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Spesialitetskomiteen i  

 

 

Hud- og veneriske sykdommer 

 

Komiteens sammensetning 

 

Komiteen besto i 2014 av: 

Øystein Grimstad, overlege Hudavd UNN (leder) 

Bjarte Steinkjer, overlege SUS(nestleder) 

Eidi Christensen (overlege St Olavs Hospital) 

(kursansvarlig) 

Nils-Jørgen Mørk, overlege OUS 

Kristine Åsheim, LIS/Ylf, HUS 

Vararepr:  

Rita G Ladstein, overlege HUS 

Anne-Lise Helgesen, overlege OUS 

Alexandros-Lazaros Stefou (LIS/Ylf), St Olavs 

Hospital 

 

Møter 

 

12.- 13.mars - Komitemøte og avdelingsbesøk ved 

Hudavd, St Olavs Hospital 

3.juni - Komitemøte Legenes Hus, Oslo  

17.-18. sept Komitemøte og avdelingsbesøk ved 

Hudavd, OUS avd Gaustad 

3.- 4. des - Komitemøte og avdelingsbesøk ved OUS 

avd Olafia 

1  

Spesialistreglene 

Ingen endringer siste år. Som tidligere gjelder: 

Kravet om minimum 12 måneder sengeposttjeneste 

er erstattet av et krav om 9 måneders tjeneste ved 

sengepost eller dagavdeling, hvorav minimum 6 

måneder må være avtjent ved sengepost. Den totale 

tjenestetiden for spesialistutdanning i hud- og 

veneriske sykdommer reduseres ikke, og kravet om 

minimum 18 måneders tjeneste ved gruppe I-

institusjon opprettholdes. 

2  

Stillingsstrukturen 

Forholdet mellom overleger og LIS ved de ulike 

utdanningsavdelingene er tilnærmet uendret.  

Førde godkjent for 2 års tjeneste fra 20.12.2014. 

Ikke lege i spesialisering ved Hudpol Ålesund fra 

sommeren 2014. 

3  

Målbeskrivelsen 

Målbeskrivelse med attestasjonsskjema i bruk ved 

alle utdanningsavdelinger, men krav til attestasjon på 

sjekkliste er ennå ikke obligatorisk i 2014. 

4  

Kursvirksomheten 

De obligatoriske kursene har rullert etter oppsatt plan 

og vært gjennomført som planlagt.  

Nytt av året er godkjenning av et felles nordisk kurs i 

dermatokirurgi avholdt av Nordisk forening for 

dermatologi i København august 2014. 

Komiteen vurderer på sikt å innføre obligatorisk 

kirurgi- og laserkurs i fremtiden.  
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Komiteen har også begynt å se på struktur av 

utdanningsforløpet med andre undervisningsformer 

enn kun forelesningsbaserte obligatoriske kurs. 

5 Ferdighetstrening i laboratorier/simulering 
 Hvilken betydning har ferdighets/simulering i 

spesialistutdanningen i faget? 

 Hvilke institusjoner tilbyr slik læring? 

 Hvilke prosedyrer er mest aktuelle for slik læring? 

 

6  

Rapporter fra utdanningsinstitusjonene 

 

Serus-rapportene for 2014 levert innen 1.mars 2015 

og er således ikke gjennomgått av komiteen ennå. 

 

Hva angår SERUS-rapporter fra 2013, leverte 

avdelingene i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo 

(inkl. Olafiaklinikken) rapport om hele 

utdanningsforløpet. Poliklinikkene i Stavanger, 

Haugesund, Ålesund og Førde leverte rapport om 

poliklinisk tjeneste for leger i spesialisering (+ 

dagpost og veneria for SUS). 

 

Komiteen har fortsatt hatt spesielt fokus på 

utdanningen i Tromsø på grunn av forholdene ved på 

sengeposten og veneriatjenesten. 

 

Videre er der et generelt problem ved mange 

utdanningsavdelinger at fordypningstid til LIS ikke 

blir brukt til tiltenkt formål. Enkelte utdanningssteder 

har fått påpekt dette problemet gjentatte ganger uten 

at der har vært tegn til bedring. Spesialitetskomiteen 

vil i framtiden ha en senket terskel for 

innrapportering direkte til Helsedirektoratet, med 

forslag om at gruppegodkjenning vurderes dersom 

ikke påpekte mangler blir forsøkt utbedret. 

