
 

 

 

R E F E R A T 

FRA  

SPESIALITETSRÅDETS MØTE 

Torsdag 14. april 2016 

Legenes hus 
 

  

Til stede:  Einar K. Kristoffersen (leder)   

 Kathinka Meirik (nestleder) 

 Hans Høvik 

 Kjetil Arne Espnes (vara for Inger Sofie Samdal Vik)  

 Svein Rotevatn 

Tone Skeie-Jensen 

Tom Glomsaker  

Kristin Kornelia Utne (vara for Christer Mjåset)  

Terje Osnes  

Erik Solligård 

Øivind Irtun 

Sverre Harbo (observatør) 

Hans Petter Næss (observatør, vara for Heidi Merete Rudi) 

Svein Erik Tangsrud (representant fra Norsk pasientforening) 

Nina Evjen (sekretær) 

   

Forfall:  Eyvind Rødahl. 

   

Fra sekretariatet deltok Bjarne Riis Strøm, Merete Dahl og Marte Løvald 

Andresen. 

  

Sak 1/2/16 Referat fra møte 17. februar 2016 
Referatet ble godkjent. 

 

Sak 2/2/16 Seminar 2.-3. mai 2016 
Forslag til program ble fremlagt for spesialitetsrådet. Sekretariatet jobber 

videre med å ferdigstille programmet før utsendelse. 

 

Sak 3/2/16 Fremtidig spesialitetsstruktur – status 

 Presentasjonene fra seminaret om læringsmål 8.-9. mars 2016 ble sendt til 

orientering i forkant av møtet. 

 

Sak 4/2/16 Årsrapporter fra spesialitetskomiteene 2015 

 Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapporter fra følgende 

spesialitetskomiteer: 

 Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 Hud- og veneriske sykdommer 

 Medisinsk genetikk 

 Medisinsk mikrobiologi 

 Onkologi 



 Ortopedisk kirurgi 

 

Rapportene ble tatt til etterretning. 

 

Sak 5/2/16 Årsrapporter fra koordinatorkontorene 2015 

 Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapport fra 

Koordinatorkontoret i Oslo. Rapporten ble tatt til etterretning. 

 

Sak 6/2/16 Spesialitetsrådets årsrapport 2015 

 Årsrapporten ble godkjent. 

 

Sak 7/2/16  Høring – Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus 

 Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny 

legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus. 

 

 Bakgrunnen for at Helsedirektoratet foreslår en ny spesialitet, er at det ifølge 

Helsedirektoratet lenge har vært utfordringer i akuttmottakene. 

Helsedirektoratet påpeker at pasientene blir liggende for lenge uten 

legetilsyn fordi leger som har vakt i akuttmottak er ansatt på andre 

avdelinger og at det er manglende ansvar for pasientens forløp og mangel på 

diagnostisk kompetanse i front.  Helsedirektoratet mener dette kan føre til at 

de blir sendt til feil spesialisert enhet.  

 

Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av Svein Rotevatn, Erik 

Solligård og Kristin Utne for å skrive utkast til høringsuttalelse. 

Høringssvaret vil bli oversendt til rådsmedlemmene for endelig 

godkjennelse.  

 

Sak 8/2/16  Besøk av spesialitetskomiteen i anestesiologi 

 Leder Kjersti Bergjord og Karen Granheim, Lasse Grønningsæter 

  og Tone Høivik representerte komiteen. 

 

 Komiteen orienterte om komiteens arbeid med utvikling av læringsmål og 

attestasjonsskjema for spesialiteten. Det er ifølge komiteen viktig å få det 

oppdaterte attestasjonsskjemaet godkjent av Helsedirektoratet. 

 

  Komiteen har opprettet samlinger for kursledere og poengterte at dette er en 

viktig møtearena for kursledere. Ønske om gode retningslinjer for 

kursprøver ble drøftet med spesialitetsrådet, da komiteen er bekymret for 

den ulike praksisen ved evalueringene. 

 

 I arbeidet med SERUS ser komiteen at utdanningsinstitusjonene ikke kan 

presentere kvalitetssikret data og komiteen stiller spørsmålstegn ved dette. 

Komiteen mener det er vanskelig å vurdere rapportene når tallene er usikre.  

 

 Komiteen orienterte om at de klarer og besøke alle utdanningsinstitusjonene 

i løpet av 4-års perioden.  

 

 

 



Sak 9/2/16  Etterutdanning for overleger og legespesialister  
 Rapporten om etterutdanning skrevet av Legeforeningens arbeidsgruppe var 

lagt ved sakspapirene til orientering. 


