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Merknad til forskrift 21. desember 2000 nr. 1379 om lisens til helsepersonell 

 

Merknaden til § 11 skal lyde: 

 

Til § 11: 

Andre ledd innebærer at det etter 1. januar 2019 ikke lenger skal gis turnuslisens til den 

aktuelle studentgruppen. Bestemmelsen er ikke til hinder for at de lisensene som 

allerede er gitt før datoen for opphevelse fortsetter å gjelde frem til det 

opphørstidspunktet som fremgår av lisensdokumentet. 

 

 

 

Merknad til forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få 

adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon 

 

Merknaden til § 3 skal lyde: 

 

Til § 3: 

Bestemmelsen i § 3 første og andre ledd implementerer innholdet i artikkel 28 i direktiv 

2005/36/EØS. Etter direktivet er kravet til veiledet tjeneste knyttet til « adgang til å 

utøve virksomhet som allmennpraktiserende lege innenfor sin [medlemsstatens] 

nasjonale trygdeordning ». I forskriften er kravet til veiledet tjeneste avgrenset til å 

gjelde leger som ønsker å utøve kurativ, pasientrettet virksomhet innenfor kommunal 

allmennlegetjeneste som helt eller delvis finansieres gjennom stykkprisrefusjon fra 

folketrygden. Veiledet tjeneste er ikke et vilkår for å oppnå autorisasjon som lege eller 

for etablering av privat legevirksomhet uten offentlig finansiering, men et krav for å 

kunne praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. Det er tre hovedgrupper 

av leger som omfattes av kravet til veiledet tjeneste:  

- privatpraktiserende leger som inngår fastlegeavtale med kommunen  

- leger som ansettes i kommunale fastlegestillinger og  

- leger som ansettes i kliniske stillinger ved kommunal legevaktordning.  

Allmennleger som utfører pasientbehandling i rent privat virksomhet uten 

fastlegeavtale med kommunen og trygdefinansiering, faller utenfor kravet til veiledet 

tjeneste. I tillegg gjelder ikke kravet om veiledet tjeneste for leger som er ansatt i 

kommunale stillinger hvor offentlig legearbeid og annen virksomhet som det ikke ytes 

trygderefusjon for, utgjør hoveddelen av det daglige arbeidet. Dette kan for eksempel 

være leger som er ansatt ved sykehjem. Leger som har sitt daglige arbeid i 

bedriftshelsetjeneste, fengsler, forsvaret, legemiddelindustri, offentlig forvaltning, i 

forsknings- og undervisningsstillinger mv., omfattes heller ikke av kravet til veiledet 

tjeneste.  

Bestemmelsen i § 3 gjelder retten til selvstendig å utløse trygderefusjon. I dag kan 

denne retten for de norskutdannede ikke gjelde før turnustjenesten på 18 måneder er 

gjennomført. I tillegg til turnustjenesten godskrives 6 måneder fra embetsstudiet. Det 
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utgjør to års veiledet tjeneste. Den nye bestemmelsen er derfor en videreføring av 

gjeldende rett.  

Bestemmelsen er også en videreføring av dagens realiteter for leger utdannet i et annet 

EØS-land. For disse vil det i varierende grad være aktuelt å godskrive praksisarbeid 

under studiet. Direktivet åpner for å telle med inntil ett års praksis fra studiet som kan 

telle med som veiledet tjeneste. Hva som skal telle med og ikke vil bero på en konkret 

vurdering, men også disse legene må kunne dokumentere to års veiledet tjeneste for å 

kunne kreve trygderefusjon under veiledning. 

Direktiv 2005/36/EØS gir adgang til å unnta personer som er i ferd med å gjennomføre 

særskilt opplæring til allmennpraktiserende lege fra kravet om å kunne fremlegge 

dokumentasjon på slik tjeneste. En tilsvarende bestemmelse er tatt inn i § 3 første ledd, 

hvor det fremgår at det er tilstrekkelig for rett til refusjon at legen som utfører 

pasientbehandling er under veiledning i en fastlegehjemmel-/stilling eller ved 

kommunal legevakt.  

Bestemmelsen i § 3 tredje ledd gjør enkelte unntak fra kravet til minst 3 års veiledet 

tjeneste for leger som deltar mer sporadisk i kommunal legevaktarbeid utenom sitt 

ordinære arbeid og leger som arbeider i kortidsvikariater. Unntakene har sammenheng 

med hensynet til rekrutteringen av fastleger til små kommuner i utkantstrøk. For disse 

legene gjelder fortsatt kravet til minst 2 års veiledet tjeneste, også etter 31. desember 

2005. I motsetning til leger som på dagtid er ansatt ved legevaktsentraler, vil sporadisk 

deltagelse i legevaktarbeid på fritiden ikke kunne regnes som veiledet tjeneste, jf. § 4.  

Turnusleger som gjennomfører kommuneturnus har hatt 18 måneder veiledet tjeneste 

og oppfyller ikke kravet om to år. Disse må være ansatt og kan ikke selv ha rett til 

trygderefusjon. Dette er imidlertid ikke til hinder for at turnuslegene i turnusperioden 

kan ta arbeid i legevakt eller under veiledning av fastlege, se fjerde ledd. 

Begrepet ”fastlegehjemmel” omfatter i denne forskriften både leger som driver privat 

praksis med fastlegeavtale med kommunen og leger som er ansatt i kommunale 

stillinger.  

Kravet til veiledet tjeneste etter § 3 berører ikke legers adgang til å forskrive legemidler 

for trygdens regning etter forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering 

av legemidler fra apotek § 2-1, jf. forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til viktige 

legemidler mv. (blåreseptforskriften).  

 


