
 

R E F E R A T 

FRA  

SPESIALITETSRÅDETS MØTE 

Torsdag 1. november 2018 

Legenes hus 

 

  

Til stede:  Einar Klæboe Kristoffersen  

 Kathinka Meirik  

 Hans Høvik 

 Inger Sofie Samdal Vik  

 Svein Rotevatn 

 Tom Glomsaker 

 Kristin Utne (vara for Christer Mjåset) 

 Eyvind Rødahl 

 Petter Aadahl (vara for Erik Solligård) 

 Øivind Irtun 

 Sverre Harbo  

 Hans Petter Næss (vara for Heidi Merete Rudi) 

 Nina Evjen (sekretær) 

   

Forfall: Tone Skeie-Jensen, Terje Osnes, og Svein Tangsrud. 

 

 Fra sekretariatet deltok Bjarne Riis Strøm, Merete Dahl, Kari Eikvar og 

Marte Løvald Andresen. 

   

Sak 1/5/18 Referat fra møte 6. september 2018 

Spesialitetskomiteen i bryst- og endokrinkirurgi hadde to kommentarer 

knyttet til sak 5. Referatet ble godkjent med de anbefalte justeringer. 

 

Sak 2/5/18 Spesialitetsstruktur – status 

Fagsjef Merete Dahl orienterte om møte i Helsedirektoratet 31. oktober 

2018. Direktoratet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal drøfte 

utdanningsplaner for ASA-spesialitetene i ny spesialistutdanning. Under 

møtet ble det redegjort for rammene for arbeidet, relevante problemstillinger 

ble diskutert og det ble laget en plan for videre fremdrift.  

 

Legeforeningen har etterspurt møte med Helse- og omsorgsdepartementet i 

forkant av at det fattes vedtak om revidert spesialistforskrift.  

 

Utdanningssjef Nina Evjen orienterte om Helsedirektoratets nye skjema for 

søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet. Det gjenstår en del 

utviklingsarbeid før utdanningsavdelingene kan ta skjemaet i bruk og levere 

søknad innen 1. mars 2019.  

 

Det er behov for en dialog mellom Legeforeningen og Helsedirektoratet 

vedrørende SERUS-rapportering for 2018. 

 

Legeforeningen har sendt brev til Helsedirektoratet vedrørende behov for 



rettinger i de forskriftsfestede læringsmålene for del 2 og 3. 

 

Helsedirektoratet har informert om at spesialiteten generell kirurgi 

videreføres. Spesialitetskomiteen i generell kirurgi er bedt om å gi 

kommentarer til høringsinnspillene og anbefalinger om læringsaktiviteter. 

 

Sak 3/5/18 Årsrapporter fra spesialitetskomiteene 2017 

Til dette møtet hadde spesialitetsrådet mottatt årsrapporter fra følgende 

spesialitetskomiteer: 

 

• Gastroenterologisk kirurgi 

• Generell kirurgi 

• Infeksjonssykdommer 

• Medisinsk genetikk 

• Patologi 

• Radiologi 

• Revmatologi 

• Rus- og avhengighetsmedisin 

 

Rapportene ble tatt til etterretning og tilbakemelding vil bli sendt til hver 

komité. 

 

Sak 4/5/18 Orientering om helseforetakenes/RegUts arbeid med implementering 

av ny spesialistutdanning 

Thomas de Lange, leder av regionalt utdanningssenter i Helse Sør-Øst, 

orienterte om arbeidet med implementering av ny spesialistutdanning i 

Helse Sør-Øst. På HF-nivå gjennomgås i dag kompetanseplaner og det ses 

på hvilke læringsmål som kan oppnås helt eller delvis i eget helseforetak. 

Det er utarbeidet maler for avtaler om spesialistutdanning mellom ulike 

samarbeidende aktører. 

 

Det planlegges et formelt tverregionalt samarbeid  mellom regionene etter 1. 

mars 2019. Dette for å unngå store regionale forskjeller og å sikre en 

nasjonal spesialistutdanning. 

 

Det utses en representant til regionalt rotasjonsråd/fagråd/utdanningsråd for 

den enkelte spesialitet, som møtes 1-5 ganger i året for å samordne 

utdanningsløp i regionen. 

 

RegUt'ene vil følge langtidsplanene for kurs opprettet av Legeforeningen og 

det pågår dialogmøter med kursledere. 

 

 

Sak 6/5/18         Besøk av spesialitetskomiteen i barnesykdommer 

Andreas Andreassen, Magne Berget, Margit Åkre Reite, Kristin Wasland og 

Siv Steinsmo Ødegård representerte komiteen.  

 

Komiteen har i løpet av de siste to årene jobbet mye med ny 

spesialistutdanning. Samtidig har de arbeidet med en omlegging av 

kursutdanningen for spesialiteten, og har fått tilslutning fra Norsk 



barnelegeforening for den nye, anbefalte kurspakken. 

 

Komiteen har hatt som mål å besøke alle utdanningsavdelingene for 

barnesykdommer innen en fireårsperiode, dette målet er oppnådd. 

Ferdighetstreningen i pediatri fungerer godt, og  det pediatriske fagmiljøet 

har vært tidlig ute på dette feltet. 

 

Det var ingen sakkyndighetsvurderinger til Helsedirektoratet i 2017, og 

komiteen ønsker et møte med direktoratet for å diskutere behov et for dette. 

 

Relativt god rekruttering til faget, noe ulikt i landet generelt. 

 

Faget har de siste årene ekspandert, da den øvre aldersgrensen for pasienter 

ved pediatriske avdelinger har  økt fra  14 år til 18 år. Pasientene i denne 

aldersgruppen har fått et mer helhetlig tilbud gjennom denne endringen. 

Overgangen til voksenavdeling kan i noen tilfeller være en utfordring, 

spesielt  for pasienter med kroniske sykdommer. 

 

Det er et godt samarbeid mellom spesialitetskomiteen og Norsk 

barnelegeforening hvor de har felles møter en gang i året. 

 

Sak 7/5/18 Saker til fremtidige møter i spesialitetsrådet  

 Det er ønske om et møte med det nye fagstyret i Legeforeningen. 

 

Sak 8/5/18 Eventuelt 

 Ingen saker 
    


