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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
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Marit A. Espenes, ordfører 
Tore Uthaug, rådmann 
Karl Johan Olsen, kommunalsjef helse- og omsorg 
Merethe Kvalheim, enhetsleder kultur og fritid 
Hans Bakkejord, leder frivilligsentralen 
Noeline Goos, enhetsleder sykehjem 
Astrid Aunli, enhetsleder hjemmetjenesten 
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1. William Melbye, leder 
2. Kristine Fossmo 
3. Marius Johansen 
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1. Ronald Kristiansen 
2. Ethel Eilertsen 
3. Halvor Arntsen 
4. Ingebjørg Nordmo 
5. Bjørg Dahl 
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Dyrøy kommune  
Servicetorget 
 

 

  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

11:50:16

Dyrøy kommune 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/203-74 Kine Svendsen 22.05.2019 

 

Melding om vedtak: Eventuelt pkt. 1 og pkt. 2 

 
Eldrerådet i Dyrøy behandlet i møtet 20.03.19, sak PS 7/19 Eventuelt.  
Følgende ble fattet: 
 
Vedtak i Eldrerådet – 20.03.2019  
 
 

 Eldrerådet ser behov for å sende ut skriftlig informasjon til befolkningen i Dyrøy. 
  

 Eldrerådet ser behov for organisering av ledsagerordningen med frivillige og PLO. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kine Svendsen 
Sekretær 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Kopi til: 
Tore Uthaug Karl Johan Olsen 
Marit Alvig Espenes Håvard Johnsen 
Merethe Elisabeth Kvalheim Astrid Aunli 
Frivilligsentralen Noeline Goos 
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Høringens saksnummer: 18/5561
Høring: Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom
Levert: 21.03.2019 11:25
Gruppering av høringsinstanser: Kommuner
Avsender: Dyrøy eldreråd
Kontaktperson: Kine Svendsen
Kontakt e-post: postmottak@dyroy.kommune.no

Fra: regjeringen.no - Kommunal- og moderniseringsdepartementet (svarer-ikke@dss.dep.no)
Sendt: 21.03.2019 11:25:21
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer
med funksjonsnedsettelse og for ungdom
Vedlegg: Avgitt høringssvar.pdf;Melding om vedtak Høringsbrev - ny forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom.pdf

Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - ny
forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom

Eldrerådet i Dyrøy har på sitt møte i dag besluttet at vi vil støtte uttalelsen
fra Pensjonistforbundet datert 22.02.2019.

Dyrøy 20.mars 2019

William Melbye - leder eldrerådet i Dyrøy

Melding om vedtak Høringsbrev - ny forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre for personer med funksjonsnedsettelse og
for ungdom.pdf (107,20 KB) 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.
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Høringens saksnummer: 18/5561
Høring: Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom
Levert: 21.03.2019 11:25
Gruppering av høringsinstanser: Kommuner
Avsender: Dyrøy eldreråd
Kontaktperson: Kine Svendsen
Kontakt e-post: postmottak@dyroy.kommune.no

Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - ny
forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom

Eldrerådet i Dyrøy har på sitt møte i dag besluttet at vi vil støtte uttalelsen
fra Pensjonistforbundet datert 22.02.2019.

Dyrøy 20.mars 2019

William Melbye - leder eldrerådet i Dyrøy

Melding om vedtak Høringsbrev - ny forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre for personer med funksjonsnedsettelse og
for ungdom.pdf (107,20 KB) 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.
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Dyrøy kommune  
Servicetorget 
 

 

  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

11:18:12

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 
   
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/203-61 Kine Svendsen 21.03.2019 

 

Melding om vedtak: Høringsbrev  - ny forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom 

 
Eldrerådet i Dyrøy behandlet i møtet 20.03.19, sak PS 5/19 Høringsbrev - ny forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom. Følgende ble fattet:  
 
 
Vedtak i Eldrerådet – 20.03.2019  
 
Eldrerådet i Dyrøy har på sitt møte i dag besluttet at vi vil støtte uttalelsen fra 
Pensjonistforbundet datert 22.02.2019. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kine Svendsen 
Sekretær 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 Dyrøy Pensjonistforening 

 
   
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/203 
Kine Svendsen 
92205578 
033 
 
21.05.2019 

 
 

Invitasjon til fellesmøte mellom Dyrøy pensjonistforening og Dyrøy eldreråd 

 
Dyrøy eldreråd ønsker å invitere til felles møte i forbindelse med reformen «Leve hele livet». 
 
Rådet ønsker at pensjonistforeninga kommer med forslag til møte dato og tid. 
 
Eldrerådet er fleksibel og kan møte på dagtid (kommunehuset) eller kveldstid (aktivitetshuset). 
 
Tilbakemelding innen 31.mai 2019 pr. epost:  postmottak@dyroy.kommune.no 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kine Svendsen 
Sekretær 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
Bjørg Dahl Brøstadveien 34 9311 Brøstadbotn 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Tone Bye (Tone.Bye@pensjonistforbundet.no)
Sendt: 21.05.2019 13:40:52
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Re: SV: SV: Velferdsteknologiambassadører
Vedlegg: 
Hei
K
G skal til Sørreisa den 10. September.  Noe som betyr at jeg kan komme til dere den 9. 9 på ettermiddagen eller
11.9 på formiddagen. 
Mvh Tone Bye
Sendt fra min iPhone

21. mai 2019 kl. 13:30 skrev Dyrøy kommune postmottak <postmottak@dyroy.kommune.no>:

Hei.
 
Når skal dere til Finnsnes eller har dere vært der?
 
Kine sekretær.
 

Fra: Tone Bye <Tone.Bye@pensjonistforbundet.no> 
Sendt: torsdag 21. mars 2019 10:50
Til: Dyrøy kommune postmottak <postmottak@dyroy.kommune.no>
Emne: Re: SV: Velferdsteknologiambassadører
 
Hei
Det skal jeg. Tranøy den 6.5. På ettermidagen 17.00. Aktivitetssenteret. Finnsnes ettermiddag ( og
dag) rådhuset. 
Og 10.9 er jeg i Sørreisa. 
Mvh Tone Bye

Sendt fra min iPhone

21. mar. 2019 kl. 10:45 skrev Dyrøy kommune postmottak <postmottak@dyroy.kommune.no>:

Ok. Skal dere noe til Sørreisa, Finnsnes, Salangen eller andre nærliggende kommuner?
 

Fra: Tone Bye <Tone.Bye@pensjonistforbundet.no> 
Sendt: torsdag 21. mars 2019 10:44
Til: Dyrøy kommune postmottak <postmottak@dyroy.kommune.no>
Emne: Re: Velferdsteknologiambassadører
 
Hei
Vi er fullbooket ut året. Bare å beklage.
Mvh Tone Bye

Sendt fra min iPhone

21. mar. 2019 kl. 10:40 skrev Dyrøy kommune postmottak
<postmottak@dyroy.kommune.no>:

Hei.
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Dyrøy eldreråd lurer på om dere har mulighet til å komme til Dyrøy for å
kurse eldrerådet til å bli velferdsteknologiambassadør.
 
 
Kine Svendsen, sekretær for Dyrøy eldreråd
Servicetorget Dyrøy kommune
kine.svendsen@dyroy.kommune.no
Tlf: 922 05 578
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Fra: Kjell-Sverre Myrvoll (Kjell-Sverre.Myrvoll@dyroy.kommune.no)
Sendt: 21.05.2019 13:49:47
Til: Dyrøy Frivilligsentral; Merethe Kvalheim; Tore Uthaug; Karl Johan Olsen; Håvard Johnsen; Dyrøy kommune
postmottak
Kopi: 

Emne: Re: Tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet"
Vedlegg: 
Hei!

Vi søkte og fikk tilskudd i 2017 og 2018, men det har ikke vært noen bestilling på dette for 2019.

Prosjektene i 2017vog 2018, ble kalt Aktivitet for Alle.

Kjell-Sverre Myrvoll

Skaff deg Outlook for Android

On Tue, May 21, 2019 at 1:41 PM +0200, "Dyrøy kommune postmottak" <postmottak@dyroy.kommune.no>
wrote:

Hei.
 
På vegne av eldrerådet.
 

Er det noen som vet om kommunene har søkt på denne tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke

ensomhet og passivitet»??

 

Med hilsen Kine S, sekretær eldrerådet.
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Til eldrerådet i din kommune  
 
 
                                      April 2019 
 
 Leve hele livet  
 
Regjeringen la «Leve hele livet» den 4. mai 2018. www.levehelelivet.no 
Reformen skal bidra til: 

• at eldre kan mestre livet lengre, oppleve god kvalitet og ha trygghet for at de får god hjelp 
når de har behov for det 

• At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt 

• At ansatte opplever at de kan bruke sin kompetanse i tjenesten og gjøre en god jobb 
 
Kvalitetsreformen skal settes på dagsorden i både kommunene og fylkeskommunen i 2019. 
Kommunene og fylkeskommunen skal kartlegge egne behov og utfordringer når det gjelder 
innsatsområdene for «Leve hele livet». 2019 et viktig år når det gjelder å involvere brukerne 
selv og deres pårørende. Arbeidet med reformen er nå i gang og ditt eldreråd kan følge 
Helsedirektoratets jobbing med reformen på vedlagte nettside;  
 
https://helsedirektoratet.no/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre 

Formålet med nettsiden er å gi generell og oppdatert informasjon om arbeidet med reformen. 

