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Ny søknadsordning 
for spesialistgodkjenning
Fra 1. oktober 2011 må søknad 
om spesialistgodkjenning sendes 
til Helsedirektoratet.

Legeforeningen har inntil nå hatt delegert 
myndighet fra Helsedirektoratet til å god-
kjenne spesialister. Ved at Stortinget i juni 
2009 vedtok en endring av helsepersonell-
loven § 53 ble delegeringsmyndigheten til 
yrkesorganisasjonene fjernet.

Bakgrunnen for endringen er i følge 
myndighetene å tydeliggjøre myndighets-
utøvelsen på området, og å innrette spesia-
listgodkjenning som i andre nordiske land.

Endringen innebærer at det er Helsedirek-
toratet som fra 1.10. 2011 vil ha ansvaret 

med å behandle søknad om spesialistgod-
kjenning for leger, tannleger og optikere.

Søknader som fremmes etter denne datoen 
må derfor sendes til Helsedirektoratet.

Søknadene vil i følge Helsedirektoratet 
bli behandlet fortløpende og søknadspro-
sessen skal gradvis bli fullelektronisk. 
Søkerne vil etter hvert kunne følge hvor 
søknaden er i saksbehandlingsløpet.

Informasjon om godkjenning av spe-
sialister etter den nye ordningen finnes 
på Helsedirektoratets nettsider: 
http://helsedirektoratet.no/personell/
spesialistgodkjenning

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Lett å la seg lure
Flere leger blir utsatt for svindel-
forsøk fra såkalte «kataloghaier». 
Legeforeningen advarer mot slike 
firmaer.
Legeforeningen får med jevne mellomrom 
henvendelser fra leger som er kontaktet av 
«kataloghaier», dvs. selskaper som selger 
mer eller mindre fiktive annonsetjenester 
mot stive priser.

Nylig tok et medlem kontakt etter å ha 
mottatt en henvendelse fra Europeisk medi-
sinsk katalog. Katalogfirmaet som har 
adresse i Lisboa, har sendt ut et eget skjema 
der legens navn allerede er oppført og har 
bedt legen bekrefte opplysningene. I følge 
firmaet koster publiseringen 1 057 Euro per 
år eks moms.

Legeforeningen har tidligere gitt en 
advarsel mot slike useriøse aktører der man 

anbefaler medlemmene å være oppmerk-
somme før de besvarer spørsmål om mar-
kedsføring i forskjellige medier eller om 
oppdateringer av kundekataloger og uten-
landske legeregistre. Flere leger har skrevet 
under på dokumenter uten å være klar over 
at de samtidig foretok en bestilling.

Legeforeningens president Hege Gjes-
sing oppfordrer leger som mottar slike hen-
vendelser til å se bort fra dem, og ev. melde 
fra til Legeforeningen slik at man kan få en 
oversikt over omfanget.

Les mer om juridiske aspekter ved slike 
forsøk her: 
www.legeforeningen.no/id/136062

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Jubileumsquiz
1. Marie Spångberg ble Norges første kvinnelige lege i 1893. Men hvem var den første 
kvinnelige lege som avla norsk medisinsk doktorgrad, og i hvilket år?

2. Hvilke fagområder var hun mest opptatt av?
3. Hvem var første kvinnelige generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon (WHO) 

og når ble hun tilsatt?
Anders Taraldset

Svar:

MINIPORTRETTET

En brobygger

Per Hjortdahl (65) ser på seg 

selv om en brobygger mellom 

akademi og profesjon. Medi-

sinprofessoren ved Det medi-

sinske fakultet, Universitetet 

i Oslo, har bidratt til  å akade-

misere og forskningsbasere 

allmennmedisinen.

– Jeg opplever at den faglige 

betydningen av forskning, 

pasientsikkerhet, kvalitets-

sikring og kvalitetsforbedring 

er blitt tydeligere og styrket 

i Legeforeningen generelt, 

i de fagmedisinske foreningene 

og i sekretariatet, sier han. 

– Samtidig begynner akade-

miet å forstå at de har et del-

ansvar for å legge grunnlaget 

for en profesjonsutøvelse som 

lege, sier han. Hjortdahl er 

opptatt av prosesser og av lege-

pasientforholdet.

For omlag ti år siden opp-

levde han en nær-fatal util-

siktet hendelse under en opera-

sjon. Dette har bidratt til at han 

er økende opptatt av pasient-

sikkerhet og kvalitet i helse-

vesenet, og han har vært med 

på å få det inn i undervisningen. 

Han er medlem av Legefor-

eningens forskningsutvalg og 

har også vært med på å bygge 

opp kvalitetssikringsfondene 

og NOKLUS.
Per Hjortdahl var i fire år 

eneste lege på Værøy og Røst, 

en viktig erfaring som han har 

tatt med seg i sitt senere yrkes-

liv. To barn som i utgangspunk-

tet ikke skulle bli leger, har 

fulgt i sin fars fotspor. – Det er 

nok gleden og stoltheten over 

faget som har smittet over, tror 

han. Det tredje «barnet» – ara-

papagøyen Walter – bor nå hos 

fosterforeldre.
Et av Hjortdahls kjenne-

merker er ulik fargene på sok-

kene. Kun én gang på 40 år har 

han fraveket dette. Det var da 

han giftet seg.

Legeforeningen 125 år
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1.Alexandra Felicité Willeminot Ingier, 1914.
2.Kvinnesykdommer og patologi.
3.Gro Harlem Brundtland, 1998–2003.


