Samarbeidsavtale 1.3.2019-1.3.2023

Samarbeid om tilsetting av leger i spesialisering,
utdanningens første del (LIS1)
Formål
Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare ansvarsforhold mellom kommune og Sykehuset
Innlandet HF, når det gjelder ansettelse av leger i spesialisering i utdanningens første del, heretter
kalt LIS 1.
Samarbeidsavtalen bygger på at forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og
tannleger (spesialistforskriften).
Avtalen bygger på en intensjon om at Sykehuset Innlandet og kommunene i Innlandet i fellesskap
skal tilby det antall LIS1-plasser som er nødvendig for at de som ansettes skal kunne gjennomføre
hele LIS1-tjenesten i denne regionen.
Avtalen regulerer oppgaver som kommunen og Sykehuset Innlandet skal samarbeide om, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3 -4 om kommunenes plikt til å samhandle og samarbeide, og
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 om innbyggernes rett til helsehjelp.

Ansvar og oppgaver
Partene forplikter seg gjennom denne avtalen å samarbeide rundt ordningen om ansettelse av LIS1.
LIS1 som ansettes i kommunen kommer unntaksvis fra sykehuspraksis i andre helseforetak enn
Sykehuset Innlandet. Partene skal holde hverandre oppdatert dersom en LIS1 blir forsinket i
gjennomføringen av LIS1-tjenesten. Denne tjenesteavtalen utdypes i en egen samhandlingsrutine.
Felles ansvar
• Å forholde seg til Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og Fylkesmannens rolle i fordeling av LIS1plasser.
• Å samarbeide med kommunene i Innlandet om fordeling av LIS1 til stillinger i
kommunehelsetjenesten, enten gjennom arbeidsutvalget i LIS1-utvalget eller direkte etter
behov.
• Å legge til rette for at aktuelle- og ansatte LIS1 får informasjon om aktuelle kommuner og
sykehus.
Sykehuset Innlandet sitt ansvar
• Å sørge for utlysning av ledige stillinger som LIS1 i Sykehuset Innlandet med rett til
kommunepraksis i en av de kommunene Sykehuset Innlandet samarbeider med.
• Å ansette LIS1 hovedsakelig i koblet stilling med kommune.
• Å lyse ut eventuelle plasser på resttorg, eller lage avtale med andre helseforetak dersom det
ikke er nok LIS1- kandidater fra Sykehuset Innlandet, eller fordi noen kandidater faller fra
underveis i løpet i kommunen.
Kommunens ansvar
• Ansette LIS1 med bakgrunn i LIS1-utvagets vedtatte ordning for fordeling av kommuneplasser.
De som ansettes skal primært komme fra sykehuspraksis i Sykehuset Innlandet.
• Å ta kontakt med Sykehuset Innlandet så fort som mulig dersom LIS1-kandidaten de har fått
tildelt faller fra før eller under kommunetjenesten.
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