Som en del av dette arbeidet har Helsedirektoratet lagd et nyhetsbrev. Det neste kommer i 

midten av mai. 

 
Lykke til med reformen «Leve hele livet» 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
 

 
Tone Bye  
Prosjektleder i Pensjonistforbundet  
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Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 406 

Avdeling 
Helserettsavdelingen 

Saksbehandler 
Åshild Flatebakken 
22 24 85 73 

Høring - forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om 
trygderefusjon for leger m.v. 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i 

spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. 

 

Høringsnotatet inneholder tre forskjellige forslag. Dette er forslag om innføring av 

trygderefusjon for leger i vikariater hos fastleger eller i kommunalt organisert legevakt som 

ikke har gjennomført turnus/første del av spesialistutdanningen, utvidelse av rammen for 

fravær under spesialistutdanningens første del og fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved 

opprettelse av nye spesialiteter. 

 

Høringsuttalelser  

Høringsuttalelser kan leveres digitalt her. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre 

svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å 

registrere seg. Alternativt kan høringsuttalelser sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, 

Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.  

 

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller 

virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan gi høringsuttalelser. 

Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/1753- 

Dato 

12. april 2019 
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Side 2 
 

Det er behov for snarlige endringer av forskriftene, da det tas sikte på ikrafttredelse før 

sommeren. Høringen er derfor begrenset til 6 uker, med høringsfrist 24. mai 2019. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari Sønderland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Elisabeth Salvesen  

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Helse- og omsorgsdepartementet 

 

        

 
 

Høring 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsendt 12.04.2019 

Høringsfrist 24.05.2019  
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1 Innledning 

 

Det fremmes i dette høringsnotatet forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 
nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften) og endringer i forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til 
trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (forskrift om 
trygderefusjon for leger m.v.). 

Utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens første del 
Dagens regulering av hvordan fravær skal beregnes under spesialistutdanningens første 
del (LIS 1), medfører at leger fort står i fare for å overskride fraværsgrensen dersom de får 
behov for noe fravær ut over full ferie. Samtidig vil et for høyt fravær kunne gå på 
bekostning av legens utbytte av utdanningen og oppnåelsen av læringsmålene under 
utdanningens første del, der en rekke læringsmål skal oppnås innenfor begrenset tid ved to 
forskjellige typer tjenestesteder. 

Departementet foreslår endring i spesialistforskriften som medfører at det ikke skal gjøres 
fratrekk for lovfestet eller tariffestet ferie, verken ved beregningen av utdanningstid under 
utdanningens første del eller under utdanningens resterende del. Departementet foreslår i 
tillegg at det ikke skal gjøres fratrekk ved ytterligere fravær på inntil tolv dager av 
tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten og inntil seks dager av tjenestetiden i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten under utdanningens første del.  

Forslaget medfører at rammen for fravær som skal telle med som del av utdanningstiden 
ut over lovfestet og tariffestet ferie utgjør til sammen 18 dager. Det innebærer at rammen 
for fravær under utdanningens første del utvides med om lag 14 dager. 

Fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter 
Ved opprettelse av nye spesialiteter vil det være ønskelig så snart som mulig å få godkjent 
en viss andel spesialister i de nye spesialitetene. Det vil være ønskelig både for snarest 
mulig å ivareta de tjenestebehovene de nye spesialitetene skal dekke og for at leger som 
påbegynner spesialisering i de nye spesialitetene skal kunne får veiledning og supervisjon 
av godkjente spesialister i de nye spesialitetene. 

Behovet for en overgangsordning for spesialistgodkjenning er aktualisert ved at den nye 
spesialiteten akutt- og mottaksmedisin er innført fra 1. mars 2019. 

Departementet foreslår en endring i spesialistforskriften som medfører at det innføres en 
overgangsordning for spesialistgodkjenning ved innføring av nye spesialiteter. Forslaget 
innebærer at det ved innføring av nye spesialiteter åpnes for en tidsavgrenset adgang for 
Helsedirektoratet til å gi leger som allerede er spesialister i en annen spesialitet 
spesialistgodkjenning i den nye spesialiteten, uten at alle krav til hvordan 
spesialistutdanningsløpet skal gjennomføres må være oppfylt.  
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Trygderefusjon for leger i vikariater (uten gjennomført turnus/første del av 
spesialistutdanningen) 
Det har oppstått behov for å endre dagens regelverk for at det skal kunne ytes trygde-
refusjon til leger som tiltrer vikariater som fastleger og lege i kommunalt organisert 
legevakt uten å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene i 
spesialistutdanningens første del. 

Departementet mener det er viktig å stille kvalitetskrav både til fastlegeordningen og 
legevakttjenesten. Dette må likevel ikke være til hinder for rekruttering av leger til den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Departementet foreslår endringer i forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Endringene 
innebærer for det første at det kan ytes trygderefusjon til leger som tiltrer vikariater som 
fastleger uten å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene i 
spesialistutdanningens første del. For det andre åpner endringene for at det enkelt skal 
kunne ytes trygderefusjon til vikarer i legevakt fra andre EU/EØS-land med yrkeserfaring 
tilsvarende turnus eller spesialistutdanningens første del.  
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2 Utvidelse av rammen for fravær under 

spesialistutdanningens første del 

2.1 Innledning 

Spesialistforskriften stiller krav til utdanningstiden for spesialistutdanningen, både under 
spesialistutdanningens første del og under den resterende delen, samt krav til hvordan 
utdanningstiden skal beregnes. Et sentralt spørsmål i denne sammenhengen er hvor mye 
fravær og hvilken form for fravær som kan inngå som en del av utdanningstiden.  

Etter gjeldende regler for utdanningens første del skal deltakelse på kurs og liknende 
fravær som er relatert til utdanningen inngå i den ordinære tjenestetiden og telle med som 
del av utdanningstiden. I tillegg skal annet fravær på inntil ti prosent av tjenestetiden telle 
med som del av utdanningstiden. Annet fravær ut over ti prosent av tjenestetiden kommer 
til fratrekk og fører til at utdanningstiden må forlenges tilsvarende.  

Ved at lovfestet eller tariffestet ferie ikke er fravær som inngår i den ordinære 
tjenestetiden, men annet fravær, har det fra flere hold blitt hevdet at rammen på ti prosent 
blir for snever. Dersom legen under utdanningens første del tar ut full ferie blir det kun 
fire-fem dager igjen til annet fravær (for eksempel på grunn av egen eller barns sykdom) 
før fraværet kommer til fratrekk i utdanningstiden. 

Departementet foreslår derfor at rammene for fravær som skal utgjøre en del av 
utdanningstiden under spesialistutdanningens første del skal utvides.  

 

2.2 Gjeldende rett 

Spesialistforskriften stiller krav om at den totale utdanningstiden for alle spesialiteter må 
være minimum seks og et halvt år. I tillegg stiller forskriften krav om at utdanningens 
første del skal bestå av tolv måneder praksis i spesialisthelsetjenesten og seks måneder 
praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Se spesialistforskriften § 2 første og 
andre ledd. 

Spesialistforskriften § 31 regulerer hvordan utdanningstiden skal beregnes, både under 
utdanningens første del og under den resterende delen av utdanningen, mens 
spesialistforskriften § 14 regulerer retten til å fullføre utdanningens første del i ny stilling, 
i tilfeller der lovfestet eller tariffestet fravær medfører at legen ikke klarer å fullføre 
kravene til utdanningstid i første del. 

2.2.1 Spesialistforskriften § 31 Beregning av utdanningstid 

Spesialistforskriften § 31 regulerer hvordan utdanningstiden skal beregnes. Tredje ledd 
regulerer hvilket fravær fra tjenesten som skal telle med som utdanningstid samt hvilket 
fravær fra tjenesten som skal komme til fratrekk.  
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Deltakelse på kurs eller liknende fravær som er relatert til utdanningen skal telle med som 
en del av utdanningstiden. Ut over dette skal annet fravær på inntil ti prosent av 
tjenestetiden inngå i utdanningstiden, både under utdanningens første del og under 
utdanningens øvrige del. Fravær ut over ti prosent av tjenestetiden skal trekkes fra 
utdanningstiden, og utløser behov for ytterligere tjenestetid for å oppnå kravene til 
utdanningstid.  

Under utdanningens første del skal lovfestet eller tariffestet ferie ikke inngå som en del av 
den ordinære tjenestetiden. Ferien skal dermed regnes med som en del av annet fravær på 
inntil ti prosent av tjenestetiden. 

Under utdanningens resterende del, skal motsatt lovfestet eller tariffestet ferie inngå som 
en del av den ordinære tjenestetiden. Det medfører at ferien ikke skal regnes med som en 
del av annet fravær på inntil ti prosent av tjenestetiden. Rammen for annet fravær enn 
ferie blir med dette videre under utdanningens resterende del enn utdanningens første del. 

Utdanningstiden skal beregnes først for utdanningens første del, deretter for utdanningens 
eventuelle andre del, samt for utdanningens tredje del. Utdanningstiden skal til slutt 
beregnes samlet for hele spesialistutdanningen. 

