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Høring – regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, 
samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialitetsforskriften 
 
 
Fylkesmannen i Troms er positiv til at målsetting, rammer og ansvar for spesialistutdanningen 
i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin blir bedre regulert. Den foreslåtte 
reguleringen vil etter vår oppfatning være et viktig bidrag til økt rekruttering av leger til 
primærhelsetjenesten. Vi støtter hovedpunktene i høringsnotatet, men ønsker å kommentere 
noen punkter, spesielt i forhold til spesialitetene allmenn- og samfunnsmedisin.  
 
Fylkesmannen i Troms støtter departementets forslag om at spesialistutdanningen i ASA-
spesialitetene skal følge samme grunninnretning som sykehusspesialitetene der det ikke er 
særlige grunner for å fravike det. Innføringen av et krav om veiledning og supervisjon 
gjennom hele utdanningsløpet vil etter vår oppfatning være et av de viktigste tiltakene for å 
heve kvaliteten i spesialistutdanningen. God veiledning og supervisjon er også nødvendig for 
å sikre at den enkelte utdanningskandidat oppnår de foreskriftfestende læringsmål. 
 
På tross av at det i noen deler av landet foreløpig er få spesialister i allmenn- og 
samfunnsmedisin mener vi det bør innføres et krav om at den individuelle veilederen er 
spesialist allerede fra det tidspunktet endringene. Små kommuner som ikke har avtale med, 
eller har ansatt spesialister i allmenn- og samfunnsmedisin bør stimuleres til å inngå 
interkommunalt arbeid om utdanning av leger. Fylkesmennene har god oversikt over 
kompetansesituasjonen i sitt fylke og bør være rette instans for å veilede på dette område, og 
ev. gi dispensjon fra spesialistkravet i særlige tilfeller. En utsettelse av dette kravet vil svekke 
kommunenes ansvar for å legge til rette for at spesialistutdanningen av leger har høy nok 
kvalitet.  
 
I Norge er det stor faglig enighet om at allmennmedisin læres best i en åpen uselektert 
allmennpraksis. Det er derfor nødvendig at det innføres et minimumskrav for slik praksis. 
Fylkesmannen i Troms støtte departementets forslag om at to års arbeid i minst 50 % stilling 
er et absolutt minimumskrav.  
 
Departementets forslag til regulering av ASA-spesialitetene framgå er omtalt mer detaljert i 
kapittel 6. Fylkesmannen i Troms støtter forslaget om at Legeforeningen skal ha en viktig 
rolle i å ivareta læringsaktivitetene slik de har i dag. Den kompetansen Legeforeningen over 
mange år har bygd opp på dette området må bevares og videreutvikles. Det er viktig at 
veiledning om supervisjon har et tilstrekkelig omfang. Vi støtter derfor departementets forslag 
om at en times veiledning hver annen uke bør være et absolutt minimumskrav. Behovet av 
supervisjon vil variere betydelig fra første til siste fase av utdanningen vil variere betydelig. I 
starten av utdanningen vil det for flere være nødvendig å få supervisjon flere ganger daglig. 
Dette skjer også i dag i veldrevne praksiser.   
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Fylkesmannen i Troms er uenig i departementets forslag om at det ikke skal beregnes 
kompensasjon for forberedelse og etterarbeid til den strukturerte veiledningen. Det vil svekke 
interessen for dette viktige kvalitetsutviklingsarbeidet blant privatpraktiserende spesialister i 
allmennmedisin og skape problemer i rekrutteringen av et tilstrekkelig antall kvalifiserte 
veiledere. I små kommuner der legene har fastlønnsavtaler vil dette vær et mindre problem.   
 
Fylkesmannen i Troms støtter forslaget om at det innføres en registreringsordning for alle 
utdanningsvirksomheter utenfor sykehusene (kommuner, fylkesmenn, osv.) Dette er et viktig 
tiltak før å øke kommunenes ansvar for å utvikle gode rammevilkår for utdanning av leger.  
Vi er også enig i at Helsedirektoratet bør være ansvarlig for registreringsordningen og at 
Helsedirektoratet bør ha samme overordnede ansvar for spesialistutdanningen for ASA-
spesialitetene som for de andre spesialitetene.  
 
Fylkesmannen mener det er en svakhet i forslaget at man ikke ønsker å utvikle et regionalt 
nivå for styring og koordinering av spesialistutdanningen i primærhelsetjenesten. Dette vil 
svekke utviklingen gode forutsigbare utdanningsforløp som også inkluderer allmennlegenes 
behov for 12 måneders utdanning i spesialisthelsetjenesten.    
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