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Høringssvar fra Allmennlegeforeningen vedrørende forslag til endringer i forskrift 8.
desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og
tannleger
Bakgrunn
Spesialistforskriften § 2 regulerer grunnleggende sider ved spesialistutdanningen av
leger, herunder kravet om veiledning og supervisjon. Det stilles blant annet krav om
at den praktiske tjenesten skal gjennomføres under veiledning og supervisjon av
kvalifisert lege, jf. § 2 tredje ledd. Videre at under spesialistutdanningen i
allmennmedisin skal veiledningen i gjennomsnitt utgjøre minimum tre timer per
måned i 10,5 av årets måneder. Spesialistforskriften § 25 regulerer
utdanningsvirksomhetenes ansvar for utdanningsløpet til den enkelte lege, og det
følger av første ledd bokstav c og d at utdanningsvirksomheten skal legge til rette for
at legen får nødvendig veiledning og supervisjon.
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre timetallet til veiledning i
spesialistforskriften fra tre til fire timer per måned i 10,5 av årets måneder.
Kommunenes kostnader til den forskriftsfestede veiledningen, samt inntil en og en
halv times for- og etterarbeid per veileder per kandidat per måned dekkes gjennom
den allerede eksisterende tilskuddsordningen som forvaltes av Helsedirektoratet.
Statens kostnader for den foreslåtte endringen i antall timer veiledning, samt for- og
etterarbeid er beregnet til 17 300 kroner per lege per år. Totale kostnader per lege
for kravet til veiledning og for- og etterarbeid er 63 500 per år.
Allmennlegeforeningens innspill
God veiledning og supervisjon av leger under spesialisering i allmennmedisin er en
forutsetning for god kvalitet i allmennlegetjenesten. Kommunene er avhengige av å
kunne tilby unge leger et spesialiseringsløp som kvalitetsmessig kan sammenlignes
med det unge leger får i sykehus. For å oppnå dette behøver kommunene et
tilstrekkelig antall spesialister i allmennmedisin som har tid til både veiledning og
supervisjon.
En gjennomsnittlig fastlege arbeider omkring femti timer per uke. Dersom
legeressurser skal benyttes til veiledning og supervisjon, behøves det flere fastleger.
Derfor må det tilføres friske midler til fastlegeordningen. Økt kompensasjon for
veiledning er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig tiltak.
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Allmennlegeforeningen har følgende konkrete forslag:
1. Det bør avsettes midler til å dekke praksiskompensasjon for veilederkurset, slik
at man unngår at økonomi blir en faktor som hindrer engasjerte fastleger i å
bli veiledere.
2. Det bør beregnes en halv time for- og etterarbeid per veiledningstime, slik at
det totalt blir 4 timer veiledning og 2 timer for- og etterarbeid per måned.
3. Supervisjon og mester-svenn-læring er en essensiell del av et spesialiseringsløp
i ethvert medisinsk fagfelt og må derfor honoreres særskilt.
4. ALIS-veilederne i en kommune/region/distrikt bør ha mulighet til å møtes et
par ganger i året for erfaringsutveksling. Medgått tid må honoreres.
På vegne av styret i Allmennlegeforeningen,

Marit Tuv
styremedlem
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