet  

Eventuell endring av navn på spesialitet vedtas av HOD, på bakgrunn av søknad fra Den norske 

legeforening (DNLF). Styret i NBF henvendte seg høsten 2021 til fagstyret i DNLF der vi vedla en 

grundig redegjørelse for ønsket om navneendring, men har fått tilbakemelding om at det må 

foreligge et årsmøtevedtak fra NBF om navneønske før foreningen kan fremme saken overfor HOD.  

Styret i NBF ber derfor om årsmøtets tilslutning til søknad om navneendring på spesialitet 

fra «Spesialist i barnesykdommer» til «Spesialist i barne- og ungdomsmedisin». 
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