
 

Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 
Faks 23 10 91 50 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/af 

 
 
 
 
 

 
Legeforeningen 
 
 
 
 
Deres ref.: HSAK202100197   Vår ref.:   Dato: 19.11.2021 
  
 
Høringssvar fra Allmennlegeforeningen om forslag til endringer i 
spesialistforskriften  
 
Styret i Allmennlegeforeningen har behandlet høringen i samarbeid med ALIS utvalget. Vi har 
følgende kommentarer til forslagene. 
 
Det foreslås endring i §2 for å presisere at kravet om veiledning gjelder ifm praktisk tjeneste i 
registrert utdanningsvirksomhet. Dette synes fornuftig, så lenge veiledningsrutinene i den 
godkjente utdanningsinstitusjonen er adekvate.  
 
Ift §26 foreslås det at det ikke lenger er et krav om at veileder må godkjenne læringsmål. 
Rasjonalet virker å være at LIS kan arbeide ved andre avdelinger enn veileder, og at det 
således er mer hensiktsmessig at noen som arbeider tettere med LIS godkjenner 
læringsmålene. De legger opp til at utdanningsvirksomhetene selv skal kunne bestemme 
hvordan de praktisk ønsker å godkjenne læringsmål. Dette vil nok fungere godt på sykehus 
som ofte har lang erfaring med utdanning av leger og høy «turnover», men kan kanskje være 
utfordrende for kommuner som har lite erfaring med utdanning av allmennleger. Det bør i så 
fall utarbeides anbefalinger for kommunene om hvordan dette bør løses i praksis, da det er noe 
uklart hvilke konsekvenser det kan få for den enkelte LIS. Per nå er nok de som godkjenner 
læringsmål til slutt helseleder i kommunen og ofte fra en annen profesjon (sykepleier el), 
dersom veileder ikke lenger skal godkjenne læringsmål kan det åpne for at en fra en annen 
profesjon uten relevant kompetanse kan sitte med godkjenningsansvar.  
 
Ift §37 er vi positive til utvidede overgangsregler, på generelt grunnlag foreslås å flytte frist fra 
31. desember til for eksempel 1. mars påfølgende år. Dette av den enkle grunn at mange 
trenger nok råd/veiledning når det nærmer seg fristen, og det kan være vanskelig i siste halvdel 
av desember. 
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