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Landsstyresak – Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin 
 

I Legeforeningens utredning av spesialistutdanningen fra 2009 inngår et forslag om 

opprettelse av kompetanseområder i tillegg til de formelle spesialitetene. Det ble vedtatt av 

landsstyret i juni 2009 å fremme forslag om opprettelse av kompetanseområder overfor 

Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet. Forslaget ble oversendt 17. juni 2009. 

Myndighetene har per i dag kun opprettet et pilotprosjekt for kompetanseområde i palliativ 

medisin. 

 

Forslaget om etablering av kompetanseområder er ment å skulle sikre bedre helsetjeneste til 

betydelige grupper av pasienter på fagfelt som griper inn i eller omfattes av flere spesialiteter 

og som ikke er dekket av én spesialitet. En formalisering av kompetanseområder som ikke er 

spesialiteter, og heller ikke bør bli det, vil være en ordning i tillegg til de eksisterende 

medisinske spesialiteter. Kompetanseområder vil være mer fleksible enn 

spesialitetsstrukturen og kunne tilpasses raske endringer i den medisinske fagutøvelsen. 

 

I utredningen om opprettelse av kompetanseområder er det gitt følgende definisjon av et 

kompetanseområde: 

 

-Et kompetanseområde er karakterisert ved at leger med en særlig interesse og 

kompetanse arbeider innenfor et område som griper inn i tre eller flere 

spesialiteter. 

-Det kan være flere veier inn i et kompetanseområde. Det kan derfor ikke stilles 

krav om at godkjenning innenfor et kompetanseområde kun kan skje på grunnlag 

av godkjenning i én bestemt spesialitet. Spesialistgodkjenning i én av de 

spesialiteter som kompetanseområdet bygger på, er forutsetning for legens 

godkjenning i kompetanseområdet. 

-Utdanningen innenfor et kompetanseområde skal være basert på et etablert 

regelverk. 



 

 

-Begrepet kompetanseområde skal ikke benyttes på spesialområder innen en hoved- eller 

grenspesialitet (”kvistspesialitet”, ”subspesialitet”). 

 

Landsstyret fattet i juni 2011 vedtak om opprettelse av kompetanseområde i alders- og 

sykehjemsmedisin. Det ble delegert til sentralstyret å fastsette endelig bestemmelser for 

utdanningen etter at arbeidsutvalget hadde vurdert kommentarene i høringsuttalelsene. 

Sentralstyret ble også delegert å vurdere på hvilken måte kompetanseområdet skulle 

etableres. Sentralstyret vedtok i september 2011 at kompetanseområde i alders- og 

sykehjemsmedisin etableres i Legeforeningen med sentralstyret som godkjenningsorgan. 

Videre at det ble innhentet forslag til representanter til en sakkyndig komite fra de 

spesialitetene som det var foreslått at kompetanseområdet skulle bygge på. Komiteen fikk i 

oppdrag å utarbeide nærmere bestemmelser for gjennomføring av de foreslåtte 

utdanningsregler, vurdere søknader fra leger om godkjenning og ellers overvåke kvaliteten på 

utdanningen i kompetanseområdet. Kompetanseområdet i allergologi var gjennom en 

liknende prosess da det ble opprettet i 2012. 

 

 

Kompetanseområdet i smertemedisin 

Sentralstyret vedtok i desember 2013 å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede smertemedisin 

som kompetanseområde. Norsk forening for smertemedisin, Norsk forening for 

allmennmedisin, Norsk anestesiologisk forening, Norsk revmatologisk forening, Norsk 

nevrologisk forening, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, Norsk 

ortopedisk forening, Norsk psykiatrisk forening, Norsk gynekologisk forening, Norsk 

gastroenterologisk forening og Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi var bedt om å 

foreslå representanter til utvalget. Bakgrunnen for vedtaket var et forslag om opprettelse av 

kompetanseområde i smertemedisin fra ulike fagmedisinske foreninger. 

 

Arbeidsgruppens rapport forelå i desember 2015. Rapporten vedlegges.  

 

Forslag til utdanningskrav til kompetanseområdet er følgende: 

 

A: Utdanning i Norge  

 

1: Godkjent spesialist innenfor en klinisk spesialitet. 

 

2: Gjennomført og attestert de 80 obligatoriske timer kursutdanning for 

Kompetanseområdet med beståtte kursprøver. 

