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Godkjenning 
av utdanningsinstitusjoner00

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

Diakonhjemmets sykehus godkjennes 
som utdanningsinstitusjon i gruppe II 
i relasjon til spesialistreglene i anestesiologi 
tellende for to år av utdanningen.

Godkjenningen gjelder fra 7.1. 2003.

Notodden sykehus, radiologisk avdeling, 
godkjennes som utdanningsinstitusjon 
i gruppe II i relasjon til spesialistreglene 
i radiologi.

Godkjenningen gjelder fra 6.1. 2003.

Lister sykehus HF, medisinsk avdeling, 
godkjennes som utdanningsinstitusjon 
i gruppe II i relasjon til spesialistreglene 
i indremedisin, tellende for 3 1/2 år av utdan-
ningen.

Godkjenningen gjelder fra 27.1. 2003.

I tråd med Legeforeningens anbefaling og 
etter tilråding fra Nasjonalt råd for spesia-
listutdanning av leger og legefordeling har 
Helsedepartement vedtatt følgende:

Hormonlaboratoriet ved Haukeland 
sykehus godkjennes som utdanningsinstitu-

sjon i relasjon til spesialistreglene i medi-
sinsk biokjemi i gruppe I, tellende for to år 
av utdanningen.

Godkjenningen gjelder fra 28.1. 2003.
Det norske radiumhospital, nukleærme-

disinsk avdeling, godkjennes som gruppe I-
institusjon i relasjon til spesialistreglene 
i nukleærmedisin. Tjenesten godkjennes for 
inntil to års tjeneste, herunder hele gruppe 
I-tjenesten, i henhold til gjeldende spesia-
listregler (kan benyttes ut 2004) og for 3 1/2 

års tjeneste, herunder hele gruppe I-
tjenesten, i henhold til omredigerte spesia-
listregler.

Minimum 1/2  år av spesialistutdanningen 
må avtjenes ved annen institusjon som gir 
utdanning og erfaring først og fremst med 
et bredere pasientmateriale, inkludert barn. 
Det bør også legges særlig vekt på supple-
ring med CBF-, lungeperfusjon- og ventila-
sjonsundersøkelser, samt myokardscintigra-
fiske hjerteundersøkelser med ergometer-
sykling og farmakologisk stresstesting.

Godkjenningen gjelder fra 28.1. 2003.

Elisabeth Smith

Avdeling for spesialistutdanning

Forskningstjeneste 
som ledd i spesialistutdanningen – 
utvidet merknad00

I tråd med sentralstyrets anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling bestemt at merk-
naden til pkt. 1a i de omredigerte spesialist-
reglene endres og får slik ordlyd:

Med forskningstjeneste menes lønnet 
eller stipendfinansiert forskningstjeneste 
eller arbeid med kvalitetsforbedringspro-
sjekter under veiledning i minst 50 % stil-
ling. Forskningstjenesten vil gi tellende 
tjenestetid i forhold til stillingsbrøk. 
Tjenesten må ha relevans til medisinen, og 
må dokumenteres med veiledererklæring og 
et vitenskapelig arbeid (rapport, oppgave, 
artikkel, avhandling eller liknende). Forsk-
ningstjeneste som er gjennomført før auto-

risasjon, må ha ført frem til en akademisk 
grad (doktorgrad, mastergrad eller 
liknende), 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 
forskningstjeneste uavhengig av tjeneste-
sted.

Fullført forskerlinje med mastergrad (40 
vekttall) gjennomført under cand.med.-
studiet i Norge, teller som ett års forsk-
ningstjeneste.

Vedtaket trer i kraft umiddelbart.

Elisabeth Smith
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Prosedyrekrav for 
spesialistutdanningen 
i patologi00

I tråd med sentralstyrets anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling bestemt at prosedy-
relisten/attestasjonsskjemaet som følger 
søknad om spesialistgodkjenning i patologi, 
gis en redaksjonell endring under obduk-
sjoner. Det er fortsatt krav om 250 fulle 
obduksjoner, herav minst 25 rettslige, og 
krav om 25 makro- og mikroundersøkelser 
av sentralnervesystemet. Det er foretatt en 
redaksjonell endring av attestasjonsskje-
maet, slik at det ikke skal være grunnlag for 
misforståelser.

Den reviderte prosedyrelisten/attesta-
sjonsskjemaet gjøres gjeldende umiddel-
bart.

Informasjoner om at prosedyrelisten/
attestasjonsskjemaet for spesialistutdan-
ningen i patologi er revidert, er sendt til alle 
godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, 
og er lagt ut på Internett i tilknytning til 
spesialistreglene. Skjemaet kan også fås 
ved henvendelse til Legeforeningens sekre-
tariatet v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Nye regler 
for medisinforsendelse
Stortinget har vedtatt å endre tilskuddet til 
frakt av medisiner fra apotek. De nye 
reglene innebærer at statens dekning av 
fraktutgifter er endret fra 1.2. 2003.

Fra denne datoen dekker staten 50 % av 
utgiftene til medisinforsendelser fra apotek 
til bruker. Delbetaling av fraktutgiftene gjel-
der også for pasienter som er fritatt for 
egenandeler.

Fraktkostnader på legemidler til behand-
ling av alvorlige smittsomme sykdommer 
dekkes fullt av staten.

For ytterligere informasjon se
www.legemiddelverket.no/rundskriv/
rundskriv2–2003–01–31.htm

Rangering og tilsetting 
i assistentlegestillinger
Legeforeningen utsteder ikke lenger attes-
tasjon til leger som ønsker å søke assis-
tentlegestillinger. Fra 1.2. 2003 skal arbei-
det med vurdering av fortrinnsrett og ran-
gering foregå lokalt, dvs. ved det enkelte 
helseforetak.

Den nye overenskomsten om særskilte 
lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom 
NAVO Helse og Legeforeningen, regulerer 
også tilsetting i assistentlegestillinger. 
I § 6.2, rangering og ansettelse, heter det 
at dagens ordning når det gjelder fortrinns-
rett, videreføres.