Dagens regulering av hvordan fravær skal beregnes under utdanningens første del, er i all 
hovedsak en videreføring av det som gjaldt etter de tidligere reglene om turnus. Etter 
turnusreglene kunne legen ha permisjoner, ferie og annet fravær fra den samlede 
turnustjenesten i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
med til sammen inntil to måneder. Dette tilsvarte rundt ti prosent fravær. 

2.2.2 Spesialistforskriften § 14 Fullføring av utdanningens første del etter 

fravær 

Spesialistforskriften § 14 regulerer retten til å få ny stilling, dersom legen har hatt 
lovfestet eller tariffestet fravær av et omfang som fører til at kravet om klinisk praksis i 
tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og seks måneder i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten ikke oppfylles. 

Kravet om tolv pluss seks måneders utdanningstid i utdanningens første del skal anses 
oppnådd selv om legen har hatt noe fravær. Legen kan likevel bare ha fravær på inntil ti 
prosent av tjenestetiden. Lovfestet eller tariffestet fravær utover dette skal trekkes fra ved 
beregningen av utdanningstiden i første del og utløser behov for resttjeneste. 

På samme måte som etter spesialistforskriften § 31, skal lovfestet eller tariffestet ferie  
regnes med som en del av de ti prosentene fravær som ikke utløser behov for resttjeneste. 

En lege som har hatt ferie, sykefravær, permisjoner eller annet lovfestet eller tariffestet 
fravær på mer enn ti prosent av utdanningstiden i stilling i utdanningens første del, skal få 
tilbud om å fullføre utdanningens første del hos samme arbeidsgiver. Begrensningen på ti 
prosent fravær gjelder for hvert tjenestested, henholdsvis i spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. Det betyr at legen ikke kan ha fravær på mer enn ti prosent av 
tjenestetiden verken i de tolv månedene i sykehus eller i de seks månedene i kommunen, 
dersom legen skal unngå resttjeneste.  
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2.3 Departementets vurderinger og forslag 

Etter dagens regler kan en lege kun ha annet fravær på inntil fire-fem dager i tillegg til 
ferie, før fraværet kommer til fratrekk i utdanningstiden under utdanningens første del. 

De regionale helseforetakene, KS og Den norske legeforeningen mener at 
spesialistforskriften bør endres slik at ferie skal inngå i den ordinær tjenestetiden i alle 
deler av spesialistutdanningen, også første del. Dette fremgår av et felles brev til 
departementet av 19. februar 2019. I tillegg bør legene etter deres oppfatning kunne ha 
ytterligere to uker fravær i løpet av året i spesialisthelsetjenesten og en uke fravær i løpet 
av det halve året i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Begrunnelsen for dagens begrensning på ti prosent fravær inkludert ferie, før fraværet 
kommer til fratrekk i utdanningstiden under utdanningens første del, er at 
utdanningsperioden i første del er kortvarig og i tillegg fordelt på to forskjellige typer 
tjenestesteder.  

Departementet viser til at etter ny ordning for spesialistutdanning er det oppnåelse av 
læringsmål som er det sentrale. Samtidig er det også krav om tid i utdanningens første del 
fordelt mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
minstetid for hele spesialistutdanningen. 

Et for høyt fravær kan gå på bekostning av legens utbytte av utdanningen og oppnåelsen 
av læringsmålene. Dette gjelder ikke minst under utdanningens første del, der en rekke 
læringsmål skal oppnås innenfor begrenset tid ved to forskjellige typer tjenestesteder. Et 
for høyt fravær vil også gå ut over arbeidsgiveres behov for forutsigbarhet og 
driftsplanlegging. 

Samtidig ser departementet at dagens begrensning medfører at legene lett vil kunne stå i 
fare for å overskride fraværsgrensen på ti prosent, dersom de får noe fravær ut over full 
ferie etter ferieloven. Det er viktig at det legges til rette for at legene kan ta ut tilstrekkelig 
ferie. Samtidig er det uheldig dersom dette medfører at det ikke blir rom for et visst 
ytterligere fravær, for eksempel på grunn av kortvarig sykdom. Dersom begrensningen er 
så streng at den lett blir overskredet på grunn av lovfestet eller tariffestet fravær ut over 
ferie, utløser det dessuten behov for, og rett til, tilbud om å fullføre første del i form av 
resttjeneste hos samme arbeidsgiver, jf. spesialistforskriften § 14. Dette medfører 
forsinkelser for legene. Dette medfører også utfordringer for helseforetakene og 
kommunene, som har plikt til å legge til rette for fullføring av utdanningen samtidig som 
det er behov for å sikre kontinuitet i ansettelsen av nye leger i utdanningsstillingene. 

Ut i fra en avveining av hensynene ovenfor foreslår departementet at rammen for fravær 
under spesialistutdanningens første del utvides. Departementet foreslår at det ved 
beregningen av utdanningstid, både under utdanningens første del og utdanningens  
resterende del, ikke skal gjøres fratrekk for lovfestet eller tariffestet ferie. Departementet 
foreslår i tillegg at det for utdanningens første del ikke skal gjøres fratrekk ved ytterligere 
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fravær på inntil tolv dager av tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten og fravær på inntil 
seks dager av tjenestetiden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Forslaget til endring medfører at rammen for fravær som skal telle med som del av 
utdanningstiden ut over lovfestet og tariffestet ferie utgjør til sammen 18 dager i 
utdanningens første del. Det innebærer at denne rammen utvides med om lag 14 dager 
sammenlignet med gjeldende rett. 

Forslaget medfører videre at fraværsrammen under utdanningens første del ikke skal 
beregnes ut i fra prosentandel, men antall dager. For utdanningens resterende del 
videreføres dagens regel om at fraværsrammen skal beregnes ut i fra prosentandel. 
Departementet har kommet til at det vil kunne være enklere å vurdere om fraværet under 
utdanningens begrensede tjenesteperiode i henholdsvis spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten er innenfor fraværsrammene, dersom fraværet skal 
beregnes ut i fra antall dager av tjenestetiden. Beregning ut fra antall dager understreker at 
også fravær på enkeltdager skal medregnes. 

Etter dagens regler skal utdanningstiden beregnes først for utdanningens første del, 
deretter for utdanningens eventuelle andre del, samt for utdanningens tredje del. 
Utdanningstiden skal til slutt beregnes samlet for hele spesialistutdanningen. Forslaget 
innebærer også en endring av dette ved at utdanningstiden for utdanningens første del 
første skal beregnes for seg, og at utdanningstiden for utdanningens øvrige del deretter 
skal beregnes for seg. 

I tillegg til dette foreslås det en presisering når det gjelder ferie. Det foreslås at det skal 
presiseres at uttak av overført ferie eller forskuddsferie, jf. ferielovens § 7 (3), er annet 
fravær som skal komme til fratrekk i utdanningstiden når andelen overskrider rammene 
for fravær.  

Departementet foreslår endringer både i spesialistforskriften § 31 tredje ledd (som blir 
tredje og fjerde ledd) om beregning av utdanningstid og §14 første ledd om fullføring av 
utdanningens første del etter fravær, se forslag til forskriftsendringer i punkt 6.1. 
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3 Fritak fra krav for spesialistgodkjenning ved opprettelse 

av nye spesialiteter 

3.1 Innledning 

Spørsmålet om behov for et fritak fra noen av spesialistforskriftens krav for å bli godkjent 
som spesialist, har oppstått i tilknytning den nye spesialiteten akutt- og mottaksmedisin. 
Denne spesialiteten ble innført ved ikrafttredelsen av gjenstående deler av 
spesialistforskriften 1. mars 2019. 

Kravene som må være oppfylt for å bli godkjent som spesialist følger av 
spesialistforskriften § 29. Det omfatter blant annet krav til den enkelte leges 
gjennomføring av spesialistutdanningsløpet etter § 2. § 2 omfatter blant annet krav om 
utdanningstid, at den vesentlige delen av spesialistutdanningen skal gjennomføres ved 
godkjent utdanningsvirksomheter og at utdanningen skal gjennomføres i særskilte 
utdanningsstillinger.  

Ved opprettelse av nye spesialiteter vil det være ønskelig så snart som mulig å få godkjent 
en viss andel spesialister i de nye spesialitetene. Det vil være ønskelig både for snarest 
mulig å ivareta de tjenestebehovene de nye spesialitetene skal dekke og for at leger som 
påbegynner spesialisering i de nye spesialitetene skal kunne får veiledning og supervisjon 
av godkjente spesialister i de nye spesialitetene.  

For å kunne godkjenne slike spesialister kort tid etter at en ny spesialitet er innført, må det 
kunne gis fritak fra enkelte av spesialistforskriftens krav til gjennomføring av 
spesialistutdanningsløpet. Dagens spesialistforskift åpner ikke for det. Departementet 
foreslår derfor at det skal innføres en adgang til å gi spesialistgodkjenning uten at alle 
krav til gjennomføring av spesialistutdanningsløpet er oppnådd, i en begrenset 
overgangsperiode etter at en ny spesialitet er innført. 

 

3.2 Gjeldende rett 

Når det skal opprettes nye spesialiteter kan det oppstå noen særlige utfordringen med 
hensyn til å oppfylle alle spesialistforskriftens krav. Av den grunn ble det ved endring av 
spesialistforskriften 19. desember 2018 innført adgang for Helsedirektoratet til å gi 
utdanningsvirksomheter tidsavgrenset fritak fra kravet om å ha ansatte spesialister, se 
spesialistforskriften § 22 andre ledd, og tidsavgrenset fritak fra kravet om at veileder i 
utdanningens andre og tredje del må være godkjent spesialist, se spesialistforskriften § 25 
femte ledd. 

