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Endring av spesialistreglene 
i øyesykdommer
1 Fem års tjeneste ved øyeavdeling. Inntil
ett år kan erstattes av enten:
a)  forskningstjeneste eller
b)  tjeneste i relevante spesialiteter eller
c) tjeneste i helseadministrativ/samfunns-
medisinsk legestilling eller i allmennmedi-
sin.

Søknad om spesialistgodkjenning i øyesyk-
dommer skal være vedlagt utfylt sjekkliste.

Kursutdanning
140 timer, herunder sju beståtte obligatoriske
kurs i følgende emner:
– Optikk og refraksjon
– Pediatrisk oftalmologi, strabisme
– Øyets omgivelser, conjunctiva, tåreappa-
ratet, cornea, linse
– Uvea, sclera
– Retina

– Glaukom
– Nevrooftalmologi, orbita
De obligatoriske kursene kan avsluttes med
skriftlig prøve som bedømmes bestått/ikke
bestått. I tillegg kreves gjennomført obliga-
torisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknad til punkt 1a): Med forsknings-
tjeneste menes lønnet eller stipendfinansiert
forskningstjeneste eller arbeid med kvali-
tetsforbedringsprosjekter under veiledning i
minst 50 % stilling. Forskningstjenesten vil
gi tellende tjenestetid i forhold til stillings-
brøk. Tjenesten må dokumenteres med vei-
ledererklæring og et vitenskapelig arbeid
(rapport, oppgave, artikkel, avhandling eller
liknende). Forskningstjeneste som er gjen-
nomført før autorisasjon eller embetseksa-
men, må ha ført frem til en akademisk grad
(doktorgrad, hovedfag, mastergrad eller lik-
nende), og det er kun tid brukt til forsk-
ningskomponenten i graden (dvs. avhand-
lingen eller oppgaven) som vil telle. Norsk

medisinsk doktorgrad teller som ett års forsk-
ningstjeneste uavhengig av tjenestetid.

Merknad til punkt b): Med tjeneste i rele-
vante spesialiteter menes nevrologi, nevro-
kirurgi, plastikkirurgi, nevroradiologi, øre-
nese-halssykdommer.

Ikrafttreden umiddelbart.

Navn på spesialiteten klinisk kjemi 
endres til medisinsk biokjemi
Helsedepartementet har på bakgrunn av til-
råding fra Nasjonalt råd for spesialistutdan-
ning av leger og legefordeling, basert på Le-
geforeningens landsstyres innstilling, be-
stemt at navnet på spesialiteten klinisk kjemi
endres til medisinsk biokjemi.

Ikrafttreden umiddelbart.

Elisabeth Smith
Avdeling for spesialistutdanning

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

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

Akershus universitetssykehus, hema-
tologisk seksjon, medisinsk avdeling 
godkjennes som utdanningsinstitusjon i
gruppe II for ett år av hovedutdanningen i re-
lasjon til spesialistreglene i blodsykdommer.

Vedtaket gjelder fra 19.2. 2002. 

Harstad sykehus, 
kirurgisk avdeling 
godkjennes som utdanningsinstitusjon i
gruppe II for inntil to år av utdanningen i re-
lasjon til spesialistreglene i gastroenterolo-
gisk kirurgi.

Vedtaket gjelder fra 26.2. 2002.

Haugesund sjukehus, 
medisinsk avdeling  
godkjennes som utdanningsinstitusjon i
gruppe II for inntil to år av utdanningen i re-
lasjon til spesialistreglene i fordøyelsessyk-
dommer.

Vedtaket gjelder fra 26.2. 2002. 

Ingunn Muus Vågeskar
Avdeling for spesialistutdanning

Finnmarkinger besøkte Legens hus

Finnmark legeforening gjestet Legeforeningen i mars. 
– Hensikten med besøket er å knytte kontakter, bli kjent med sekretariatet og disku-

tere samarbeid og gjensidige forventninger, sier nyvalgt leder for Finnmark legefore-
ning Tor Øystein Seierstad.

Fra venstre: Egil Johannesen (fra kurskomiteen), Peder Joakimsen, Per Somby, Arnt
Johannessen, Marie Barlindhaug, Kåre Hansen og Tor Øystein Seierstad. Foto L.B. Jo-
hannessen
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