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Tilleggsavtale  
Samarbeidsavtale om sykehustjeneste for leger i spesialisering (LIS3) i 
allmennmedisin mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i 
sykehusområdet. 
 

1. Formål 

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgssektoren og nye 
spesialistregler er et resultat av arbeidet for å styrke kvaliteten på legetjenesten i 
primærhelsetjenesten. Kvalitet og kompetanse i den kommunale legetjenesten har positive 
konsekvenser for både kommunene og Sykehuset Innlandet. Det er derfor en gjensidig interesse 
å legge til rette for gode forløp for spesialistutdanning i allmennmedisin i Innlandet.  

Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare ansvarsforhold mellom kommune og Sykehuset 
Innlandet HF for den perioden LIS3 i allmennmedisin gjennomfører på sykehus.  

Samarbeidsavtalen bygger på forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger 
og tannleger (spesialistforskriften).  

Avtalen er forankret i Samarbeidsavtale 2019-2023 mellom Sykehuset Innlandet HF og 
kommunene i sykehusområdet.  

 

2. Bakgrunn 

Det tidligere «sykehusåret» er i ny forskrift erstattet med læringsmål knyttet til samhandling 
(ALM 55) og selektert pasientpopulasjon (ALM 85).  

Anbefalt læringsaktivitet er minimum seks måneder (eller tre pluss tre) i godkjent 
utdanningsvirksomhet innen kliniske spesialiteter. Alternativt kan aktiviteten også 
gjennomføres i kommunale helseinstitusjoner som oppfyller visse kriterier.  

Sykehuset Innlandet skal være godkjent utdanningsvirksomhet og kommunene skal være 
registrerte utdanningsvirksomheter.  

Partene har selvstendig ansvar for at kravene til utdanningsvirksomheter er ivaretatt i henhold 
til spesialistforskriftens bestemmelser. 

 

3. Arbeidsgiveransvar  

For perioder LIS3 gjennomfører institusjonstjeneste i Sykehuset Innlandet for å nå læringsmål 
ALM 55 og ALM 85 har Sykehuset Innlandet arbeidsgiveransvar for LIS3.  
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4. Ansvar og oppgaver  

Kommunens ansvar:  

o Som registrert utdanningsvirksomhet skal kommunen utarbeide utdanningsplan i 

allmennmedisin med beskrivelse av læringsarenaer og hvordan læringsmålene kan 

oppnås. Læringsarenaer kan være i egen kommune eller annen virksomhet innen 

primær- eller spesialisthelsetjenesten. 

o Kommunene skal sørge for at LIS3 får individuell utdanningsplan og individuell 

veileder. Veileder skal være spesialist i allmennmedisin. 

o Når utdanningsplan er tildelt LIS3, skal kommunen melde fra til Sykehuset 

Innlandets LIS-koordinator om ønsket tidsrom, avdeling og geografisk sted for 

ønsket sykehuspraksis.  

o Ved endringer i planlagt tidspunkt for institusjonstjeneste skal kommunen melde til 

LIS-koordinator i Sykehuset Innlandet umiddelbart. 

o Tjenestetid i sykehus for å få oppnådd læringsmålene i samhandling (ALM 55) og 

selektert pasientpopulasjon (ALM 85) for LIS3 i allmennmedisin utføres primært 

sammenhengende og ved samme avdeling i seks måneder. Institusjonstjeneste ved 

godkjent utdanningsvirksomhet i tre måneders perioder kan tilbys etter individuell 

vurdering.  

o Kommunen skal i samarbeid med LIS3 sørge for at praksis blir ivaretatt av vikar i 

henhold til punkt 13.2 i ASA 4310.  

Sykehuset Innlandets ansvar:  

o Legge til rette for at LIS3 i allmennmedisin i Sykehuset Innlandets opptaksområde 

får gjennomført institusjonstjeneste i Sykehuset Innlandet. Tilretteleggingen skjer 

ved at LIS 3 i allmennmedisin har forrang fremfor andre eksterne søkere ved 

tildeling av vikariater. Ansiennitet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin legges til 

grunn for prioritering av institusjonstjeneste i Sykehuset Innlandet.  

o LIS-koordinator i Sykehuset Innlandet har oversikt over innmeldte kandidater og 

rangering av disse.  

o Tjenesten tilbys primært i ønsket tidsrom, avdeling og geografisk lokalisasjon. Det 

kan bli avvik fra ønsket tidsrom, og sykehuspraksis kan bli tilbudt innen et annet fag 

og et annet sted enn primært ønsket.  

o Legge til rette for oppnåelse av læringsmål knyttet til samhandling (ALM 55) og 

selektert pasientpopulasjon (ALM 85) for LIS3 i allmennmedisin.  

o Tildele individuell veileder til LIS3. Veileder skal være spesialist i aktuell spesialitet 

og ansatt ved samme avdeling som LIS3.  

o Legge til rette for at utdanningskandidat får nødvendig veiledning og supervisjon.  

o Legge til rette for deltakelse på internundervisning.  

o Seinest seks måneder før planlagt institusjonstjeneste skal LIS-koordinator 

forespørre kommunen om institusjonstjeneste kan gjennomføres etter planen. 
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LIS3s ansvar:  

o I samråd med kommune sørge for vikar i egen praksis i perioden institusjonstjeneste 

skal gjennomføres i henhold til punkt 13.2 i ASA 4310.   

o Melde tilbake til kommunen om behovet for å stå på venteliste for 

institusjonstjeneste av ulike årsaker skulle falle bort. 

o Tilegne seg nødvendig teoretisk og praktisk kunnskap. 

o Vedlikeholde egen utdanningsplan. 

o Ordinær deltakelse i klinisk arbeid og vaktordning.  

o LIS3 i allmennmedisin står i tillegg fritt til å søke på utlyste vikariater.  

 

5. Ikke oppnådd læringsmål for institusjonstjenesten  

Dersom LIS3 av ulike årsaker ikke får godkjent læringsmålene etter gjennomført 
institusjonstjeneste må det legges til rette for å få oppfylt disse. Ved behov for ekstra 
institusjonstjeneste legges forutsetningene i denne avtalen til grunn.  

 

6. Fravær 

Fravær i spesialistutdanning er regulert i spesialistforskriften §31. Dette gjelder utdanningen 
som helhet og kommer ikke til anvendelse for enkelte deler som institusjonstjeneste. 

 

7. Varighet og evaluering  

Avtalen trer i kraft fra 30.august 2019. Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom 
vesentlige forutsetninger for avtalen endres. Ved behov for endringer i avtalen skal dette tas opp 
i Overordnet samarbeidsutvalg. Avtalen skal evalueres årlig i OSU.  

Evalueringen skal ha spesielt fokus på følgende:  

- Eventuelle forsinkelser i utdanningsløpet. 
- Behov for inkludering av klinisk tjeneste i samfunnsmedisin i avtalen.  
- Behov for gjennomstrømstillinger for LIS3 i allmennmedisin. 