Det har imidlertid ikke blitt innført adgang til fritak fra noen av kravene som må være 
oppfylt for å gi spesialistgodkjenning. 

Det følger av spesialistforskriften § 29 om spesialistgodkjenning at Helsedirektoratet skal 
gi spesialistgodkjenning dersom følgende vilkår er oppfylt: 
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a) Det er dokumentert at læringsmålene for utdanningens første del og for den aktuelle 
spesialiteten i forskriftens vedlegg 2 er oppnådd. 

b) Utdanningen er gjennomført i samsvar med § 2 
c) Legen har autorisasjon etter helsepersonelloven § 48a. 

Det sentrale vilkåret er at læringsmålene, som følger av forskriftens vedlegg 2, er 
oppnådd, jf. § 29 første ledd bokstav a. Legen må videre ha fått autorisasjon etter 
helsepersonelloven § 48a, jf. § 29 første ledd bokstav c. 

Videre må utdanningen være gjennomført i samsvar med forskriften § 2 om 
spesialistutdanningen for leger, jf. § 29 første ledd bokstav b. Forskriften § 2 stiller krav 
til de grunnleggende sidene ved legens gjennomføring av spesialistutdanningen og 
omfatter blant annet følgende krav: 

- Spesialistutdanningen skal omfatte praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og 
andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller 
lisens, jf. § 2 første ledd.  

- Utdanningens første del skal bestå av klinisk praksis i tolv måneder i 
spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Utdanningens andre del omfatter læringsaktiviteter som skal gi 
felles kunnskap for noen av spesialitetene. Utdanningens tredje del omfatter 
spesialitetsspesifikke læringsaktiviteter for hver enkelt spesialitet, enten direkte 
etter første del eller etter andre del, jf. § 2 andre ledd. 

- Den praktiske tjenesten skal gjennomføres under veiledning og supervisjon av 
kvalifiserte leger, jf. § 2 tredje ledd.     

- Den vesentlige delen av spesialistutdanningen for sykehusspesialitetene skal 
gjennomføres ved godkjente utdanningsvirksomheter, jf. § 2 sjette ledd. 

-  Utdanningen skal baseres på læringsmål som følger av forskriftens vedlegg 2, jf. 
§ 2 syvende ledd. 

Spesialistforskriften § 2 må vurderes i sammenheng med andre bestemmelser i forskriften. 
Kravet til minste samlet utdanningstid følger for eksempel av forskriften § 2 første ledd, 
mens kravene til beregning av utdanningstiden følger av forskriften § 31 om beregning av 
utdanningstid. Vider følger kravet om at den vesentlige delen av spesialistutdanningen for 
sykehusspesialitetene skal gjennomføres ved godkjente utdanningsvirksomheter av 
forskriften § 2 sjette ledd. Samtidig følger kravet om at spesialistutdanningen ved 
godkjente utdanningsvirksomheter skal gjennomføres i særskilte stillinger for leger i 
spesialisering av forskriften § 8 om krav til stillinger og praksis for leger i spesialisering.  

 

3.3 Departementets vurderinger og forslag 

For snarlig å kunne godkjenne spesialister i den nye spesialiteten akutt- og 
mottaksmedisin, vil det være behov for å gi spesialistgodkjenning uten at alle 
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spesialistforskriftens krav til gjennomføring av spesialistutdanningsløpet er oppfylt. 
Dersom det ikke innføres en adgang til å frita fra disse kravene, vil det ikke være mulig å 
godkjenne spesialister i den nye spesialiteten før leger har gjennomført 
spesialistutdanningen i tråd med disse kravene. 

Samme behov vil oppstå ved fremtidig innføring av nye spesialiteter, dersom det er 
ønskelig å få godkjent spesialister i spesialiteten kort tid etter at den er innført.  

Etter departementets vurdering bør det i en overgangsperiode være mulig å gi slik 
spesialistgodkjenning til leger som allerede er spesialister i en spesialitet, og som i tillegg 
kan legge frem dokumentasjon på at de har oppnådd alle læringsmålene i den nye 
spesialiteten. Hensynet til kvalitet i den nye spesialistutdanningen, ved at leger som 
påbegynner spesialisering i den ny spesialiteten kan få veiledning og supervisjon av 
godkjente spesialister i samme spesialitet, taler for en slik fleksibilitet. Også hensynet til å 
sikre rekrutteringen til nyopprettede spesialiteter taler for dette. 

Nye spesialiteter vil ofte oppstå fordi kompleksiteten i den medisinske utviklingen gjør at 
eksisterende spesialiteter blir for omfattende. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig 
å skille ut deler av det medisinske innholdet i en eksisterende spesialitet, for å etablere en 
ny spesialitet. I slike tilfeller vil leger med spesialistgodkjenning i den opprinnelige 
spesialiteten kunne være aktuelle for en slik godkjenning. I en søknad om godkjenning i 
den nye spesialiteten vil de da bygge på sin opprinnelige spesialistgodkjenning for å 
oppnå læringsmålene i den nye spesialiteten. 

Departementet viser til at det også ved innføring av spesialiteten rus- og 
overgangsmedisin i 2014, ble innført en særlig ordning for spesialistgodkjenning i form av 
en tidsbegrenset overgangsregel for spesialistgodkjenning. Leger som allerede hadde 
gjennomført tilstrekkelig tjeneste i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt øvrige krav 
til tjeneste og kurs, kunne søke om spesialistgodkjenning etter særskilte overgangsregler i 
inntil to år fra overgangsreglene trådte i kraft. 

På denne bakgrunn foreslår departementet at det innføres et nytt tredje ledd i 
spesialistforskriftens § 29 om spesialistgodkjenning. Ved innføring av nye 
legespesialiteter kan Helsedirektoratet gi spesialistgodkjenning selv om 
spesialistutdanningen ikke er gjennomført i samsvar med alle kravene til gjennomføring 
av spesialistutdanningsløpet i spesialistforskriften § 2. Se forslag til forskriftsendring i 
punkt 6.2. 

Etter departementets vurdering bør denne adgangen til å gi spesialistgodkjenning kun 
gjelde for leger som allerede er spesialister i en eller flere andre spesialiteter. Det sikrer at 
legene har gjennomgått et fullt spesialiseringsløp for en annen spesialitet og gjennom det 
besitter kompetanse som er felles for begge spesialitetene samt kompetansen som er 
spesifikk for den andre spesialiteten.  

Etter departementets vurdering er det videre kun behov for å frita fra enkelte av kravene 
til gjennomføring av spesialistutdanningsløpet etter spesialistforskriften § 2. Det er behov 
for å kunne frita fra kravet om utdanningstid etter § 2 første ledd, jf. § 31. Det betyr at  det 
ikke er krav om at legen må gjennomføre alle utdanningskravene i den nye spesialiteten 
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slik som praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks 
og et halvt år. Det er også behov for å kunne frita fra kravet til utdanningens forskjellige 
deler etter forskriften § 2 andre ledd, slik at det ikke er et krav om at spesialistutdanningen 
i den nye spesialiteten skal bestå av flere deler. I tillegg er det behov for å kunne frita fra 
kravet om at den vesentlige delen av spesialistutdanningen i den nye spesialiteten skal 
gjennomføres i særskilt stilling for leger i spesialisering ved godkjente 
utdanningsvirksomheter etter § 2 sjette ledd, jf. § 8.  

De øvrige generelle kravene etter § 2 er at den praktiske tjenesten skal gjennomføres 
under veiledning og supervisjon av kvalifisert lege, jf. § 2 tredje ledd, og at utdanningen 
bør være basert på læringsmål for spesialiteten, jf. § 2 syvende ledd. Disse kravene bør 
etter departementets vurdering også være oppnådd under utdanningen forut for 
spesialistgodkjenningen i den nye spesialiteten. 

Departementet har kommet til at denne adgangen til å gi spesialistgodkjenning kun bør 
gjelde i en begrenset tidsperiode etter at ny spesialitet er innført. Perioden må være 
tilstrekkelig lang til at en gruppe kompetente leger kan oppnå spesialistgodkjenningen. 
Det vil bidra til at tjenestebehovene den nye spesialiteten skal dekke blir ivaretatt, og at 
leger som påbegynner spesialisering i de nye spesialitetene skal kunne får veiledning og 
supervisjon av godkjente spesialister i den nye spesialiteten.  

Samtidig skal hovedregelen være at spesialistgodkjenning også for nye spesialiteter 
oppnås etter gjennomført spesialiseringsløp i tråd med alle kraven etter 
spesialistforskriften § 2. Det vil dessuten også kunne gis veiledning i ny spesialitet uten at 
alle veiledere er godkjente spesialister. Det vises til at Helsedirektoratet ved opprettelse av 
nye spesialiteter kan gi utdanningsvirksomheter tidsavgrenset fritak fra kravet om at 
veilederen skal være godkjent spesialist, jf. spesialistforskriften § 25 femte ledd. 

