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Høringssvar - forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om
trygderefusjon for leger
Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev sendt april 2019, der det bes
om høringssvar innen 24. mai 2019 til høringsnotatet Forslag til endringer i
spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m. v.
fravær under spesialistutdanningens første del
fritak fra krav for spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter
trygderefusjon for leger i vikariater
Helseforetakene er egne høringsinstanser for denne høringen og sender egne høringssvar.
Dette høringssvaret er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer til høringsnotatet
Helse Sør-Øst RHF støtter forslagene til endringer i forskriften innen alle tre områdene. Våre
kommentarer gjelder problemstillinger som bør vurderes ved endringene av
spesialistforskriften:
1. Forskriften er i stor grad rettet mot leger i spesialisering som er fast ansatt. Svært
mange leger må søke gjentatte ganger for å få stilling i spesialistutdanningens del 1.
Noen venter i flere år på å ra stilling og i mellomtiden far mange vikariater i
kommuner og sykehus. Helse Sør-Øst RHF foreslår at leger i vikariater i del 1 også far
rett til en utdanningsplan for perioden, slik at de kan ra godkjent tjenestetiden og
oppnådde læringsmål som tellende for samlet godkjenning av del 1. Denne praksisen
vil i så fall samsvare med praksisen i del 2/3.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomh eten er organisert i ett morselskap,
Helse Sør-Øst RHF'. og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjeneste r i regionen av private ideelle sykehus, private
le vera ndører og avtalespesialister.

2.

Overgangsperioden for fritak fra krav for spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye
spesialiteter er satt til 2 år. Erfaringene fra tilsvarende ordning innen tverrfaglig
spesialisert rusbehandling viste at det kunne ta lang tid fra søknaden var sendt til
spesialisten fikk godkjenning fra Helsedirektoratet. For å komme raskt i gang med
veiledning og supervisjon i ny spesialitet, må det avklares om leger som har sendt
søknad allerede ved dette tidspunkt kan gi veiledning og supervisjon eller om det først
kan skje etter at godkjenningen som spesialist er dokumentert. Dersom det siste er
tilfelle, må Helsedirektoratets godkjenningsprosess prioriteres høyt.

Med vennlig hilsen
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