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Svar på høring - endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for
leger m.v.
Vi viser til høring om endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger mv. med
høringsfrist 24. mai 2019.
KS støtter forslagene om endringene i spesialistforskriften, både hva gjelder fraværsregler for lege i
spesialisering del 1 (LIS1) og overgangsbestemmelser ved opprettelse av nye spesialiteter.
KS støtter også forslaget om endring i forskrift om trygderefusjon for leger mv som gjelder fastleger (§ 1,
nummer 1), men har noen merknader til den delen som gjelder legevakt (§ 1, nummer 3.)
Helse- og omsorgsdepartementet forslår at vikarer i legevakt skal kunne utløse trygderefusjon selv om de
ikke har fått godkjent turnus eller spesialistutdanningens første del, dersom de har grunnutdanning fra
EU/EØS-land og tilsvarende yrkeserfaring fra sykehus og primærhelsetjeneste i EU/EØS-land. Dette
gjelder vikariater på inntil to måneder. For øvrig legger vi til grunn at vikar for fastlege i inntil ett år i hele
perioden også kan jobbe på legevakta og utløse trygderefusjon.
Det er viktig med forutsigbarhet både for legene og kommunene når det gjelder hva som kan godkjennes
som grunnutdanning og tilsvarende yrkeserfaring fra EU/EØS-land. Kommunen må vite om legen kan
utløse trygderefusjon før inngåelse av en vikaravtale. Det er ingen opplysninger om prosessen for å få
godkjent slik utdanning og praksis. Dersom legen må søke Helsedirektoratet om godkjenning er det viktig
med rask saksbehandling. Det er snakk om korte vikariater hvor det ofte haster med å få på plass vikarer.
Vi antar at det særlig vil være aktuelt med vikariater i forbindelse med sommerferieavvikling, og at det
derfor vil være mange søknader som må avgjøres på kort tid.
Dette gjelder vikariater i legevakt på inntil to måneder. Det er ønskelig med avklaring av om en lege kan
inngå ny vikaravtale i en annen kommune etter utløpet av vikariatet, eller om det må gå en viss tid før
legen kan tre inn i et nytt vikariat. Dette vil være særlig relevant for om kommuner kan samarbeide om
bruk av vikarer.
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Vi stiller også spørsmål ved lengden på vikariatene. Vårt inntrykk er at flere kommuner er avhengig av
vikarer på legevakta i en periode på mer enn to måneder. Dette gjelder særlig i forbindelse med
sommerferieavvikling. Dersom sommeren må deles på flere vikarer vil dette gi redusert kontinuitet og vil
kreve mer ressurser til oppfølging og opplæring.
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