I likhet med den tidsbegrensede ordningen som ble innført ved opprettelsen av 
spesialiteten rus- og overgangsmedisin i 2014, foreslår departementet at denne muligheten 
for spesialistgodkjenning tidsbegrenses til to år fra ny legespesialitet er innført. Det 
foreslås i tråd med dette at søknad om slik spesialistgodkjenning må være sendt 
Helsedirektoratet innen to år etter ikrafttredelse av ny legespesialitet. For spesialiteten 
akutt- og mottaksmedisin innebærer det at søknad må være sendt Helsedirektoratet innen 
1. mars 2021. 

Departementet understreker avslutningsvis at det ved denne spesialistgodkjenningen ikke 
åpnes for fritak fra kravene om at den nye spesialitetens læringsmål må være oppnådd 
eller at legen må ha autorisasjon, jf. § 29 første ledd bokstav a og bokstav c. 
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4 Trygderefusjon for leger i vikariater (uten gjennomført 

turnus/første del av spesialistutdanningen)  

4.1 Innledning 

 

Det har oppstått behov for å endre dagens regelverk for at det skal kunne ytes trygde-
refusjon til leger som tiltrer vikariater som fastleger og lege i kommunalt organisert 
legevakt uten å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene i 
spesialistutdanningens første del. 

Nye kompetansekrav for leger ble fastsatt i 2017 i forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om 
kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Formålet var å 
heve kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I forbindelse med innføring 
av forskriften, ble også forskrift om trygderefusjon for leger m.v. endret. Vilkårene for å 
yte trygderefusjon til yrkesutøvere med fastlegeavtale ble knyttet opp mot kompetanse-
kravene for leger. Samtidig ble det innført et krav om at fastlegen og lege som deltar i 
kommunalt organisert legevakt må ha oppnådd alle læringsmålene i 
spesialistutdanningens første del eller gjennomført norsk turnustjeneste.  

Reglene gir nå ikke rett til å utløse trygderefusjon til leger som tiltrer vikariater som 
fastleger eller leger i kommunalt organisert legevakt, dersom de ikke har oppnådd alle 
læringsmålene i spesialistutdanningens første del eller har gjennomført norsk 
turnustjeneste. Dette gjelder alle leger, uavhengig av utdanningsland.  

Endring av regelverket er derfor nødvendig for at det skal kunne ytes trygderefusjon til 
leger som ikke har oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første del eller 
gjennomført norsk turnustjeneste, og som etter forskrift om kompetansekrav for leger kan 
tiltre et vikariat som fastlege og/eller lege i kommunalt organisert legevakt. 

 

4.2 Gjeldende rett 

4.2.1 Forskrift om kompetansekrav for leger 

Forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten (forskrift om kompetansekrav for leger) fastsetter kravene til legenes 
kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (fastleger, lege i kommunalt 
organisert legevakt mv.). Formålet med forskriften er å heve kvaliteten i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten ved å styrke kompetansen til allmennlegene.  

Forskriften gjelder ved legers tiltredelse i fastlegehjemler, stillinger ved kommunale 
legevakter og andre stillinger med oppgave om å yte helsehjelp etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, jf. forskriften § 2.  

Forskriften § 3 om krav til spesialisering i allmennmedisin lyder: 
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Kommunen skal sikre at leger som tiltrer en fastlegehjemmel, stilling ved 
kommunal legevakt eller annen stilling med oppgave om å yte helsehjelp i medhold 
av helse- og omsorgstjenesteloven 

a) har spesialistgodkjenning i allmennmedisin  
b) er under spesialisering eller  
c) har godkjenning som allmennpraktiserende lege etter § 8 i forskrift 19. 
desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere 
som allmennlege med rett til trygderefusjon eller § 10 i forskrift 8. oktober 
2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for 
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits.  

Kommunen skal sende inn informasjon til Helsepersonellregisteret når en lege 
starter eller avslutter et ansettelses- eller avtaleforhold i kommunen som et ledd i 
spesialiseringen i allmennmedisin. 

Forskriften § 4 om unntak fra kravet om spesialisering i allmennmedisin, gir unntak fra 
kompetansekravene som stilles i § 3. Bestemmelsen i § 4 lyder: 

Kravet om spesialisering i allmennmedisin i § 3 første ledd gjelder ikke for 
leger som  

a) tiltrer et vikariat av inntil ett års varighet, 
b) deltar i kommunalt organisert legevakt utenom sitt ordinære arbeid eller 
c) har en godkjent spesialistutdanning og arbeider utenfor fastlegeordningen. 

Kommuner som benytter seg av unntaket etter første ledd bokstav a) må innen 
utgangen av hvert år rapportere til Helsedirektoratet om bruken av 
unntaksbestemmelsen. 

Unntak fra kravet om spesialisering i allmennmedisin ble vedtatt for å balansere kravet til 
kompetanse opp mot kommunens behov for å sikre tilstrekkelig bemanning i tjenesten. 
Det er blant annet gjort unntak fra kravet om spesialisering i allmennmedisin for leger 
som tiltrer et vikariat av inntil ett års varighet, jf. § 4 første ledd bokstav a. 

4.2.2 Akuttmedisinforskriften 

Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til organisering av kommunal legevaktordning, 
ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) trådte i 
kraft 1. mai 2015. Formålet med forskriften er å bidra til at befolkningen ved øyeblikkelig 
hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 
Forskriften fastsetter i § 7 kompetansekrav for lege som kan ha legevakt alene uten 
kvalifisert bakvakt. Etter forskriften § 21 første ledd skal krav til grunnkompetanse for 
lege etter § 7 første ledd være oppfylt innen 1. januar 2020. 
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4.2.3 Folketrygdloven og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.  

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-4 regulerer stønad fra 
trygden til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege og lyder: 

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos 
lege. 

Stønad til legehjelp gis bare dersom legen har fastlegeavtale med kommunen, jf. 
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 femte ledd, eller avtale om 
driftstilskott med regionalt helseforetak, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om 
spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a sjette ledd. Det kreves ikke fastlegeavtale eller 
avtale om driftstilskott når legehjelpen gis av kommunal legevakt eller gjelder 
øyeblikkelig hjelp.  

Stønaden ytes etter fastsatte satser.  

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, herunder om 
tilskott til fellestiltak for leger, og kan i forskrift gjøre unntak som utvider kretsen av 
leger etter annet ledd.  

Forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi 
og fysioterapeuter (forskrift om trygderefusjon for leger m.v.) er fastsatt med hjemmel i 
folketrygdloven § 5-4 femte ledd og regulerer nærmere vilkårene for retten til trygderefusjon. 

Følgende fremgår av forskrift om trygderefusjon for leger m.v. § 1 nr. 1: 

Folketrygden yter stønad for undersøkelse og behandling hos lege, spesialist i klinisk 
psykologi og fysioterapeut i følgende tilfeller: 

1. Vedkommende yrkesutøver har fastlegeavtale med kommunen eller avtale med 
kommunen eller individuell driftsavtale med regionalt helseforetak. En yrkesutøver 
med fastlegeavtale må i tillegg oppfylle kravene i forskrift om kompetansekrav for 
leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten § 3 jf. § 4 og § 5. Fastlegen må 
ha gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i 
spesialistutdanningens første del. 

2. Ved nødvendig sykebesøk utenom ordinær arbeidstid av fastlønnet kommunelege. 
3. Legen deltar i kommunalt organisert legevakt. Slik deltakelse gir ikke rett til 

trygderefusjon for annen pasientbehandling. Legen må ha gjennomført norsk 
turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første 
del. 

4. Legen yter øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven § 7. 
5. Ved pasientbehandling hos utdanningskandidater og lærere ved visse 

undervisningsinstitusjoner etter departementets bestemmelse. 
6. Når turnuslege/lege under spesialisering i spesialistutdanningens første del., som 

har gjennomført turnustjenesten i sykehus eller som har oppnådd læringsmålene 
spesialistutdanningens første del i spesialisthelsetjenesten, deltar i kommunal 
legevakt eller jobber hos fastlege, jf. forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos lege § 2 nr. 3. 

7. Når lege i spesialistutdanning i utdanningens andre og tredje del utfører 
pasientbehandling hos lege som har individuell driftsavtale med regionalt 
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helseforetak. Stønaden utbetales til legen som har individuell driftsavtale med 
regionalt helseforetak. 

 

Av bestemmelsen følger at folketrygden yter stønad for undersøkelse og behandling hos 
lege, spesialist i klinisk psykologi og fysioterapeut. Forskriften § 1 nr. 1 andre punktum 
stiller krav om at en yrkesutøver med fastlegeavtale må oppfylle kravene i forskrift om 
kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten § 3 jf. § 4 og § 5, 
mens forskriften § 1 nr. 1 tredje punktum stiller krav om at fastlegen må ha gjennomført 
norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første 
del. Dette innebærer at leger som tiltrer vikariater som fastleger ikke har rett til å utløse 
trygderefusjon dersom de ikke har gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd alle 
læringsmålene i spesialistutdanningens første del.  

Deltakelse i kommunalt legevaktarbeid er en del av fastlegevirksomhet. Lege som har 
inngått fastlegeavtale med kommunen vil også ha rett til å utløse trygderefusjon for 
legevaktvirksomheten. 

