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Høringsbrev - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er
spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering
Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring et forslag om at alle leger i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under
spesialisering. Forslaget er en oppfølging av et tiltak varslet i Primærhelsemeldingen.
Stadig mer komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i kommunene. Pasienter og
brukere har sammensatte behov. Et krav om spesialisering vil bidra til ytterligere medisinskfaglig bredde- og dybdekompetanse som det er behov for i kommunen. Målet med forslaget er
å øke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten ved å heve kompetansen hos allmennlegene.
Om forslaget
I høringsnotatet foreslås det at kravet om spesialisering skal gjelde alle leger som tiltrer
kurative stillinger i kommunen etter at kravet trer i kraft. Det foreslås at kravet skal tre i kraft
fra 1. januar 2017.
I høringsnotatet foreslås det ulike overgangsordninger for leger som allerede jobber i
kommunen når kravet trer i kraft
I høringsnotatet forslås det også endringer i regelverket knyttet til retten for å beholde tittelen
"spesialist i allmennmedisin". Leger som av ulike årsaker ikke resertifiserer seg etter at de har
gjennomført spesialiseringen, vil i medhold av forslaget kunne beholde spesialistittelen.
Ny løsning for høringssvar
Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på
våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.
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Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og
vil bli publisert.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 23. november 2016.

Med vennlig hilsen

Maren Skaset (e.f.)
avdelingsdirektør
Vegard Skaug
seniorrådgiver
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