 

3: Gjennomført og attestert 40 timers relevante tilleggskurs i smertemedisin godkjent 

av sakkyndig komite, eventuelt kurs og publisert vitenskapelig arbeid. 

 

I tillegg en av følgende to løp: 

 

4a: Gjennomført og attestert minimum 6 måneder fulltids tjeneste på tverrfaglig 

smertesenter/klinikk 

 

Eller: 

 

4b: Gjennomført og attestert i henhold til kompetanseområdets attestasjonsskjema, 

totalt 4 ukers supervisert hospitering på avdeling med tverrfaglig smertediagnostikk- 

og behandling, hvorav minimum 1 uke på smertesenter ved universitetssykehus. 



 

 

og: Gjennomført og attestert 60 timer med tutorledede gruppemøter.  

 

B: Utdanning i smertemedisin gjennomført i andre land 

Individuell søknad om godkjenning til sakkyndig komite vedlagt attester for innholdet 

i den gjennomførte utdannelsen. 

 

Rapporten inneholder utdypende informasjon om kursinnhold, klinisk tjeneste og 

veilederstyrte gruppemøter. 

 

Arbeidsgruppen har i tillegg foreslått overgangsregler for kompetanseområdet: 

 

I overgangsperioden vil relevant praksis/kongress/relevante kurs/vitenskapelig arbeid 

kunne godkjennes. For godkjenning til kompetanseområdet smertemedisin vil man 

måtte samle 120 poeng. 

 

Poengene foreslås fordelt slik: 

1: Vitenskapelige publikasjoner med smerterelatert problematikk kan gi totalt 30 

poeng.  

Det oppnås som førsteforfatter av en publikasjon i et internasjonalt anerkjent 

medisinsk tidsskrift. 

 

2: Foredragsholder/kursleder ved relevante kurs kan gi 30 poeng totalt.  

Det oppnås 3 poeng pr hele forelesning à 30 minutter eller lengre. Relevante 

forelesninger vil være universitetsforelesninger, forelesninger ved kurs godkjent av 

Legeforeningen og ved internasjonale konferanser med ulike aspekter av 

smertemedisin som tema. 

 

3: Deltakelse på smertekonferanse nasjonalt eller internasjonalt kan gi 30 poeng totalt. 

  Det oppnås 1 poeng pr dokumenterte dag. 

 

4: Fullført smertemedisinsk relevante kurs med kursprøve kan gi 40 poeng totalt. 

Kursbevis eller annen dokumentasjon kan gi 4 poeng pr. hele dag. 

 

5: Klinisk arbeid med smertepasienter. Minimumskrav for godkjenning: 40 poeng. 

Praksis på tverrfaglig smerteklinikk eller avdeling/seksjon der minst 50 % av 

aktiviteten dreier seg om smertebehandling kan gi totalt 60 poeng. Det oppnås 10 

poeng pr 2 mnd. full stilling 

 

Eller 

 

Dokumentert tverrfaglig arbeid med smertepasienter (for allmennmedisin inklusive 

dialogmøter og basisgruppemøter vedrørende smertepasienter) kan gi 40 poeng 

totalt.1 poeng pr time. 

 

6: Konvertering fra godkjent internasjonalt utdanningsløp som spesialist i 

smertemedisin eller kompetanse i algologi/smertemedisin etter individuell søknad. 



 

 

 

7: Godkjent diplomkurs i avansert smertemedisin i regi av SSAI gir 120 poeng 

 

Arbeidsgruppen foreslår at det oppnevnes en sakkyndig komite som i forkant godkjenner 

forslag til utdanningsløp inkludert kurs og praktisk opplæring. Verken Helsedirektoratet eller 

Legeforeningen har systemer for å forhåndsgodkjenne forslag til utdanningsløp og det gis 

ikke slik godkjenning i spesialistutdanningen eller andre kompetanseområder i dag. 

 

Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2016 vedtok sentralstyret i møte 20. januar 

2016 å sende forslaget på høring til lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske 

foreninger, spesialforeninger, spesialitetskomiteer, spesialitetsrådet, regionsutvalg og Norsk 

medisinstudentforening med uttalefrist så snart som mulig og innen 7. mars 2016. 

 

Det bes om uttalelse på følgende: 

- Forslag om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin 

- Forslag til regler for godkjenning 
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