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Sak 13 – Forslag om opprettelse av kompetanseområde i allergologi 
 

På bakgrunn av vedtak fattet av landsstyret i juni 2009 om opprettelse av kompetanseområder i 

tillegg til de formelle spesialitetene, fattet sentralstyret i møte 18. mars 2011 vedtak om 

opprettelse av en arbeidsgruppe for utredning av kompetanseområde i allergologi. 

 

Arbeidsgruppens rapport forelå i januar 2012. Rapporten vedlegges. 

 

Arbeidsgruppens forslag til utdanningskrav for kompetanseområdet er følgende:  

 

1. Kompetanseområdet bygger på spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, 

fordøyelsessykeommer, generell indremedisin, hud- og veneriske sykdommer, 

lungesykdommer, barnesykdommer og øre-nese-halssykdommer. 

For spesialister i arbeidsmedisin og allmennmedisin kreves i tillegg 12 måneder 

tjeneste ved relevant sykehusavdeling i en av de andre spesialitetene som 

danner utgangspunkt for kompetanseområdet.  

 

2.   To års tjeneste i relevant fagområde på avdelinger med allergologisk 

kompetanse 

 

3.  Krav til praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap 

 

4.  To grunnkurs i allergologi (ukeskurs) 

 

Krav til innhold i tjeneste, praktiske ferdigheter samt innhold i grunnkursene er beskrevet 

nærmere i rapporten. Det er også vedlagt forslag til teoretiske og praktiske ferdigheter samt 

forslag til program for grunnkursene. 

 

Videre er foreslått at det må utarbeides overgangsregler. 

 

Høring 

Sentralstyret vedtok i møte 15. februar 2012 å sende saken på høring til alle lokalforeninger, 

fagmedisinske foreninger, spesialforeninger, yrkesforeninger, spesialitetskomiteer,  

spesialitetsrådet og Norsk medisinstudentforening. Det var bedt om uttalelse på følgende: 

 

- Forslag om opprettelse av kompetanseområde i allergologi 

- Forslag til regler for godkjenning 
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Høringsuttalelser 

Ved høringsfristens utløp var det innkommet 25 høringsuttalelser. 5 støtter forslaget uten 

kommentarer, 18 støtter forslaget med kommentarer og 2 har innvendinger/kommentarer. 

Uttalelsene er oppsummert i vedlegg 2. 

 

Det er i høringsuttalelsene bred støtte til opprettelse av kompetanseområde i allergologi. De 

fleste er også enig i det regelverket som er foreslått. 

 

Sentralstyrets vurdering 

Det er bred støtte til forslaget om opprettelse av kompetanseområde i allergologi. Av 

høringssvar støtter 5 forslaget uten kommentarer, 18 støtter forslaget med kommentarer og 2 

har innvendinger/kommentarer. 

 

Når det gjelder utdanningskrav, er det kommet noen bemerkninger til arbeidsgruppens forslag: 

Krav til aktuelle utdanningssteder, varighet av klinisk tjeneste på aktuell utdanningsinstitusjon 

samt hvilke spesialiteter kompetanseområdet skal bygge på. 

  

Sentralstyret mener dette er justeringer av reglene for utdanning som kan vurderes av 

sentralstyret etter at innspillene er forelagt arbeidsgruppen. Sentralstyret vil derfor anbefale at 

landsstyret tar stilling til om kompetanseområde i allergologi skal opprettes. Dersom 

landsstyret fatter et positivt vedtak, ber sentralstyret om fullmakt til å fastsette reglene. 

Sentralstyret ber også om myndighet til å vurdere den mest hensiktsmessige måten å etablere 

kompetanseområdet på. 

 

Landsstyret anbefales å fatte slikt vedtak: 

 

Det opprettes kompetanseområde i allergologi med krav til utdanning i tråd med det fremsatte 

forslag til regler.  

Landsstyret delegerer til sentralstyret å fastsette endelige bestemmelser for utdanningen etter at 

arbeidsgruppen har vurdert de innkomne kommentarer til det foreslåtte regelverk.  

Sentralstyret gis fullmakt til å vurdere på hvilken måte kompetanseområdet mest 

hensiktsmessig blir etablert. 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

 

Geir Riise       Bjarne Riis Strøm 

generalsekretær      fagdirektør 
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