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Høring - endringer i forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om 
økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i 
allmennmedisin 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 

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

tannleger (spesialistforskriften).  

 

Våren 2020 la Helse- og omsorgsdepartementet frem Handlingsplan for allmennlege-

tjenesten. Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert. 2020-2024. Evalueringen av 

fastlegeordningen viser at det har blitt vanskeligere å rekruttere nye leger inn i ordningen. Et 

godt tilrettelagt spesialiseringsløp, med god veiledning, har vist seg å ha stor betydning for 

rekruttering inn i ordningen. Det er samtidig svært viktig for tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i 

fastlegeordningen at det utdannes et tilstrekkelig antall spesialister i allmennmedisin. 

 

Tilbakemeldinger fra blant annet kommuner, KS og Legeforeningen viser at det nåværende 

forskriftsfestede timetallet til veiledning ikke oppleves som tilstrekkelig. Veiledning er viktig 

for å kunne oppfylle læringsmålene i spesialistutdanningen og i handlingsplanen fremgår det 

at departementet vil øke antall timer til veiledning kommunene skal tilby fra 1. januar 2021. 

 

I dette høringsnotatet foreslås det å endre spesialistforskriften med den hensikt å øke 

timeantallet til veiledning fra tre til fire timer per måned i 10,5 av årets måneder for leger 

under spesialisering i allmennmedisin.  

 

Frist for merknader til forslaget er 11. november 2020.  
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Side 2 
 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: 

https://www.regjeringen.no 

 

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også 

anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser. 

 

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater 

eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. 

 

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Maiken Engelstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Cathrine Runge Karde 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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