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Høringsuttalelse

DiakonhjemmetSykehusvisertil Helse-ogomsorgsdepartementetshøringsbrevav 22. juni 2016 om forslagtil
nyforskriftom spesialistutdanningog spesialistgodkjenningfo' legerogtannleger(spesialistforskriften)med
høringsfrist14. oktober.

DiakonhjemmetSykehuser positivtil nyordningogønskerå b~dratil gjennomføringav reformenpå bestmulig
måte.

Vi viser i utgangspunktet til høringsuttalelsen fra Helse Sør-Øst RHF og slutter oss i det vesentlige til de

synspunktersomfremgårder.

Vi vil understrekeat forskriftenvil innebæreen økonomiskutfordringdersomdet ikkefølgermidler med til ny
ordning for spesialistutdanningen. Etter vår vurdering vil de foreslåtte endringene kunne medføre mindre tid
til pasientbehandling.Vi visertil at allerede i dager det vanske>igå frigjøreressursertil utdanning.Ordningen
vil medføreat overlegeri størregradvil bindesopptil veiledning,supervisjonogvurdering,ogat legeri
spesialisering vil i mindre grad kunne bidra inn i den daglige, kontinuerlige pasientbehandlingen.

SomHelseSør-ØstRHFservi at det er et betydeligproblemfor helseforetakeneå få påleggom å ta i mot flere
leger i del 1 enn det som meldes inn som behov eller foretakene kan klare utover eget behov. Sykehuset

støtter HelseSør-ØstRHFsinanbefalingom â fjerne hjemmelenfor påleggog hellerskjerpekraveneog
samarbeidetom rett dimensjoneringfor og mellomalle berørte parter.

Ettervår vurderinger det spesieltviktigat kvalitetenpå læringsmålog læringsaktivitetblir høyog mestmulig
lik på tvers av helseregioner og helseforetak/sykehus.

Sykehusetmenervidere at læringsmåleneikkebør forskriftsfestes.Vi mener det vil være uhensiktsmessig
ettersomfageneer i stadigog raskutvikling.Vi anbefalerat man heller brukerbegrepetlæringsutbytte,tilrådd
av kunnskapsdepartementet,bådeav hensyntil internasjonaltsamarbeidogsamarbeidmellomhelsetjenesten
og universitetene.
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For øvrig er Diakonhjemmet Sykehusenig med Helse-og omsorgsdepartementet i forslaget i §§ 5, 18 og 22!om
at Helsedirektoretat skal innhente faglig råd 'ra Legeforeningens spesialistkomiteer.

Vedlagt følger ogsåen uttalelse fra sykehusets revmatologiske avdeling og som sykehuset stiller seg bakt

Med vennlig hilsen

Avdeling for fag, kvalitet og IKT
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