
I tråd med sentralstyrets anbefaling
har Nasjonalt råd for spesialistutdan-
ning av leger og legefordeling bestemt
at kurskravene i de fem spesialitetene
gastroenterologisk kirurgi, immuno-
logi og transfusjonsmedisin, klinisk
nevrofysiologi, medisinsk genetikk og
radiologi endres og gis slik ordlyd:

Gastroenterologisk kirurgi
125 timer, herunder følgende obligatoriske
kurs: Oesophagus/ventrikkel pluss lever/
galle/pancreas til et firedagers kurs (28 ti-
mer). Tarmsykdommer pluss anoproktologi-
kursene til et ukeskurs (35 timer). Laparo-
skopisk kirurgi, SADE-kurset. 

I kurskravet på 125 timer kreves ca. 30 ti-
mer som valgfrie kurs/møter. I tillegg kreves
gjennomført obligatorisk kurs i administra-
sjon og ledelse.

Ikrafttreden fra 1.1. 2003.
Det nye kurstilbudet bør innføres omgå-

ende, men med en overlappingsperiode frem
til 1.1. 2003. Ved dette tidspunkt vil den store
majoriteten av dagens utdanningskandidater
ha fullført sin treårige grenutdanning i gas-
troenterologisk kirurgi.

Immunologi og transfusjonsmedisin
200 timer, herav minst 20 timer i hemoterapi,
minst 20 timer i transplantasjonsimmuno-
logi, minst 20 timer i immunhematologi,
minst 45 timer i metodekurs for laboratorie-
spesialiteter og til sammen minst 75 timer
med kurs innen allergologi, hematologi, in-
feksjonsmedisin og intensivmedisin.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk
kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1. 2006.

Klinisk nevrofysiologi
200 timer, hvorav ca. 30 timer nevroanatomi, ca.
30 timer i sentrale nervesystemets basale og kli-
niske nevrofysiologi, ca. 30 timer i perifere ner-
vesystemets basale og kliniske nevrofysiologi
og ca. 30 timer i elektronikk og databehandling.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk
kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1. 2006.

Medisinsk genetikk
120 timer, herav 60 timer innen følgende obli-
gatoriske kurs:  medisinsk statistikk/epidemio-
logi 15 timer, kreftgenetikk 15 timer, genetisk
teori 15 timer, cytogenetikk 15 timer.

I tillegg kreves gjennomført kurs i admi-
nistrasjon og ledelse.

Ikrafttreden fra 1.1. 2005.

Radiologi
256 timers kurs, herav følgende obligato-
riske kurs: thoraxradiologi, nevroradio-
logi/øre-nese-hals, gastroenterologisk radio-
logi, ultrasonografi, uroradiologi, barnera-
diologi, skjelettradiologi/traumatologi, ra-
dio-logiske modaliteter, magnetisk resonan-
stomografi, mammadiagnostikk. 

Kursene avsluttes med prøve som må være
bestått.

Kurset i nevroradiologi/øre-nese-hals kan
erstattes med minimum tre måneders tjeneste
ved nevroradiologisk avdeling/seksjon.

Kurset i barneradiologi kan erstattes med
minimum tre måneders tjeneste ved avde-
ling/seksjon for pediatrisk radiologi.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk
kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden fra 1.1. 2006. 

Elisabeth Smith
Utdanningsavdelingen

Endrete kurskrav i fem spesialiteter

spesialistutdanningenspesialistutdanningenspes
Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med sentralstyrets anbefaling
har Nasjonalt råd for spesialistutdan-
ning av leger og legefordeling bestemt
følgende:

Telemark sentralsjukehus, seksjon for
kar-/thoraxkirurgi, kirurgisk klinikk 
godkjennes som utdanningsinstitusjon
gruppe II med tellende tjeneste for inntil ett
år i relasjon til spesialistreglene i karkirurgi.

Godkjenningen gjelder fra 3.10. 2001. 

Sentralsykehuset i Hedmark, 
karkirurgisk seksjon, kirurgisk avdeling
godkjennes som utdanningsinstitusjon
gruppe II med tellende tjeneste for inntil ett
år i relasjon til spesialistreglene i karkirurgi.

Godkjenningen gjelder fra 3.10. 2001. 

Distriktspsykiatrisk senter Sør, Vest-
Agder fylkeskommune 
godkjennes som utdanningsinstitusjon for ett
år av hovedutdanningen i relasjon til spesia-
listreglene i psykiatri.

Godkjenning gis for tjenesteområdet all-
mennpsykiatrisk poliklinikk og erfarings-

områdene langtidsoppfølging av kronisk
syke, konsultasjons-/liaisontjeneste og tilsyn
med psykiatrisk sykehjem/bo- og behand-
lingssenter.

Det er en forutsetning for godkjenning at
det er overlege ansatt og arbeidende i full stil-
ling ved hver av enhetene.

Godkjenningen gjelder fra 10.10. 2001.

Rana sykehus 
godkjennes som utdanningsinstitusjon i
gruppe II for inntil 2,5 års tellende tjeneste i
relasjon til spesialistreglene i fødselshjelp og
kvinnesykdommer.

Godkjenningen gjelder fra 16.10. 2001. 

Innføring av prosedyreliste/attestasjons-
skjema i spesialiteten blodsykdommer 
Det innføres ferdighetskrav for spesialiteten
blodsykdommer, og det skal ved søknad om
spesialistgodkjenning i blodsykdommer
vedlegges utfylt og attestert prosedyre-
liste/attestasjonsskjema etter fastsatt formu-
lar med krav til ferdigheter.

Det anbefales at prosedyrelisten/attesta-
sjonsskjemaet tas i bruk umiddelbart, men

den tillegges ikke vekt ved behandling av
søknad om spesialistgodkjenning i blodsyk-
dommer før etter 1.1. 2004.

Informasjon om at det innføres prosedy-
reliste/attestasjonsskjema er sendt til alle
godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og
er lagt ut på Internett i tilknytning til spesia-
listreglene. Skjemaet kan også fås ved hen-
vendelse til Legeforeningens sekretariat 
v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk for Øst-Finnmark, 
Kirkenes sykehus
Godkjenningen til Barne-  og ungdomspsy-
kiatrisk poliklinikk for Øst-Finnmark, Kir-
kenes sykehus, reduseres fra tre til to år av
utdanningen i relasjon til spesialistreglene i
barne- og ungdomspsykiatri.

Godkjenningen omfatter tjenesteområdet
poliklinikktjeneste.

Endringen gjelder fra 17.10. 2001. 

Elisabeth Smith
Utdanningsavdelingen
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