
v3.1-16.05.2014 

 

 
 
 

 

Helsedirektoratet - Divisjon kompetanse og personell 
Spesialistprogrammet 
Irene Sørås, tlf.: 24163472 

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050 

Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 
 
 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
   
   
   

Deres ref.:     
Vår ref.: 15/3139-1 
Saksbehandler: Irene Sørås 
Dato: 26.03.2015 
  
  
    
  

 
 
Invitasjon til rådslag om del 1 av spesialistutdanning av leger 
 
I november 2014 oversendte Helsedirektoratet sitt forslag til omlegging av 
spesialistutdanning og spesialitetsstruktur for leger til Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD). HOD har ennå ikke avsluttet arbeidet med utformingen av spesialistutdanningen 
og beslutningen om hvordan spesialitetsstrukturen skal bli, men har gitt klarsignal til 
Helsedirektoratet om å starte forberedelsene for fremtidige endringer i tråd med det som er 
lagt inn i oversendt forslag.  
 
I denne fasen dreier det seg om å starte detaljutredningen av innholdet i del 1, som nå blir 
første del av spesialistutdanningen, og som er ment å kunne settes i verk fra september 
2016. Del 1 vil på noen områder erstatte dagens turnustjeneste som tidligere var et 
virkemiddel for å kvalifisere til autorisasjon. I dag har de aller fleste som vil starte i del 1 
allerede autorisasjon som leger. Når nå del 1 blir en integrert del av spesialiseringsløpet, 
er det behov for en rådslagning om hvordan del 1 kan omstruktureres/endres for på en 
effektiv og hensiktsmessig måte tilpasses spesialiseringsløpet. 
 
Helsedirektoratet inviterer derfor deltakere fra ulike miljøer og fagpersoner til å bli med på 
et rådslagningsmøte om del 1. Tema vi ønsker å diskutere vil være: 
 

1. Formålet med del 1 

2. Læringsmål for del 1, både medisinsk faglige og andre læringsmål 

3. Dokumentasjon av oppnådde læringsmål 

4. Veiledning og supervisjon  

På rådslaget vil det bli innledet generelt om ny spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. 
Dessuten vil det bli presentert tanker/ideer som en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet har 
drøftet som mulige strukturelle endringer av del 1/turnus for å møte forventningene og 
tilpasning til ny spesialitetsstruktur. Deltakerne vil ellers bli inndelt i arbeidsgrupper som får 
drøfte spesifikke tema før samlet diskusjon i plenum. 
 
 
Vi håper en slik rådslagning som er en tidlig start på en prosess i forkant av endelig 
beslutning om ny spesialitetsstruktur vil være av interesse, og ønsker velkommen til 
rådslagningsmøte  



 
 
 
  onsdag 6. mai 2015 kl 10.00 – 16.00 på SAS Radisson Park Inn (til 
venstre ved utgangen av ankomsthallen på Gardermoen).  
 
Et mer detaljert program vil sendes ut ca. en uke før møtet. 
 
Deltakerne må selv sørge for å få dekket sine reiseutgifter. 
 
Vedlagt følger liste over inviterte miljøer. De inviterte miljøer bes ta kontakt med personer 
eller videresende til underliggende miljøer som har den ønskede erfaring/kompetanse som 
er beskrevet i vedlagte liste. Den som mottar invitasjon kan melde seg på direkte til 
følgende link: https://response.questback.com/sosialoghelsedirektoratet/o1wpjgerin/ 
 
For de som ikke allerede har rapporten om forslag til ny spesialitetsstruktur- og innhold for 
leger, kan den lastes ned fra Helsedirektoratets nettsider, 
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fremtidens-legespesialister-en-gjennomgang-av-
legers-spesialitetsstruktur-og-innhold. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Karin Straume e.f. 
divisjonsdirektør 

Irene Sørås 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Den norske 
legeforening 

           Postboks 1152 
Sentrum 

0107 OSLO 

Fylkesmannen i 
Troms 

           Postboks 6105 9291 TROMSØ 

HELSE MIDT-
NORGE RHF 

           Postboks 464 7501 STJØRDAL 

Helse Nord RHF            Sjøgata 10 8038 BODØ 

Helse Sør-Øst RHF            Postboks 404 2303 HAMAR 

HELSE VEST RHF            Postboks 303 4066 STAVANGER 

KS            Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 

Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) - 
Det medisinske 
fakultet 

           Postboks 8905 7491 TRONDHEIM 

Universitetet i 
Bergen - Det 
medisinsk-
odonotologiske 
fakultet 

           Postboks 7804  5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo - 
Det medisinske 
fakultet 

           Postboks 1078 
Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i 
Tromsø - Institutt for 
klinisk medisin 

           Postboks 6050 
Langnes 

9037 TROMSØ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


