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I tråd med sekretariatets/sentralstyrets
anbefaling har Nasjonalt råd for spesi-
alistutdanning av lege og legefordeling
bestemt følgende:

Psykiatrisk klinikk, Vinderen
Psykiatrisk klinikk, Vinderen, godkjennes
for fire år av hovedutdanningen i relasjon til
spesialistreglene i psykiatri.

Godkjenningen gis for tjenesteområdene
akuttavdeling, intermediæravdeling, intra-
mural tjeneste ved langtidsavdeling og all-
mennpsykiatrisk poliklinikk, samt erfarings-
områdene langtidsoppfølging av kronisk
syke, konsultasjon/liasontjeneste, alderspsy-
kiatri og tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo-
og rehabiliteringssenter.

Endringer gjelder fra 14.10. 1999.

Kjevekirurgisk avdeling, 
Haukeland Sykehus
Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Syke-
hus, opphører som utdanningsinstitusjon i re-
lasjon til spesialistreglene i kjevekirurgi og
munnhulesykdommer. 

Vedtaket gjelder fra 2.3. 2001. 

Medisinsk avdeling, 
Sentralsykehuset i Vestfold, Horten
Medisinsk avdeling, Sentralsykehuset i
Vestfold, Horten, opphører som utdannings-
institusjon i relasjon til spesialistreglene i in-
dremedisin.

Vedtaket gjelder fra 12.3. 2001. 

Psykiatrisk klinikk, 
Haukeland Sykehus
Godkjenningen av Psykiatrisk klinikk, Hau-
keland Sykehus, som utdanningsinstitusjon
utvides fra to år til tre år i relasjon til spesia-
listreglene i psykiatri.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet
akuttavdeling, intermediæravdeling og lang-
tidsavdeling, og for erfaringsområdene lang-
tidsoppfølging av kronisk syke, alderspsy-
kiatri og konsultasjons-/liasontjeneste.

Godkjenningen gjelder fra 10.4. 2001.

Glittreklinikken 
Glittreklinikken godkjennes som utdan-
ningsinstitusjon i gruppe II med tellende tje-
neste for inntil ett år i relasjon til spesialist-
reglene i lungesykdommer.

Godkjenningen gjelder fra 27.6. 2001. 

Diakonhjemmets sykehus
Klinisk psykofarmakologisk avdeling ved
Diakonhjemmets sykehus godkjennes som
utdanningsinstitusjon for hele hovedutdan-

ningen i relasjon til spesialistreglene i klinisk
farmakologi. 

Godkjenningen gjelder fra 11.7.  2001. 

Revmatologisk tjeneste 
i klinisk farmakologi
Merknad til punkt B.1. i de gjeldende til spe-
sialistreglene i klinisk farmakologi (gjel-
dende frem til 31.12.  2004) endres og får slik
ordlyd: Med relevant sykehusavdeling i re-
lasjon til reglenes punkt B.1. menes avdeling
for anestesiologi, barnesykdommer, indre-
medisin og indremedisinske grenspesialite-
ter, nevrologi, onkologi, psykiatri eller rev-
matologi.

I tråd med sentralstyrets anbefaling har
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av le-
ger og legefordeling bestemt at merknad til
punkt 1b) og punkt 2 i de nye omredigerte
spesialistregler i klinisk farmakologi endres
og får slik ordlyd: Med tjeneste i relevante
spesialiteter menes anestesiologi, barnesyk-
dommer, indremedisin og indremedisinske
grenspesialiteter, nevrologi, onkologi, psy-
kiatri eller revmatologi. Minimum 1/2 år må
være avtjent i slik avdeling. 

Ikrafttreden umiddelbart.

Sjekkliste/loggbok 
i spesialiteten psykiatri
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Na-
sjonalt råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling bestemt å innføre ferdig-
hetskrav for spesialiteten psykiatri, og det
skal ved søknad om spesialistgodkjenning i
psykiatri vedlegges utfylt og attestert sjekk-
liste/loggbok etter fastsatt formular med krav
til ferdigheter.

Det anbefales at sjekklisten/loggboken tas
i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke
vekt ved behandling av søknad om spesia-
listgodkjenning i psykiatri før etter 1.1. 2005.

Informasjon om at det innføres sjekkliste/
loggbok i spesialiteten psykiatri er sendt til
alle godkjente utdanningsinstitusjoner i fa-
get, og er lagt ut på Internett i tilknytning til
spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved
henvendelse til Legeforeningens sekretariat 
v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Revisjon av sjekklisten i spesialiteten
onkologi
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Na-
sjonalt råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling bestemt at sjekklisten i on-
kologi, som er et krav til spesialiteten onko-
logi og som skal vedlegges søknad om spe-
sialistgodkjenning i onkologi, endres.

De nye kravene i sjekklisten i onkologi
gjøres gjeldende fra 1.1. 2005. Det er anled-

ning til å benytte det nye skjemaet allerede
nå.

Informasjon om at sjekklisten i spesialite-
ten onkologi er endret, er sendt til alle god-
kjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er
lagt ut på Internett i tilknytning til spesialist-
reglene. Skjemaet kan også fås ved henven-
delse til Legeforeningens sekretariat v/E.
Smith, tlf. 23 10 91 24.

Elisabeth Smith
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Godkjenning av utdanningsinstitusjoner og endringer i spesialistregler

Medlemmer av Norsk medisinstudentfor-
ening (Nmf) i Norge etter universitet og i
utlandet etter studieland per 13.8. 2001.
Prosent kvinner og menn

Nmf-
medlem Kvinner Menn

Univ. i Oslo 815 57,5 42,5
Univ. i Bergen 634 54,7 45,3
NTNU Trondheim 375 55,7 44,3
Univ. i Tromsø 309 59,5 40,5

Norge totalt Nmf 2 133 56,7 43,3

Ungarn 269 48,0 52,0
Tyskland 259 57,5 42,5
Polen 211 48,8 51,2
Danmark 74 60,8 39,2
Irland 73 71,2 28,8
Storbritannia 42 71,4 28,6
Tsjekkia 39 38,5 61,5
Australia 30 46,7 53,3
Nederland 29 51,7 48,3
Sverige 21 42,9 57,1
Malta 7 42,9 57,1
Østerrike 5 40,0 60,0
Italia 3 0,0 100,0
Island 1 0,0 100,0
Frankrike 1 100,0 0,0

Utlandet totalt
Nmf 1 064 53,3 46,7

Totalt Nmf-medl. 3 197 55,6 44,4

Kilde: Legeforeningens medlemsregister per 13.8. 2001.
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