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Spesialistutdanningen

Godkjente spesialister i 2006478

Det ble i 2006 gitt 975 spesialistgodkjenninger hvorav 397 er overført 
fra andre EØS/EU-land. I tillegg er det gitt 439 resertifiseringer for 
en ny femårs periode i allmennmedisin. Gjennomsnittlig utdanningstid 
var 8,3 år. Gjennomsnittsalderen var 40,8 år og kvinneandelen var 
41,9 % for godkjenninger gitt etter norske spesialistregler.

De 975 spesialistgodkjenningene ble gitt 
323 kvinner og 568 menn, dvs. 891 for-
skjellige personer (hvorav 782 fikk sin 
første spesialistgodkjenning i 2006).

Som det fremgår av Figur 1 er det en 
ytterligere jevn stigning i antall spesialist-
godkjenninger totalt siden 2002. De 975 
godkjente spesialistene i 2006 er det høy-
este antallet siden det i 1998 ble godkjent 
993.

Økningen i antall konverterte spesialist-
godkjenninger skyldes først og fremst over-
føring av spesialitet fra Sverige, Danmark 
og Tyskland. Det er en nedgang i konver-
teringer fra de ti nye EU-landene siden for-
rige år, og det er en nedgang i overføring av 
spesialitet i allmennmedisin fra Sverige og 
Danmark siden 2005.

I likhet med 2005 er det heller ikke 
i 2006 godkjent spesialist i barnekirurgi. 
Dette er den eneste spesialiteten som i 2006 
ikke har fått godkjent spesialist. I karkir-
urgi, kjevekirurgi og munnhulesykdommer 
og medisinsk biokjemi er det godkjent én 
ny spesialist i 2006. I kjevekirurgi og 
munnhulesykdommer og i thoraxkirurgi 

var det kun overføringer og ingen godkjen-
ninger etter norske regler.

Allmennmedisin på topp
Allmennmedisin har fått flest nye godkjente 
spesialister, 151 totalt, hvorav 113 etter 
norske regler. Av sykehusspesialitetene har 
indremedisin de fleste godkjenningene (95) 
hvorav 58 etter norske regler. Psykiatri 
følger på annen plass med 83 totalt, hvorav 
52 etter norske regler. Anestesiologi har 
totalt 74 nye spesialister, men bare 36 etter 
norske regler. Indremedisin og psykiatri er 
de to store sykehusspesialitetene. Antall 
yrkesaktive spesialister i psykiatri under 
70 år i Norge er nå 1 076, mens tallet for 
indremedisin er 1 338. Dette er 200 flere 
i psykiatri enn i generell kirurgi, som tidli-
gere var en av de to store sykehusspesialite-
tene sammen med indremedisin.

Allmennmedisin holder seg ganske sta-
bilt med 100 nye godkjente spesialister 
i snitt per år de siste seks år etter norske 
regler. I tillegg er det i 2006 439 spesialister 
som har fått fornyet sin spesialistgodkjen-
ning i allmennmedisin for nye fem år. 

Årlig resertifisering i allmennmedisin har 
i siste femårsperiode vært i snitt 431 per år 
de siste fem år. Antall yrkesaktive spesia-
lister under 70 år i Norge i allmennmedisin 
er 2 456 per 1.1. 2007, hvorav 1 974 er 
privatpraktiserende og 114 fastlønte fast-
leger. Kvinneandelen er 27,5 %. Totalt er 
det 3 459 privatpraktiserende og 335 fast-
lønte fastleger. Det betyr at 57,1 % av de 
privatpraktiserende fastlegene og 34 % av 
de fastlønte fastlegene er godkjente spesia-
lister i allmennmedisin. I tillegg er det noen 
av fastlegene som har godkjenning i andre 
spesialiteter.

Få nye spesialister i generell kirurgi
Det er et bekymringsfullt lavt antall nye 
spesialistgodkjenninger etter norske regler 
i generell kirurgi, kun 14, samt 18 konver-
tert fra andre land. Antallet godkjenninger 
etter norske regler i generell kirurgi er det 
laveste siden 1972. Hvis man ser på total-
antallet godkjenninger i generell kirurgi, 
både konvertering og godkjenning etter 
norske regler, er antallet i 2006 det laveste 
antallet siden 1994 (27). Gjennomsnittet 
siste tiårsperiode er 46 nye spesialister per 
år. Nye spesialister i generell kirurgi etter 
norske regler er i snitt 22 per år siste ti år. 
Tendensen er klart synkende de siste seks år 
sammenliknet med antall godkjenninger 
siste halvdel av 1990-tallet.

Utdanningstid og alder
Med utdanningstid menes tiden fra norsk 
autorisasjon til tidspunkt for spesialistgod-
kjenning for spesialister som blir godkjent 
etter norske regler – minst fem og maksi-
malt 15 år etter autorisasjon. Gjennom-
snittlig utdanningstid for godkjenning etter 
norske regler er i 2006 8,3 år – 8,9 år for 
kvinner og 7,9 år for menn. Dette er det 
fjerde året på rad med økende forskjeller 
i utdanningstid mellom kvinner og menn. 
Denne forskjellen er nå større enn tidligere. 
Dersom vi i tillegg avgrenser til spesialister 
som fikk sin første spesialistgodkjenning 
i 2006, var gjennomsnittlig utdanningstid 
8,2 år – 8,9 år for kvinner og 7,7 år for 
menn.

Gjennomsnittsalderen for godkjente 
spesialister etter norske regler var i 2006 
40,8 år – 40,8 år for menn og 41 år for 
kvinner.

Kjønnsfordeling
For godkjenning etter norske regler var 
kvinneandelen i 2006 på 41,9 %. Det er en 
nedgang fra 45,4 % i 2005. Det er likevel 
i flere spesialiteter godkjent flere kvinner 
enn menn i 2006. I fødselshjelp og kvinne-
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