Forskriften § 1 nr. 3 stiller krav om at lege som deltar i kommunalt organisert legevakt må 
ha gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i 
spesialistutdanningens første del for å kunne utløse rett til trygderefusjon. Dette innebærer 
at leger som tiltrer vikariat som lege i kommunalt organisert legevakt ikke har rett til å 
utløse trygderefusjon dersom de ikke har gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd 
alle læringsmålene i spesialistutdanningens første del. 

4.2.4 Spesialistforskriften 

Det følger av spesialistforskriften § 32 at hele eller deler av spesialistutdanningens første 
del kan gjennomføres i utlandet i form av spesialistutdanning, praktisk tjeneste eller andre 
læringsaktiviteter. Utdanningens første del omfatter yrkeserfaring i sykehus (12 måneder) 
og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (6 måneder). Oppnåelse av fastsatte 
læringsmål er ellers det sentrale i spesialistutdanningen. I dette inngår også læringsmål om 
blant annet etikk, kommunikasjon, brukermedvirkning, helsesystemkunnskap og 
samhandling. Helsedirektoratet kan etter søknad bekrefte at ett eller flere læringsmål skal 
anses som oppnådd. En slik bekreftelse likestilles med turnus eller spesialistutdanningens 
første del som er gjennomført i Norge. 

 

4.3 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet mener det er viktig å stille kvalitetskrav til fastlegeordningen og legevakt-
tjenesten. Dette skjer blant annet gjennom kompetanseforskriften og 
akuttmedisinforskriften. Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven ansvar for å 
sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene 
slik at helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 
overholde sine lovpålagte plikter og sikre fagkompetanse i tjenestene. Forskrift 28. 
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oktober 2016 nr. 1250 om ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
stiller nærmere krav til styring og ledelse i helse- og omsorgstjenesten. Det fremgår av 
forskriften at kommunen blant annet skal sørge for at medarbeidere har nødvendig 
kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet. 

Dagens regelverk knyttet til refusjonsrett kan fremstå som fragmentert og uklart. Etter at 
endringer i spesialistforskriften trådte i kraft 1. mars 2019, har det kommet opp nye 
spørsmål om tolkning av regelverket knyttet til retten til å utløse refusjon. Kommuner har 
for eksempel meddelt at de ikke kan benytte leger fra andre land som vikarer dersom disse 
ikke har gjennomført norsk turnustjeneste eller har oppnådd alle læringsmålene i 
spesialistutdanningens første del. Dette gjelder leger som kommunen har benyttet tidligere 
som vikarer og som kjenner kommunen og systemet godt. Kommuner har tidligere meldt 
om at de ikke kan benytte nyutdannede leger som enda ikke har fått en LIS1-stilling i 
vikariater som fastleger eller i vikariater som leger i kommunalt organisert legevakt. 

Dette rammer først og fremst mindre kommuner med få fastleger eller 
rekrutteringsutfordringer, som har et større behov for vikarer. Disse kommunene frykter 
ytterligere belastning på gjenværende fastleger og leger i kommunalt organisert legevakt, 
som ofte er de samme legene. Dårlig tilgang på vikarer kan på kort sikt særlig få 
konsekvenser for ferieavvikling. På lengre sikt kan det også få konsekvenser for 
rekrutteringen til fastlegeordningen og dermed for legedekningen. 

Departementet mener at det er behov for så snart som mulig å foreta endringer i § 1 punkt 
1 og punkt 3 i forskrift om trygderefusjon for leger m.v., for at det skal kunne ytes 
trygderefusjon til leger som etter forskrift om kompetansekrav for leger kan tiltre vikariat 
som fastlege, eller til lege i kommunalt organisert legevakt. I akuttmedisinforskriften 
stilles det spesifikke krav til kompetanse i legevakttjenesten. 

Lege som har inngått fastlegeavtale med kommunen vil også ha rett til å utløse 
trygderefusjon for legevaktvirksomhet. Retten til å utløse trygderefusjon, inkludert i 
legevakt, vil være ivaretatt for leger som inngår avtale med kommunen om å vikariere for 
fastlege. Departementet foreslår at vikariater som fastleger av inntil ett års varighet skal 
kunne utløse trygderefusjon selv om legen ikke har fått godkjent turnus eller 
spesialistutdanningens første del. Se forslag til endring forskriften § 1 punkt 1. 
Departementet foreslår også at vikarer i legevakt skal kunne utløse trygderefusjon selv om 
de ikke har fått godkjent turnus eller spesialistutdanningens første del, dersom de har 
tilsvarende yrkeserfaring fra sykehus og primærhelsetjeneste i EU/EØS-land. Dette 
forslaget gjelder vikariater på inntil to måneder. Se forslaget til endring i forskriften § 1 
punkt 3. Se forslag til forskriftsendringer i punkt 6.3. 

Bestemmelser om legetjenester i kommunene er i dag spredt på flere forskrifter. Det er i 
dag i hovedsak fem forskrifter som regulerer dette. Det er forskrift om kompetansekrav 
for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (forskrift om kompetansekrav for 
leger), forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, 
ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften), forskrift 
om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften), forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk 
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psykologi og fysioterapeuter (forskrift om trygderefusjon for leger m.v.), og forskrift om 
stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (forskrift om stønad 
til dekning av utgifter hos lege). Disse forskriftene er knyttet opp mot hverandre, samtidig 
som ulike hensyn ligger bak reguleringene i de forskjellige forskriftene. Departementet 
arbeider nå med endringer i akuttmedisinforskriften og tar sikte på å sende ut et 
høringsnotat før sommeren. Departementet ser at det kan være utfordrende å få full 
oversikt over dagens regulering. Departementet vil derfor på et senere tidspunkt komme 
tilbake til behovet for en harmonisering av regelverket.  
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5 Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Etter departementets vurdering vil verken forslagene til endringer i spesialistforskriften 
eller forslaget til endringer i forskrift om trygderefusjon for leger m.v. ha økonomiske 
eller administrative konsekvenser av betydning. 
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6 Forslag til endringer  

 

Forslagene til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) og endring i forskrift 
18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi 
og fysioterapeuter (forskrift om trygderefusjon for leger m.v.) følger nedenfor. 
Endringene er markert med kursiv. 

Departementet foreslås at forskriftsendringene skal tre i kraft straks det er vedtatt. 

6.1 Utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens 

første del 

Det foreslås følgende endring i første ledd i spesialistforskriften § 14: 

§ 14. Fullføring av utdanningens første del etter fravær 

En lege som har hatt fravær som er lovfestet eller tariffestet og som skal komme 
til fratrekk ved beregningen av utdanningstiden i utdanningens første del etter § 31 
fjerde ledd, skal få tilbud om å fullføre utdanningens første del hos samme 
arbeidsgiver etter reglene i denne bestemmelsen. 

Helseforetaket, sykehuset og kommunen skal samarbeide med legen om å legge til 
rette for at ventetiden mellom permisjonens utløp og tiltredelsen i den nye stillingen 
blir så kort som mulig. Den nye stillingen skal ikke lyses ut. 

Har legen hatt fravær fra en stilling i et sykehus eller i et helseforetak, skal legen 
tilbys å fullføre sykehusdelen i utdanningens første del ved samme sykehus eller helse-
foretak. Stillingen skal gi legen en samlet praktisk tjeneste i sykehus på minst ett år. 

Har legen hatt fravær fra en stilling i en kommune, skal legen tilbys å fullføre 
kommunedelen i utdanningens første del i samme kommune. Stillingen skal gi legen en 
samlet praktisk tjeneste i kommunen på minst seks måneder. 

Har legen blitt ansatt av en kommune i en koblet stilling etter § 13 bokstav a og har 
hatt fravær fra stilling i sykehuset eller helseforetaket, skal legen tilbys en stilling i 
kommunen når en stilling i utdanningens første del blir ledig. 

Har legen rett til å bli ansatt i en kommune som sykehuset eller helseforetaket sam-
arbeider med, jf. § 13 bokstav b, og legen har hatt fravær fra en stilling i sykehuset 
eller helseforetaket, skal legen tilbys en ledig stilling i en av kommunene som 
sykehuset eller helseforetaket samarbeider med. Kommunene skal avtale hvem av dem 
som skal tilby legen en ledig stilling. Helsedirektoratet kan i samråd med 
Fylkesmannen pålegge en av kommunene å tilby en stilling. 
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Det foreslås følgende endring i tredje ledd (som blir tredje og fjerde ledd) i 
spesialistforskriften § 31: 

§ 31 Beregning av utdanningstid 

Samlet utdanningstid, jf. kravet om minste utdanningstid på seks og et halvt år etter 
§ 2 første ledd og kravet om minst to år i åpen uselektert allmennpraksis under 
spesialistutdanningen etter § 2 fjerde ledd første punktum, skal beregnes ut fra 
gjennomført praktisk tjeneste bekreftet etter § 25 første ledd bokstav e. 

Dersom legen har hatt tjeneste på deltid under utdanningen skal tellende tjenestetid 
forkortes tilsvarende. 

Følgende fravær skal telle med ved beregningen av utdanningstid: 
a) deltakelse på kurs eller liknende fravær som er relatert til utdanningen  
b) lovfestet eller tariffestet ferie, med unntak av overført ferie eller uttak av  
forskuddsferie. 

