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Høring - etterutdanning for spesialister i allmennmedisin (endringer i 
helsepersonelloven) 
 
Vi takker for invitasjon til å gi innspill til Høring - etterutdanning for spesialister i 
allmennmedisin (endringer i helsepersonelloven). 
 
Foretaksgruppen i Helse Vest og Regionalt LIS forum har vært involvert og medvirket til vårt 
innspill. Vi har avgrenset vårt innspill og kun gjort en faglig vurdering i denne saken når det 
gjelder videre- og etterutdanning for leger. Vi legger til grunn at endringen ikke vil ha noen 
direkte betydning for «sykehus spesialitetene» nå.  Viser for øvrig til vårt siste avsnitt i denne 
høringen. 
 
Endringsforslaget for § 51  
Det er i høringsforslaget anført "Vi har i dag bare etterutdanning for allmennlegespesialister. 
Det foreligger ingen planer om tilsvarende ordning for andre spesialister. Etter 
departementets vurdering er det likevel mest hensiktsmessig med en generell 
forskriftshjemmel som i utgangspunktet omfatter alle helsepersonellgruppene. Dette gir en 
fleksibel regel som tar høyde for eventuelle fremtidige behov. Departementet viser til 
gjeldende § 51 som gir mulighet til å fastsette spesialistregler for alle helsepersonellgruppene, 
selv om hjemmelen bare er blitt brukt for offentlig godkjenning av spesialisering for leger, 
tannleger og sykepleiere." 
 
Helse Vest legger til grunn at iverksettelse av endringsforslaget retter seg mot etterutdanning 
for allmennlegespesialister.  Det er viktig å understreke at det ved senere eventuell utvidelse 
av anvendelse av endringsforslaget, vil det være behov for forankring og dialog knyttet til 
omfang, konsekvenser mm for ytterligere spesialiteter og «sykehusspesialitetene». 
 
 
Vennlig hilsen 
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Inger Cathrine Bryne Hilde Christiansen 
administrerende direktør direktør medarbeider, organisasjon og 
 teknologi 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av:Hilde Brit Christiansen direktør medarbeider, 
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