7  

Besøk spesialitetskomiteen har gjennomført 

 

St Olavs - mars 

OUS Gaustad september 

OUS- Olafia desember 

8  

Søknader fra sykehusavdelinger og institusjoner 

om godkjenning som utdanningsinstitusjoner 

Søknad fra Hudpol i Førde om utvidet godkjenning 

av tjeneste for LIS inntil 2 år. 

Søknaden positivt innstilt fra spesialitetskomiteen, og 

godkjenning fra HDir gitt fra 22.12.2014. 

9  

Kvalitetssikring av utdanningen 

Målbeskrivelse med attestasjonsskjema er godkjent 

av helsedirektoratet. 

Attestasjonsskjema obligatorisk fra 1.jan 2015.  

 

Utdanningsutvalgene på de enkelte avdelinger er 

ellers delegert ansvaret for den systematiske 

opplæringen, og dette evalueres ved 

avdelingsbesøkene. Det arrangeres info-møter for 

utdanningsutvalgene i forbindelse med hudlegenes 

årsmøte om lag annethvert år. Neste møte planlegges 

i 2016. 



10  

Spesialistgodkjenning  

Som foregående år ble der i 2013 totalt 10 nye 

spesialister i hud- og veneriske sykdommer, hvorav 7 

kvinner og 3 menn (ekskl konverteringene er det 2 

kvinner og 2 menn). Det er noen avvik mellom 

statsborgerskap og hvilket land godkjenningen først 

er gitt. 

 

5 av de 10 er konverteringer fra Norden (3 fra 

Sverige (men ingen er statsborgere fra Sverige!) og 2 

fra Danmark) og 1 er konvertering fra øvrige 

EU/EØS-land (fra Latvia).  

11  

Etterutdanning 

Det er få spesialister som systematisk bruker 

etterutdanningsrapporteringen som er innført av 

legeforeningen. Det er imidlertid generelt god 

oppslutning fra spesialistene ved de godkjente kurs 

som tilbys i fagområdet. 

 

Spesialitetskomiteen registrerer at oppslutningen av 

godkjente spesialister på hovedmøtet for den 

europeiske kongressen var langt lavere enn tidligere 

år. Dette tilskriver man de nye reglene for 

industrifinansierte turer. 

Spesialitetskomiteen er bekymret for at deltakelse på 

internasjonale kongresser i framtiden blir mer 

begrenset.  

Man håper at der kommer incitamenter til deltakelse 

på både internasjonale kurs, eksempelvis i regi av 

EADV og nasjonale kurs i regi av DNLF. 

Sikring av god etterutdanning er et viktig 

satsningsområde for spesialitetskomiteen framover! 

12  

Problemer i spesialiteten 

Fortsatt mangel på professorer og spesialister med 

akademisk kompetanse ved flere av landets gruppe-I 

utdanningsinstitusjoner.  

Der er også en stadig marginalisering av 

sengeposttilbudet ved flere av 

utdanningsinstitusjonene. 

Videre er det problemer med å rekruttere 

hudspesialister til flere av landets hudpoliklinikker, 

særlig i distriktene. 

13  

Eventuelt 

Spesialitetskomiteen ser det som viktig at HDir finner 

en god løsning for forhåndsgodkjenning av tjeneste 

og kursvirksomhet, da dette vil gjøre det lettere å 

planlegge et fullstendig utdanningsforløp. 

Som foregående år har spesialitetskomiteen vært i 

kontakt med HDir angående denne saken og fremmet 

våre synspunkter. 

Videre er spesialitetskomiteen sammen med styret i 

NFDV bekymret for at innføring av faste stillinger vil 

kunne blokkere utdanningskapasiteten i vårt fag. 

Sammen har vi frontet saken overfor Legeforeningen 



sentralt. 

Sted/dato 

 

Tromsø 26.mars 2014 

Underskrift (per post)/Navn (per e-post) 

 

Øystein Grimstad 

 

 