Sykefravær, permisjoner, overført ferie, uttak av forskuddsferie og annet fravær 
som ikke omfattes av tredje ledd, skal komme til fratrekk ved beregningen av 
utdanningstid, for den andelen som utgjør mer enn 
a) tolv dager av tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten i utdanningens første del 
b) seks dager av tjenestetiden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 
utdanningens første del  
c) ti prosent av tjenestetiden i utdanningens resterende del. 

Spesialistutdanning som gjelder en annen spesialitet enn den det søkes om, kan 
være tellende med inntil tre år og tre måneder. Dette gjelder uavhengig av om 
utdanningen er gjennomført i Norge eller i et annet land, og om hele spesialist-
utdanningen eller bare deler av den er gjennomført. Begrensningen i første punktum 
gjelder også dersom deler av spesialistutdanningen i samme spesialitet er gjennomført i 
et annet land. 

 

6.2 Fritak fra krav for spesialistgodkjenning ved opprettelse av 

nye spesialiteter 

Det foreslås følgende nytt tredje ledd i spesialistforskriften § 29: 

§ 29 Spesialistgodkjenning 

Helsedirektoratet skal gi spesialistgodkjenning etter søknad fra legen dersom følgende 
vilkår er oppfylt: 

a) Det er dokumentert at læringsmålene for utdanningens første del og for den 
aktuelle spesialiteten i forskriftens vedlegg 2 er oppnådd. 

b) Utdanningen er gjennomført i samsvar med § 2. 
c) Legen har autorisasjon etter helsepersonelloven § 48a. 
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Søknaden kan avslås dersom det foreligger forhold som ville gitt grunn til å tilbake-
kalle spesialistgodkjenningen etter helsepersonelloven § 57. 

Ved innføring av en ny legespesialitet, kan Helsedirektoratet gi spesialist-
godkjenning til en lege som allerede er spesialist i en annen spesialitet. Dette gjelder 
selv om utdanningen i den nye spesialiteten ikke er gjennomført i samsvar med kravet til 
utdanningstid i § 2 første ledd jf. § 31, kravet til utdanningens forskjellige deler i § 2 
andre ledd og kravet om at den vesentlige delen av spesialistutdanningen for 
sykehusspesialitetene skal gjennomføres ved godkjent utdanningsvirksomheter i særskilt 
stillinger for lege i spesialisering i § 2 sjette ledd jf. § 8 første ledd. Søknad om slik 
spesialistgodkjenning må være sendt Helsedirektoratet innen to år etter ikrafttredelse av 
ny legespesialitet fastsatt i forskriftens vedlegg 1 og vedlegg 2.    

6.3 Forslag til endring i forskrift om trygderefusjon for leger m.v. 

Det foreslås følgende endring i § 1 punkt 1: 

§ 1. 

Folketrygden yter stønad for undersøkelse og behandling hos lege, spesialist i klinisk 
psykologi og fysioterapeut i følgende tilfeller: 

1. Vedkommende yrkesutøver har fastlegeavtale med kommunen eller avtale med 
kommunen eller individuell driftsavtale med regionalt helseforetak. En yrkesutøver 
med fastlegeavtale må i tillegg oppfylle kravene i forskrift om kompetansekrav for 
leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten § 3 jf. § 4 og § 5. Fastlegen må ha 
gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i 
spesialistutdanningens første del. Dette gjelder ikke for lege som tiltrer et vikariat av 
inntil ett års varighet, jf. forskrift om kompetansekrav for leger § 4 første ledd 
bokstav a).  

2. Ved nødvendig sykebesøk utenom ordinær arbeidstid av fastlønnet kommunelege.  

3. Legen deltar i kommunalt organisert legevakt. Slik deltakelse gir ikke rett til 
trygderefusjon for annen pasientbehandling. Legen må ha gjennomført norsk 
turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første del.  
Dette gjelder ikke for lege som tiltrer et vikariat av inntil to måneders varighet og 
som har grunnutdanning fra EU/EØS-land og tilsvarende erfaring som etter tredje 
punktum fra EU/EØS-land. 

4. Legen yter øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven § 7.  

5. Ved pasientbehandling hos utdanningskandidater og lærere ved visse 
undervisningsinstitusjoner etter departementets bestemmelse.  

6. Når turnuslege/lege under spesialisering i spesialistutdanningens første del, som har 
gjennomført turnustjenesten i sykehus eller som har oppnådd læringsmålene i 
spesialistutdanningens første del i spesialisthelsetjenesten, deltar i kommunal legevakt 
eller jobber hos fastlege, jf. forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse 
og behandling hos lege § 2 nr. 3.  
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7. Når lege i spesialistutdanning i utdanningens andre og tredje del utfører 
pasientbehandling hos lege som har individuell driftsavtale med regionalt 
helseforetak. Stønaden utbetales til legen som har individuell driftsavtale med 
regionalt helseforetak. 
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Høringsinstanser   

  

Akademikerne   

Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Bergen  

Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Oslo  

Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Tromsø  

Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Trondheim  

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)   

Arbeidstilsynet  

Aurora (Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem)   

Barneombudet   

Blå Kors Norge   

Borgestadklinikken   

Datatilsynet   

De fylkeskommunale eldrerådene  

Departementene  

Direktoratet for e-helse  

DELTA   

Den norske advokatforening   

Den norske jordmorforening   

Den norske legeforening   

Den norske tannlegeforening   

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål  

Fagforbundet   

Fagrådet - Rusfeltet hovedorganisasjon  

Fellesorganisasjonen FO   

FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  

Folkehelseinstituttet   

Forbrukerombudet   

Forbrukerrådet   

Fylkesråd for funksjonshemmede   

Helse- og sosialombudet i Oslo   

Helsedirektoratet   
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Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)   

Helsetjenestens Lederforbund   

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)   

Hovedorganisasjonen Virke  

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse  

Innovasjon Norge   

Kliniske ernæringsfysiologers forening  

Kreftforeningen   

KS   

KS Bedrift  

Landets fylkeskommuner   

Landets fylkesmenn   

Landets helseforetak   

Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)   

Landets kommuner   

Landets pasient- og brukerombud   

Landets private sykehus   

Landets regionale helseforetak   

Landets universiteter   

Landsforeningen for barnevernsbarn  

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord  

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke   

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse   

Landsforeningen we shall overcome  

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere   

Landsorganisasjonen i Norge (LO)   

LAR Nett Norge   

Likestillings- diskrimineringsombudet   

Mental Helse Norge   

Mental Helse Ungdom MIRA-senteret  

MIRA-Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn  

NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse)  
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NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Nasjonalforeningen for 

folkehelsen   

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin  

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten   

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)  

Nasjonalt senter for distriktsmedisin  

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse   

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)   

NHO Service   

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)   

Norges Farmaceutiske Forening   

Norges forskningsråd   

Norges Handikapforbund   

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)   

Norges Optikerforbund   

Norges Tannteknikerforbund   

Norsk Audiografforbund  

Norsk Cøliakiforening   

Norsk Epilepsiforbund   

Norsk Ergoterapeutforbund   

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid   

Norsk Fysioterapeutforbund   

Norsk kiropraktorforening   

Norsk manuellterapiforening  

Norsk Ortopedisk Forening   

Norsk Pasientforening   

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)   

Norsk Psykiatrisk Forening   

Norsk Psykoanalytisk Forening   

Norsk Psykologforening   

Norsk Radiografforbund   

Norsk Revmatikerforbund   

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)   
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Norsk Sykepleierforbund   

Norsk Tannpleierforening   

Norsk Tjenestemannslag (NTL)   

Norske Fotterapeuters Forbund   

Norske Ortopediingeniørers Forening   

Norske Ortoptister Forening   

PARAT Helse   

Personvernnemnda   

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund   

Regelrådet   

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS 

Øst  

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør  

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Vest  

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt  

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord  

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse   

Regjeringsadvokaten   

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)   

Riksrevisjonen  

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)   

Rådet for psykisk helse   

Sametinget   

SINTEF Helse   

Spekter   

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)  

Statens helsetilsyn   

Statens legemiddelverk 

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) 

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning   

Stortingets ombudsmann for forvaltningen   

Studieforbundet Folkeuniversitetet   

Sysselmannen på Svalbard 
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Unio   

Universitets- og høyskolerådet   

Utdanningsdirektoratet   

Utdanningsforbundet   

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)   
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Fra: Postmottak HOD (postmottak@hod.dep.no)
Sendt: 12.04.2019 15:16:28
Til: 
Kopi: 

Emne: Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.
Vedlegg: Brev forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for.pdf;Hoeringsnotat ferdig
endringer i spesialistforskriften og trygderefusjo 12.04.19.pdf;Høringsinstanser - endinger i spesialistforskriften og
forskrift om trygderefusj(1).pdf
Høringsbrev om forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. finner du på
regjeringen.no.
 
Høringsfrist 24. mai 2019.
 
Departementet ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her.
 
Denne meldingen er sendt til:

-           Se egen liste
 
Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el underforeninger iflg liste over
høringsinstanser.
 
Med vennlig hilsen
Helse‐ og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 21.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Eldrerådskonferansen 2019 Finnsnes 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 9/19 29.05.2019 

 

Vedlegg 
1 Eldrerådskonferansen 18.-19. september 2019 
2 Foreløpig program.pdf 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Kort sammendrag 
Se vedlegg. 

