
Regler for godkjenning av kompetanseområdet allergologi 

1. Krav til spesialitet Kompetanseområdet bygger på spesialistgodkjenning i èn av 
følgende spesialiteter: allmennmedisin, arbeidsmedisin, fordøyelsessykdommer, 
generell indremedisin, hud- og veneriske sykdommer, lungesykdommer, 
barnesykdommer og øre-nese-halssykdommer. 

For spesialister i arbeidsmedisin og allmennmedisin kreves i tillegg 12 måneder 
tjeneste ved relevant sykehusavdeling i en av de andre spesialitetene som danner 
utgangspunkt for kompetanseområdet. Dette kravet kan bortfalle i de tilfeller der 
legen allerede har gjennomført slik tjeneste selv om dette var før 
spesialistgodkjenningen ble oppnådd. 

I enkelttilfeller kan det søkes om godkjenning i kompetanseområdet med 
utgangspunkt i andre spesialiteter forutsatt betydelig klinisk allergologisk erfaring. 

2. Krav til tjeneste To års relevant tjeneste på sykehusavdeling/er med allergologisk 
kompetanse. Legen bør ha veiledning i hele tjenestetiden. Tjenestetid regnes fra 
spesialistgodkjenning. Deltidsstillinger med stillingsandel 20 % eller mer kan gi 
tellende tjeneste tilsvarende stillingsprosenten forutsatt at det kan godtgjøres at 
tjenestens innhold i vesentlig grad innebærer arbeid med allergologiske 
problemstillinger. Inntil 6 måneder av tjenestetiden kan erstattes av relevant 
tjeneste i avtalepraksis forutsatt at det kan godtgjøres at tjenestens innhold i 
vesentlig grad innebærer arbeid med allergologiske problemstillinger, og at legen 
har veiledning av spesialist med godkjent kompetanse i allergologi som arbeider i 
samme praksis eller i nærliggende sykehusavdeling med allergologisk kompetanse. 
Inntil 3 måneder kan erstattes av relevant forskningstjeneste. Tjenesten skal 
dokumenteres. 

3. Sjekklisten Søknad om godkjenning i kompetanseområde allergologi skal 
vedlegges attestert sjekkliste. Sjekklisten skal attesteres fortløpende for hvert punkt 
av legens medisinsk faglig ansvarlige overlege når kunnskapen/ferdigheten er 
oppnådd. Sjekklistens obligatoriske punkter må alle være attestert (70) og av de 
ikke-obligatoriske punkter (15 valgfrie) må minst 8 være attestert. 

4. Kursutdanning 100 timer relevante kurs for kompetanseområde, inklusive to 
obligatoriske grunnkurs i allergologi I og II. Kurs eldre enn 10 år godkjennes ikke. 

5. Spesialistgodkjenning i allergologi fra andre land Leger med norsk autorisasjon 
og godkjent spesialitet i Norge jfr. punkt 1, og som har godkjent spesialitet i 
allergologi fra et EU/EØS land kan søke om å få overført spesialiteten til norsk 
godkjenning i kompetanseområde allergologi. Grunnkurs I og II i allergologi må 
være gjennomført. 



Søkere fra land utenfor EU/EØS med norsk autorisasjon som lege, godkjent 
spesialitet i Norge jfr. punkt 1 og som har godkjent spesialitet i allergologi fra et 
land utenfor EU/EØS kan søke om godkjenning i kompetanseområde i allergologi. 
Søkers tjeneste, kurs og sjekkliste vil vurderes opp mot norske regler i 
kompetanseområdet. Det er krav om at grunnkurs I og II i allergologi er 
gjennomført. 
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