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Høringsuttalelse - krav om at leger i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering 

En spesialiseringsplikt for alle leger som er ansett i eller tilknyttet kommunehelsetjenesten vil være et 

kompetansehevende til tiltak for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Imidlertid vil det også bety 

at kommunen får en forpliktelse når det gjelder å følge opp kravet og legge til rette for at leger 

gjennomfører spesialisering og senere resertifisering i allmennmedisin hvert 5. år. 

 

Funksjonene i Nannestad som berøres av forslaget er fastlege, legevaktslege, helsestasjonslege, lege i 

sykehjem og lege ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH).  

 

Kommunen anser at en spesialiseringsplikt innen allmennmedisin vil være et udelt gode når det gjelder 

fastleger og legevaktleger. Det vil innebære et kvalitetsløft for fastlegeordningen og gi befolkningen økt 

trygghet for at fastleger og legevaktleger er oppdatert innenfor relevant fagområde – allmennmedisin. Det 

er dessuten naturlig å knytte kompetansekrav til leger og andre helsepersonellgrupper som jobber for 

trygdens regning.  

 

Derimot vil en spesialiseringsplikt innen allmennmedisin være svært uhensiktsmessig for de øvrige 

kommunale legefunksjonene så som helsestasjonslege, KAD-/KØH-lege og ikke minst sykehjemslege: 

For disse legefunksjonene er annen fagkompetanse/spesialitet enn allmennmedisin like relevant – dette 

gjelder fagkompetanse/spesialitet i indremedisin, geriatri, fysikalsk medisin, psykiatri og pediatri 

(barnemedisin). Når vi vet at stadig flere kommuner etablerer tverrfaglige tilbud innen f.eks. psykisk helse 

og rus – og ofte i samarbeid med spesialisthelsetjenesten – er det åpenbart at annen fagkompetanse enn 

allmennmedisin vil være både relevant og påkrevd. Det kan ikke være intensjonen at kvalifiserte leger og 

spesialister som ansettes i tverrfaglige, komplekse kommunale funksjoner og stillinger skal pålegges en 

plikt til å spesialisere seg i allmennmedisin. Et slikt krav kan virke mot sin hensikt og føre til store 

utfordringer med å rekruttere for sykehjemsleger og helsestasjonsleger. 

 

 



  

 

 

Konklusjon:  

Nannestad kommune støtter departementets intensjon om å heve kvaliteten i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten gjennom skjerpede kompetansekrav til legene. Imidlertid mener kommunen at forslaget 

om spesialiseringsplikt i allmennmedisin utelukkende må gjelde for fastleger og legevaktleger – det vil si 

leger utenfor den tverrfaglige institusjonshelsetjenesten. Kommunen advarer mot konsekvensene som en 

spesialiseringsplikt for leger i sykehjem, helsestasjoner og andre tverrfaglige institusjoner kan få når det 

gjelder rekrutteringen til disse legestillingene og legefunksjonene. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Paul Glomsaker      Tom Sundar 

rådmann        kommuneoverlege 
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