Saksutredning 
 

Administrasjonens vurdering 
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Drift- og utbyggingssenteret 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  
Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 
De kommunale eldrerådene i Troms  
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
18/8611-7 Line Samuelsen 060 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
32862/19 77 78 80 11   15.05.2019 
 
 
Eldrerådskonferansen 18.-19. september 2019 
 
Fylkeseldrerådet i Troms har gleden av å invitere til den årlige konferansen for de kommunale 
eldreråd i Troms. Konferansen finner sted på Finnsnes hotell 18.-19. september, starter og 
avslutter med lunsj. 
 
Konferanseavgift: 
Helpensjon m/overnatting og middag dag 1  kr 2430,- 
Dagpakke 2 dager u/middag    kr 1130,- 
Dagpakke 2 dager m/middag  dag 1   kr 1580,- 
Overnatting tilknytningsdøgn    kr  1130,- 
 
Prisene er den totale konferanseavgiften for hele konferansen. Til middagen er det en aperitif 
og en enhet drikke inkludert i prisen. 
 
Hvert enkelt eldreråd har ansvaret for betaling av oppholdet på hotellet og reiseutgiftene. 
Hotellet vil i etterkant av konferansen sende faktura for hvert enkelt eldreråd til de respektive 
kommuner. 
 
Bindene påmelding innen 29. august til: fylkeseldreraadet@tromsfylke.no  
Oppgi navn, e-post og telefonnummer til de påmeldte. 
 
Vedlagt følger foreløpig program. Endelig program sendes når det er klart. 
 
Ved eventuelle spørsmål kan det tas kontakt med Line Samuelsen, sekretær for 
fylkeseldrerådet, tlf. 77788011. 
 
Fylkeseldrerådet håper at så mange som mulig har anledning til å delta.  
 
Velkommen til Finnsnes! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Line Samuelsen 
Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms   
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Program 

Eldrerådskonferansen
Finnsnes hotell 18–19. september 2019

ONSDAG 18. SEPTEMBER

 1030–1100 Innsjekk/registrering/kaffe

 1100–1115 Velkommen/praktiske opplysninger/konstituering

 1115–1230 Leve hele livet ved Anette Moltu Thyrhaug, leder for helse- og omsorgsseksjonen hos 

Fylkesmannen 

Hva skjer i din kommune? Innspill fra deltakere på konferansen

 1230–1330 Lunsj

 1330–1500 Den nye eldreloven mer informasjon kommer 

Gjennomgang av nye forskrifter mer informasjon kommer

 1500–1530 Kaffepause

 1530–1700 Eldrerådene har ordet

 1700 Behandling/vedtak av uttalelser sendes elektronisk til line.samuelsen@tromsfylke.no 

innen kl. 11.00 

 1900 Middag/hilsningstale ved ordfører

TORSDAG 19. SEPTEMBER

 0900–0930 Vedtak av uttalelser/resolusjoner

 0930–1000 Informasjon om sammenslåingen av nye Senja kommune ved Jorid Meyer, 

levekårsleder Berg kommune

 1000–1015 Benstrekk

 1015–1100 TryggEst: Overgrep mot eldre ved Nina Christine Dahl, rådgiver i Tromsø kommune

 1100–1130 Kaffepause og utsjekking

 1130–1245 TryggEst fortsetter mer informasjon kommer

 1245 Avslutning ved fylkeseldrerådets leder

 1300–1400 Lunsj 

God tur hjem!
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 22.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Årsmelding 2018 Dyrøy eldreråd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 10/19 29.05.2019 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Årsmelding 2018 

 

Rådmannens innstilling: 
Årsmeldinga godkjennes og sendes Dyrøy kommunestyret til orientering. 

Kort sammendrag 
Se vedlegg. 

Saksutredning 
 

Administrasjonens vurdering 
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2018 
ÅRSMELDING FOR DYRØY 

ELDRERÅDET 

DYRØY 
kommune 

 

 
 
 

Foto: Dyrøymat as 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 22.05.2019 

 

ÅRSMELDING FOR DYRØY ELDRERÅD 2018 
 
 

 
 
 
 

1. RÅDETS SAMMENSETNING: 

For valgperioden 2015-2019  består Dyrøy eldreråd av følgende representanter 
- 2018: 
 
Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 
1. William Melbye 1. Ronald Kristiansen 
2. Kristine Fossmo 2. Ethel Eilertsen 
3. Marius Johansen 3. Halvor Arntsen 
4. Ingjerd Johansen 4. Ingebjørg Nordmo 
5. Kjærlaug Pedersen 5. Bjørg Dahl 

 
Ved konstituering av Eldrerådet 02.12.15 ble følgende valgt til leder og nestleder: 

 
Leder: William Melbye.  Nestleder: Ingjerd Johansen. 

 
Sekretær for eldrerådet er Kine Svendsen. 

 
 

 
Dyrøy eldreråd er et rådgivende organ for det kommunale- og det politiske styringsverket i 
kommunen, og skal ha framlagt for seg alle saker av særlig interesse som vedgår de eldre i 
kommunen. 
 
Budsjett/regnskap og kommunedelplaner skal legges fram for rådet før formannskapet og 
kommunestyret vedtar disse. 
 
Eldrerådet skal gi sitt syn på saker, som det arbeides med i kommunen og i det politiske 
organet, som kan ha innflytelse på den eldre befolkningens livskvalitet. 
 
Etter intensjonen med oppretting av eldrerådene skal rådet også være en “igangsetter„ og 
“pådriver„ for å få fremmet saker som kan bedre den eldre befolkningens levekår både 
generelt og i forbindelse med spesielle saker som er under planlegging/arbeid i kommunen. 
 
Videre kan eldrerådet på eget initiativ ta opp saker som vedgår de eldre i kommunen.  
Dette er avhengig av engasjement fra de enkelte medlemmene i rådet. 
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2. BUDSJETT: 

 

3. MØTER: 

• Det har vært avholdt 5 møter i Eldrerådet, alle møter på møterom, kommunehuset: 
21.mars, 4.juni, 28.juni, 25.september og 6.november.  
 

• 13.november: fellesmøte med eldrerådene i Dyrøy og Sørreisa og råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne for Dyrøy og Sørreisa.  
 

• 15.november: fellesmøte med Dyrøy eldrerådet og Dyrøy ungdomsrådet. 
 

• Regioneldrerådet for Midt-Troms: Ingen møter i 2018. 
 

 

Møtedato: 21.03 04.06 28.06 25.09 06.11 13.11 15.11 

1.medlem William 
Melbye  X X  X X X 

Personlig 
varamedlem 

Ronald 
Kristiansen        

2.medlem Kristine 
Fossmo  X X X X X X 

Personlig 
varamedlem 

Ethel 
Eilertsen X       

3.medlem Marius 
Johansen X X X X X X X 

Personlig 
varamedlem 

Halvor 
Arntsen        

4.medlem Ingjerd 
Johansen X X  X X X X 

Personlig 
varamedlem 

Ingebjørg 
Nordmo        

5.medlem Kjærlaug 
Pedersen X X X X X X X 

Personlig 
varamedlem 

Bjørg Dahl        
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Fra administrasjon møtte følgende: 
 

Møtedato: 21.03 04.06 28.06 25.09 06.11 13.11 15.11 

Sekretær Kine Svendsen X X X X X  X 
Rådmann Tore Uthaug   X X    
Ordfører Marit Espenes  X  X    
Kommunalsjef Karl J. Olsen X X   X  X 
Rådgiver Kjell Rune Marthinsen   X     
Trine Nygård       X 

 
 
 

4. DELTAKELSE PÅ KONFERANSER/KURS: 

• 19. og 20.september: Eldrerådskonferansen 2018, Harstad. 
Følgende deltok: Kjærlaug Pedersen og Kristine Fossmo. 
 
 

 
5. SAKER 
Rådet har behandlet til sammen 7 PS saker med fattet vedtak. 
 

• PS 2/18 Omsorgsboliger ved Dyrøytunet – Innspill fra organisasjonene 
• PS 3/18 Høringsbrev Forskrift om langtidsopphold i Dyrøy kommune 
• PS 4/18 Bekymringsmelding 
• PS 6/18 Helsestasjon for eldre 
• PS 7/18 Årsmelding 2017 Dyrøy eldreråd 
• PS 8/18 Eldrerådskonferansen 2018 Harstad 
• PS 9/18 Eventuelt 
• PS 10/18 Høring av kommuneplanens arealdel 2018-2029 Dyrøy kommune 
• PS 12/18 Invitasjon til fellesmøte eldreråd og råd for funksjonshemmede i Dyrøy og 

Sørreisa 
• PS 13/18 Eventuelt 
• PS 16/18 Generasjonsarbeid i Dyrøy kommune 
• PS 17/18 Lavterskel DigiDyrøy 
• PS 18/18 Budsjett 2019 / Økonomiplan 2019-2022 
• PS 19/18 Eventuelt 
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6. HØRINGER/UTTALELSER: 

I tillegg har eldrerådet fått referert og drøftet tilsendte saker fra flere instanser. 
 

7. RÅDETS DELTAKELSE I RELATERTE PROSJEKTER/UTVALG 

- 

8. ELDRERÅDETS SATSNINGSOMRÅDER  

- 

9. ELDRERÅDETS ENGASJEMENT  

- 

10. EVENTUELT 

- 
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