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Emne: Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark: Krav om at leger i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i 
allmennmedisin eller under spesialisering 

 

Fylkesmannen i Finnmark stiller seg bak den gode intensjonen om å øke kvaliteten i helse- og 

omsorgstjenesten ved å heve kompetansen hos allmennlegene.  

 

Vi er likevel bekymret for de praktiske konsekvensene for rekrutteringssvake kommuner ved 

kravene som stilles og spiller inn følgende punkter: 

 

1. To- månederskravet for dispensasjon. Vakanser >2 måneder skjer ofte som følge av ulike 

permisjoner (for eksempel sideutdanning på sykehus 12 måneder), luker mellom oppsigelser og 

tilsettinger, og samlet feriefravær hos de faste legene (spesielt gjennom sommeren). I slike 

vakanser tilsettes gjerne vikarer utenfra (vikarbyråer) som ikke har tilknytning til kommunen fra 

før. Etter vårt syn øker det kvaliteten på tjenestene dersom samme vikar tilsettes > 2 måneder 

framfor å tilsette nye vikarer hver andre måned. Vi foreslår dispensasjonsadgang inntil 1 år.  

2. Forvaltningen av dispensasjoner. Vi foreslår at det utarbeides sentrale retningslinjer for 

Fylkesmannens dispensasjonsbehandling fra kvalifikasjonskravene. Dette vil bidra til mest mulig 

lik praksis og forutsigbarhet for kommunene.  

3. Økt presisering av kravet om "å være i spesialisering". Spesialiseringsforløpet i 

allmennmedisin varer gjennomsnittlig 8 år. Det bør være et krav om å ha en formalisert avtale 

med kommunen om når spesialiseringen har startet og eventuelt når det er opphold i 

spesialiseringen. En "løs struktur" for dette kan skape tolkningsrom for om man er i spesialisering 

eller ikke og som kan uthule intensjonen med kravet om å være i spesialisering.  

4. Administrasjonen med å ha oversikten over hvem som er i spesialisering og hvem som er 

ferdig spesialist og trenger resertifisering bør klargjøres. Vårt forslag er at dette ansvaret 

konkretiseres og legges til kommunen som inngår avtale/ ansetter legene. Dette vil ansvarliggjøre 

kommunene i forhold til kvalitetskravene for legetjenesten i helse- og omsorgsloven på en 

konkret måte, som også kan gjøres til gjenstand for tilsyn.   
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Bjørn Øygard 
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er er over lengre tid, fram Flere av våre kommuner får ikke kvalifiserte søkere ved vakanser og 

"tvinges" i dag til å tilsette vikarer over perioder på langt over 2 måneder. Disse vikarene har ofte 

liten tilknytning til kommunen og jobber i intensive perioder, vekselsvis med friperioder. De 

rekrutteres av vikarbyråer og kommer gjerne også fra andre land enn Norge.   


