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Lege i spesialisering (LIS) - samarbeidsavtale mellom Gildeskål kommune og
Nordlandssykehuset

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune vedtar vedlagte samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset om praktisk
gjennomføring av utdanningsløp for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS).

Vedlegg
1

Samarbeidsavtale mellom kommune og Nordlandssykehuset - leger i
spesialisering i allmennmedisin (ALIS)

2

Plan for leger i spesialisering i Gildeskål kommune

Bakgrunn for saken:
Siden 1 mars 2017 skal alle leger som jobber i klinisk arbeid i kommunen være spesialist eller
i spesialisering i allmennmedisin (Kompetanseforskriften) Unntak gjøres kun for leger med
relevant spesialitet og for vikariat med mindre enn 1 års varighet.

1. mars 2017 trådte ny Spesialistforskrift i kraft for del 1 av spesialiseringen (LIS1), og 1.
mars 2019 for del 3 (LIS3). Spesialistforskriften regulerer spesialistutdanning og
spesialistgodkjenning av leger innen avgrensede deler av de medisinske fagområdene,
herunder allmennmedisin. Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste,
teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt
autorisasjon eller lisens. Utdanningen baseres på læringsmål. Med læringsmål menes hva en
legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre. Læringsmålene oppnås ved
gjennomføring av ulike læringsaktiviteter på flere ulike læringsarenaer.
Betegnelsen «Lege i spesialisering» (LIS) gjelder hele utdanningsløpet.
LIS-utdanningen er delt inn i to eller tre deler, avhengig av spesialitet.
Første del (LIS 1) er felles for alle og erstatter turnusordning. Den består av klinisk praksis i
tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
Andre del (LIS 2) omfatter læringsmål som er felles for flere spesialiteter innen kirurgi og
medisin. Disse gjelder sykehusspesialitetene, ikke allmennmedisin.
For alle andre spesialiteter er det en direkte overgang fra del 1 til del 3.
Tredje del (LIS 3) omfatter læringsmål som er spesifikke for hver enkelt spesialitet.
Læringsmålene for spesialiteten allmennlege, kan i hovedsak gjennomføres i kommunen,
mens det vil være nødvendig med tjeneste i spesialisthelsetjenesten for å oppnå enkelte
læringsmål.
Den nye spesialistforskriften tydeliggjør kommunenes ansvar for å legge til rette for at leger
som jobber i primærhelsetjenesten oppnår godkjent LIS1 og spesialisering i allmennmedisin
(LIS3).
Kommunen må selv registrere seg som utdanningsvirksomhet. For å bli godkjent som
utdanningsvirksomhet kreves det at kommunen har en plan for helhetlig utdanningsløp for
legene. Dette inkluderer både de kliniske læringsmålene i allmennmedisin og felles
kompetansemål. Kommunen må beskrive hvordan læringsmålene skal oppfylles, om den kan
gjennomføre alle, og eventuelt på hvilket arbeidssted dette kan gjennomføres. Det er
utarbeidet en beskrivelse for hvordan læringsmålene skal ivaretas for leger i Gildeskål
kommunes som er i spesialisering. (vedlegg)
For leger i spesialisering i Gildeskål ivaretas læringsmålene og kompetansemål med tjeneste:



I kommunen; Legekontor, helsestasjon/skolehelsetjeneste, sykehjemslege, kommunalt
øyeblikkelig døgnopphold (KAD) og legevakt.



Spesialisthelsetjeneste; Nordlandssykehuset HF (eller andre helseforetak) – ha avtale
med Nordlandssykehuset som regulerer opplæringen som skal ivaretas av
spesialisthelsetjenesten. Anbefalt læringsaktivitet er minimum 6 måneder innen
kliniske spesialiteter.

Vurdering:
Spesialistforskriften tydeliggjør kommunenes ansvar for tilrettelegging slik at leger som
jobber i primærhelsetjenesten oppnår spesialisering i allmennmedisin (LIS3).
For at Gildeskål kommune skal ivareta kravene som utdanningsvirksomhet med plan for
helhetlig utdanningsløp for leger i spesialisering, innebærer det tilrettelegging for at leger i
spesialisering i allmennmedisin får gjennomført lærings- og kompetansemål i kommunen og
en læringsaktivitet på minimum 6 måneder i spesialisthelsetjenesten.
I dette ligger det at kommunen må ha en samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset HF i
forhold til den del av opplæringen som skal foregå der. Samarbeidsavtalen skal klargjøre
helseforetaket- og kommunens ansvar for perioden leger i spesialisering i allmennmedisin
(ALIS) gjennomføres i spesialisthelsetjenesten.
Behovet for en samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten gjelder flere kommuner.
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) som består av representanter fra kommunene og
Nordlandssykehuset, har utarbeidet et forslag om felles avtaletekst for alle kommunene i
Nordlandssykehusets nedslagsfelt. Avtaleteksten slik den foreligger som vedlegg er avtalen
som er utarbeidet av overordnet samarbeidsorgan (OSO).

«Overordnet samarbeidsorgan (OSO) fattet i sak 33/2020 den 10.12.20 enstemmig
vedtak:
1. Forslag til avtale om praktisk gjennomføring av LIS 3 tjenesten i sykehus anbefales
ovenfor kommunene og helseforetaket.
2. Avtalen sendes kommunen for godkjenning.
Samarbeidsavtalen klargjør helseforetaket- og kommunens ansvar for perioden leger i
spesialisering i allmennmedisin (ALIS) gjennomføres i spesialisthelsetjenesten.
Avtalen skal bidra til å sikre gjennomstrømmingen og smidige utdanningsløp for ALISkandidater.
Samarbeidsavtalen er en tilleggsavtale til tjenesteavtale nr. 7, og forankret i
overordnet samarbeidsavtale. «

Konklusjon:
For at Gildeskål kommune skal ivareta kravene som utdanningsvirksomhet med plan for
helhetlig utdanningsløp for leger i spesialisering anbefales det at vedlagte samarbeidsavtale
med Nordlandssykehuset vedtas slik den foreligger.
Etter vedtak i kommunen vil Nordlandssykehuset utarbeide avtalen med kommunens og
helseforetakets logo og oversende avtalen for underskrift i kommunen.

