
 
 

Erstatter avtale av juni 2019.  Godkjent av Samhandlingssekretariatet 11.2.2021 i sak u005-21 - trer i kraft fra vedtaksdato 

 

Tjeneste for leger i spesialisering, del 1 (LIS 1) 
Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og 

kommunene i sykehusets opptaksområde som har LIS 1 leger 

Hensikt Sikre at ansvaret helseforetak og kommuner har med å samarbeide om tjenesten 
gjennomføres i tråd med Rundskriv I-2/2019 «Spesialistforskriften med 
kommentarer (Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger)» 
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/Revidert%20rundskriv%
20til%20spesialistforskriften.pdf 
 
§ 12 Kobling av stilling i sykehus og kommune  
Kommunen og helseforetak skal samarbeide om å lyse ut stillinger til LIS 1 leger 
koblet, slik at den som tilsettes får anledning til å gjennomføre LIS 1tjenesten.  

Stillingene i Østfold skal kobles på følgende måte (alt. B i forskriften): 
Søkeren ansettes først i en stilling ved et sykehus eller et helseforetak. 
Søkeren gis deretter rett til ansettelse i én av de kommunene som sykehuset eller 
helseforetaket samarbeider med. 
Søkeren skal ansettes i kommunen i rimelig tid før tjenesten der er planlagt å 
begynne.  

Tilsettingen i sykehuset og tilsettingen i kommunen er to ulike ansettelsesforhold.  
 
Bestemmelsene om den nye LIS 1 tjenesten er fastsatt i flere forskrifter fra Helse- 
og omsorgsdepartementet: 
 

 Fastsettelse av forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 
leger og tannleger (spesialistforskriften) og endringer i visse andre 
forskrifter 

 Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som 
allmennlege med rett til trygderefusjon  

 Forskrift om lisens til helsepersonell  

 Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.  
 

Roller og ansvar Henviser til kapittel 2 i Rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet:  
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/Revidert%20rundskriv%
20til%20spesialistforskriften.pdf 
 
Henviser til Turnus for leger – informasjon og veiledningsmateriell fra 
Helsedirektoratet: 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-
spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/artikler/turnus-for-
leger#regelverk-og-veiledere-knyttet-til-turnus-for-leger 
 
Fylkesmannens rolle: 

 Fremgår av ovennevnte rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
Sykehuset Østfold har ansvar for: 

 å lede ansettelsesrådet og ivareta sekretariatsfunksjonen 

https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/Revidert%20rundskriv%20til%20spesialistforskriften.pdf
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/Revidert%20rundskriv%20til%20spesialistforskriften.pdf
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-12-08-1482
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-12-08-1482
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-12-08-1482
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051219-1653.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051219-1653.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1379.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050318-0252.html
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/Revidert%20rundskriv%20til%20spesialistforskriften.pdf
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/Revidert%20rundskriv%20til%20spesialistforskriften.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/artikler/turnus-for-leger#regelverk-og-veiledere-knyttet-til-turnus-for-leger
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/artikler/turnus-for-leger#regelverk-og-veiledere-knyttet-til-turnus-for-leger
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/artikler/turnus-for-leger#regelverk-og-veiledere-knyttet-til-turnus-for-leger


 
 

Erstatter avtale av juni 2019.  Godkjent av Samhandlingssekretariatet 11.2.2021 i sak u005-21 - trer i kraft fra vedtaksdato 

 arbeidsgiveransvar for LIS 1 legene i de 12 månedene de er ansatt i 
sykehuset Østfold 

 struktur og innhold i LIS 1 tjenesten i sykehuset 

 å tilrettelegge for LIS 1 tjeneste i spesialisthelsetjenesten  

 å opprette det tildelte antall LIS 1 stillinger, jfr. oppdragsdokumentet fra 
Helse- og omsorgsdepartementet.  

 
Kommunene med LIS 1 leger har ansvar for: 

 struktur og innhold i LIS 1 tjenesten i kommunene 

 å stille til rådighet det nødvendige antall LIS 1 plasser, slik at LIS 1 tjenesten 
kan utøves i tråd med gjeldende målbeskrivelse. 

 Arbeidsgiveransvar for LIS 1 legene i de 6 månedene de er ansatt i 
kommunen 

Ansettelsesråd 
 

Representasjon fra kommunene: 

 3 representanter  
Representasjon fra Sykehuset Østfold 

  4 representanter (inkl. leder) 
Representant fra TV 

 1 representant fra DNLF i Sykehuset Østfold 
Funksjonstid 

 oppnevnes av Samhandlingsutvalget for 2 år av gangen 

Mandat for 
ansettelsesrådet 
 

 Godkjenne annonsetekst hvor kobling av stillingene mellom Sykehuset 
Østfold og kommunene fremkommer. 

 Godkjenne kriterier for utvelgelse av kandidater. 

 Godkjenne ansettelsesprosedyre. 

 Sikre nødvendig informasjon mellom Sykehuset Østfold og kommunene 
(permisjoner, avvik). 

 Beskrive hvordan og når overgang fra ansettelse i Sykehuset Østfold til 
ansettelse i kommunene skal foregå.  

 Godkjenne ansettelser. 

 Sekretariatet utreder og legger fram saker til behandling i ansettelsesrådet. 

Leder av 
ansettelsesrådet 

Oppnevnes av Sykehuset Østfold  
 

Aktuell 
informasjon LIS 1 leger skal ansettes to ganger i året 

LIS 1 tjenesten har oppstart to ganger i året: 1.september/1.mars 

Ledige stillinger annonserer samtidig for hele landet i WebCruiter på 
helsedirektoraters side. 

Se for øvrig: 
Autorisasjon og spesialistutdanning – Helsedirektoratet: 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning 
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