
Omregistrering av godkjenning som allmennlege til spesialist i allmennmedisin, 
inkludert registrering av tilleggstakstperiode
Leger med utdanning og allmennlegebevis fra EØS-land eller Sveits som før 1. mars 2017 ble registrert som allmennlege i 
Helsepersonellregistrert (HPR), har fra 1. januar 2020 rett til å benytte tittelen spesialist i allmennmedisin. Omregistrering i HPR vil 
kunne foretas når du sender dette skjemaet til Helsedirektoratet i utfylt stand (e-postadresse: godkjenning@helsedir.no).       
Etter omregistreringen vil du få rett til tilleggtakst. 

Opplysninger om deg 

Navn 

Fødselsnummer/d-nummer HPR-nummer 

Kontaktinformasjon 

Postadresse 

Postnummer Poststed Land 

Telefonnummer E-postadresse

Utdanning som allmennpraktiserende lege/spesialist 
i allmennmedisin i andre land 
Kvalifikasjonsbeviset er utstedt i følgende EØS-land eller Sveits (oppgi også dato):

Kvalifikasjonsbevis som bekrefter at utdanningen er i tråd med Forskrift om helsepersonell fra EØS-land 
og Sveits § 10, jf. vedlegg II pkt. 5.1.4,  er fremlagt i forbindelse med tidligere godkjenning. 

Jeg bekrefter ved underskrift at opplysningene som oppgitt ovenfor, er korrekte. 

Sted/dato

Signatur _______________________________________

_______________________________________

Helsedirektoratet vil etter at dette skjemaet er mottatt, omregistrere din godkjenning i HPR, jf. forskrift 
om helsepersonell fra EØS-land og Sveits §10, jf. vedlegg II pkt. 5.1.4, og spesialistforskriften § 33. 

Du vil etter omregistreringen stå oppført med tittelen spesialist i allmennmedisin. Fra samme dag som 
omregistreringen i HPR er utført, vil du kunne kreve tilleggstakst som spesialist i allmennmedisin, jf. 
forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege § 2 nr 7. Du må selv 
sjekke når omregistreringen i HPR er utført. Perioden for tilleggstakst vil fremkomme av HPR. For 
nærmere informasjon om tilleggstakst kan du kontakte Helfo. For forlengelse av retten til tilleggstakst, 
vises det til våre nettsider.

Søknad sendes til: godkjenning@helsedir.no. 
Merk emnefelt i e-post med: Omregistrering av spesialistgodkjenning i allmennmedisin

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-10-08-1130?q=E%C3%98S%20forskriften%20helsepersonell
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-27-923?q=st�nad til dekning av utgifter
https://www.helfo.no/om-helfo/kontakt-med-helfo
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialist-utdanning-for-leger-gammel-ordning/allmennmedisin#regler-for-forlengelse-av-retten-til-tilleggstakst-etterutdanning
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