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Høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er
spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) har i utgangspunktet ikke noen
kommentarer. Vi finner det imidlertid hensiktsmessigå kort påpeke enkelte forhold i og med at
høringen ogsåomtaler resertifisering noksågrundig.

Det fremgår på side 13 rett før punkt 4.2 i høringen at det foreslås få endringer i selve
utdanningen, og at det vil komme en annen høring om innholdet senere. Helseklagevil derfor
mer utfyllende komme tilbake til det vi kort omhandler i dette høringssvaret.

Det bør vurderes å hjemle bestemmelsene omkring resertifisering i forskrift. I dag er de
inntatt i de spesielle reglene om allmennmedisin.

Det foreslås at også leger utdannet i et annet EØS-landbør resertifiseres (seside 17 i
høringen). Vår erfaring er at noen av kravene for resertifisering kan være vanskelig å
oppfylle for leger som ikke arbeider i Norge, herunder kurskrav og krav om
smågruppevirksomhet i Norge. Her mener vi at det bør vurderes om ikke utenlandske

kurs og tjeneste som er likeverdig bør kunne godtas, og at det fremgår tydelig.

Den som skal resertifiseres må gjennomføre læringskravene innen fem år og må ha søkt
innen utgangen av samme periode. Det fremstår som noe uklart hvorledes denne fristen
skal regnes i saker der vedkommende ikke har oppfylt kravene innen fem år og således
fått avslag fra Helsedirektoratet. Hvis vedkommende etter utløpet av femårsperioden,
men før Helsepersonellnemnda behandler klagen har supplert manglene, kan dette

tillegges vekt og i så fall vil det da bare kunne regnes med det som er gjort de siste fem
år fem til nemndas behandling?

Helseklagekommer gjerne med utfyllende bemerkninger til ovennevnte dersom det er behov
for det før den nye høringen kommer.
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