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          12. mai 2022 

 

Høring – forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr 1482 

om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og 

tannleger (spesialistforskriften) 

 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag til endringer 

i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger 

og tannleger (spesialistforskriften). 

Departementet foreslår endringer i overgangsreglene § 38 for registrering av 

utdanningsvirksomheter. Forslaget innebærer at virksomheter som har søkt eller som søker om 

registrering som utdanningsvirksomhet mellom 1. juni 2019 og 31. desember 2022 anses som 

registrert fra søknad er sendt. I dag gjelder registreringen fra vedtaksdato i Helsedirektoratet. 

Den foreslåtte endringen vil bety at kommuner og andre som søker om registrering som 

utdanningsvirksomhet, som er kravet for å kunne ansette eller ha tilknyttet leger i 

spesialisering (LIS), skal regnes som registrert fra søknad er sendt. I dag gjelder registreringen 

fra vedtaksdato i Helsedirektoratet. Endringen vil blant annet innebære at leger som er ansatt i 

kommunene for å bistå under pandemien, kan få praksisen som tellende i spesialiseringen i 

allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin (ASA-spesialitetene) fra det tidspunktet 

kommunen eller andre har søkt om registrering. 

Norsk forening for allmennmedisin ønsker velkommen endringer som sikrer at flere 

spesialiseringskandidater som gjennomfører adekvat tjeneste får sin praksis tellende i 

spesialiseringen. Vi mener spesialiseringskandidatene ikke kan bli skadelidende for utsettelser 

som skyldes administrative bestemmelser eller manglende registreringer fra kommunens side. 

 

Begrunnelsen fra departementet gjelder hovedsakelig samfunnsmedisin, men utfordringen med 

manglende registrering av utdanningsvirksomheter gjelder også allmenn- og arbeidsmedisin. 

Når tilpasninger skal gjøres i regelverket for å sikre effektiv gjennomføring av spesialisering 

og ivaretakelse av spesialiseringskandidater, er det viktig at endringene treffer hele 

målgruppen. Alle som har startet spesialisering i ASA-spesialitetene siden mars 2019 og har 

fulgt et adekvat spesialiseringsløp med blant annet veiledning og supervisjon, bør får godkjent 

tjenestetiden uavhengig av når kommunen eller annen arbeidsgiver har søkt eller fått innvilget 

registrering som utdanningsvirksomhet.  

 

Det er derfor ikke tilstrekkelig å tilbakedatere godkjenningen til søknadstidspunktet 

ettersom mange har hatt adekvat praksis mellom mars 2019 og søknadstidspunktet, som 

i så fall ikke vil bli godkjent. Kandidater kan måtte gjenta opptil flere år av sin 

spesialisering og det vil virke direkte antirekrutterende og destabiliserende på en 

allmennlegetjeneste som har behov for alle leger på vei inn i yrket og mange flere. 
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Vi foreslår at det gjøres et unntak i forbindelse med overgangen til ny spesialiseringsordning 

slik at praksistid godkjennes også for perioden før kommunen eller annen arbeidsgiver har søkt 

registrering som utdanningsvirksomhet, forutsatt framlagt dokumentasjon fra 

kommunen/arbeidsgiver og individuell veileder på veiledning, supervisjon og arbeid med 

læringsmålene i perioden i henhold til spesialistforskriften. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marte Kvittum Tangen     Katrina Tibballs    

leder        styremedlem   

  


