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Høringsuttalelse fra Sykehuset i Vestfold HF til ny regulering av spesialistutdanningene i 
allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin 
 
Sykehuset i Vestfold HF viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 23. mars 2018, og 
ønsker å avgi følgende kommentarer på forslaget til ny regulering av ASA-spesialitetene: 
 
Selv om ASA-spesialitetene skiller seg ut fra de øvrige spesialitetene ved at spesialistutdanningen for en stor del 
gjennomføres utenfor spesialisthelsetjenesten, er det hensiktsmessig at departementet har forsøkt å 
organisere og regulere disse spesialitetene relativt likt med de øvrige spesialitetene. Ansvarsplasseringen blir 
tydelig, og vi får helhetlig og gjenkjennbar spesialistutdanning på tvers av de 46 spesialitetene. At det er 
oppnådde læringsmål som er kravet, ikke lengden av tjenestetid ved ulike tjenestesteder som styrer 
spesialistgodkjenning, vil være et sentralt bidrag for å styrke og kvalitetssikre ASA-utdanningene.  
 
Fremtidens helsevesen vil innebære en betydelig endring fra dagens todeling mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommunal/ primærhelsetjeneste. Dette vil medføre nye, felles arenaer for pasientbehandling og gi behov for 
annen type kompetanse enn dagens. Samhandlingen vil dermed dreie seg om noe annet og mer enn 
overgangene mellom dagens ulike nivåer. Dette krever effektiv kompetansedeling og kompetanseutvikling. 
Sykehuset har nylig i samarbeid med Sandefjord kommune igangsatt et prosjekt som har til hensikt å styrke 
kommunelegenes kompetanse gjennom hospiteringsordninger og simuleringstrening. Viser prosjektet seg 
vellykket kan det være aktuelt å utvide ordningen til andre kommuner i Vestfold. 
 
Flere av læringsmålene innen allmennmedisin vil kreve at legen har sykehuspraksis. Departementet foreslår at 
spesialistforskriften presiseres slik at RHF-ene skal legge til rette for at LIS i allmennmedisin kan få nødvendig 
praktisk tjeneste i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset har i dag ikke egne øremerkede stillinger for LIS i 
allmennmedisin, men dette løses ved at leger under utdanning, i likhet med andre leger, søker på ordinært 
utlyste stillinger. Vi mener HOD må utdype hva den foreslåtte tilretteleggingsplikten innebærer. Dersom det 
forventes at sykehuset etablerer øremerkede stillinger for LIS i allmennmedisin på toppen av eksisterende 
bemanning må dette kostnadsberegnes av departementet. 
 
Sykehuset støtter departementet i at samarbeid om spesialistutdanningen i allmennmedisin kan konkretiseres 
som et samarbeidsområde og inkluderes i avtalene mellom foretaket og kommunene. Sykehuset vil vurdere 
om- og på hvilken måte dette best kan gjøres. 
 
Vennlig hilsen 
 
Per Grunde Weydahl       Jørgen Rodal 
Konst. Fagdirektør       Spesialrådgiver 
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