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HØRINGSVAR - KRAV OM AT LEGER I KOMMUNALE HELSE- OG
OMSORGSTJENESTER ER SPESIALISTER.

Det vises til høringsbrev av 08.2016 deresref.16/5132. Bydel Nordre Aker har diskutert
høringsbrevet i Samarbeidsinøter for fastleger.

Kravene til spesialist i allmennmedisin spesifisert i høringsbrevet vil, på kort sikt og etter vår
mening, kunne gi utslag i færre søknader til utlyste fastlegehjemler så som det ser ut i dag. Per i
dag er det et fåtall søkere til utlyste hjemler som har fullført hele sin spesialitet i
allmennmedisin. Merpartenav søkeme har som regel påbegynt sitt spesialistløp. Bydelen har
hittil satt som krav om spesialitet i allmennmedisin eller påbegynt spesialistløpet ved
rekruteringog ved tildeling av hjemler. Bydelen har hatt svært få hjemmelstildelinger til søkere
som mangler noe av kursmomentene mot spesialist i allmennmedisin.

Hittil har mangel på fullført spesialitet i allmennmedisin ikke blitt oppfattet som et større
problem ved rekruteringen, da erfaringer og personlig egnethet har blitt vektlagt ved
tildelingene, utøver andre kvalifikasjoner. At det er få søkere som har fullført sin spesialitet i
allmennmedisin har dokk ikke vært helt optimalt.

Ved rekrutering til mindre praksiser, kan kortere eller lengre fravær hos en ny legekollega,
innebære merarbeid på kvarværende leger og større sårbarhet.Bydelen ser at økte krav til
fullført spesialitet i allmennmedisin vil kunne ha en positiv effekt, både for rekruteringen med
større utbud av søkere med riktig kompetanse, og for en bedre kontinuitet for legepraksisen når
legen betjener egen pasientliste uten opphold.

I et lengre perspektiv vil økte krav til ferdig spesialist i allmennmedisin for tildeling av
hjemmel, forutsette at leger velger fagområdet allmennmedisin fremfor andre spesialiteter.
l utkant- Norge, vil på kort sikt etter vår mening, kravet om spesialitet i allmennmedisin,
innebære utfordringer for rekruteringen.

Bydel Nordre Aker Postadresse: Telefon' 02 180
Postboks 4433 Nydalen Telefax: 23 47 3001

è Nydalsveien 21 0403 Oslo
J :$

Ll" posuno11ak@bna.0sl0.k0mmnunc.n0
I

f MOTTATT å



b

Med hilscn /

f eorg Semcesen
,bydelsmérlege

2

.f..

Madeleine Nordlund
spcsialkonsulent


