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Ny spesialistutdanning for leger



Spesialistforskriften



§9 – Opprettelse og fordeling av LIS1-stilllinger

• Helsedirektoratet fastsetter hvor mange stillinger som skal opprettes i 
sykehusene og kommunene

• LIS1-stillingene i kommunene fastsettes fylkesvis i samråd med 
fylkesmennene

• Helsedirektoratet kan om nødvendig pålegge den enkelte kommune å 
ansette leger i LIS1-stilling

• Kommunen skal få mulighet til å uttale seg før slikt pålegg gis



§11 – Kobling av stillinger

• a) Søkeren ansettes samtid i stilling i helseforetak og kommune

• b) Søkeren ansettes først i helseforetak. Søkeren gis deretter rett til 
ansettelse i en kommune som helseforetaket samarbeider med



§12 – fullføring av utdanning etter fravær
• Kommunen og sykehuset skal tilrettelegge for at ventetiden mellom 

permisjonens utløp og tiltredelse i ny stilling blir så kort som mulig

• Har legen hatt fravær fra en stilling i en kommune, skal legen få tilbud 
om å fullføre utdanningen i samme kommune



§14 – Tilskudd til kommunene
• Kommunene mottar et økonomisk tilskudd for å medvirke til 

gjennomføringen av den praktiske tjenesten

• Dersom en kommune i en periode ikke har leger i spesialisering ansatt på 
grunn av forhold den ikke selv har kontroll over, skal kommunen likevel 
få tildelt tilskuddet

• Misligholder kommunen sine forplikter etter forskriften, kan tilskuddet 
bortfalle



§15 – kommunens ansvar 

• For en lege som gjennomfører praktisk tjeneste i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten som en del av utdanningens første del, skal kommunen:

• a) legge til rette for læringsaktiviteter slik at legen kan oppnå læringsmålene knyttet til 
denne delen av utdanningen 

• b) sørge for at legen får nødvendig veiledning og supervisjon 
• c) sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte lege 
• d) sørge for at den enkelte lege får løpende vurdering av om læringsmålene er 

oppnådd 
• e) sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres 
• f) utstede bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste



§16 – Tilleggsvilkår for stillinger i utdanningen 
andre og tredje del

• Før stilling i utdannings andre og tredje del skal arbeidsgiveren 
(kommunen) sjekke at legen har oppnådd alle læringsmålene i 
utdanningens første del



LIS1 - Fylkesmannens ansvar

Læringsaktiviteter:
• •Kurs i offentlig helsearbeid.
• •Kurs i akuttmedisin.
• •Gruppeveiledning.
• •Opplæring av veiledere for LIS1.

Rolle i å opprette, godkjenne og kvalitetssikre stillinger for del 1 
(Spesialistforskriften §11).


