
LIS lønnsstige 

 

Bakgrunn 

I lønnsforhandlingene for 2020 ble det besluttet å gå over til en ny lønnsmodell for LIS. Modellen er 

basert på oppnådd kompetanse, med lønnsopprykk etter antall år legen har arbeidet i spesialiteten. 

Det tas ikke hensyn til progresjon i spesialiseringen. Den nye lønnsmodellen med virkningstid fra 

01.juli 2020 for LIS.  

Reglene endres i hovedoppgjøret 2022.  

§ 5.3.4 Leger i spesialisering 

Leger som ansettes i en LIS-stilling, og som allerede har erfaring i annen spesialisering etter 

gjennomført LIS1, får denne tiden medregnet ved innplassering i lønnsstigen, oppad begrenset til 21 

måneder. Herunder medregnes forskningstjeneste som er relevant for spesialiseringen oppad 

begrenset til 9 måneder. Med forskningstjeneste menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, phd-

stilling, fordypningsstilling eller tilsvarende. 

Merknad:  

De nye reglene gjelder ansettelser i LIS stilling etter 1. mai 2022. Det vil si at reglene ikke får virkning 

for dem som ble plassert inn i den nye kompetanselønnstigen frem til denne datoen, basert på en 

individuell relevansvurdering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulering/ansiennitet: Forklaring: 
0-1 år av gjennomført tid 
i spesialisering 

Fra oppstart i LIS 1 (tidligere turnus) stilling og gjennom 
det første året i sykehustjeneste.   

1-2 år av gjennomført tid 
i spesialisering 

Etter gjennomføring LIS 1 i sykehus/etter ett års 
ansettelse som LIS i sykehustjeneste.  
Det er en forutsetning at legen har gjennomført LIS 1 for 
innplassering på dette trinnet. Unntak gjøres for LIS1 som 
har vært i foreldrepermisjon og leger som kan starte i 
spesialisering uten krav til gjennomføring av LIS1.  

2-4 år av gjennomført tid 
i spesialisering 

LIS som har gjennomført 2-4 år i spesialisering. 
Det er en forutsetning at legen har gjennomført LIS 1 for 
innplassering på dette trinnet. Unntak gjøres for LIS1 som 
har vært i foreldrepermisjon og leger som kan starte i 
spesialisering uten krav til gjennomføring av LIS1.  

Mer enn 4 år av 
gjennomført tid i 
spesialisering: 

LIS som har gjennomført mer enn 4 år i spesialisering. 
Det er en forutsetning at legen har gjennomført LIS 1 for 
innplassering på dette trinnet. Unntak gjøres for LIS1 som 
har vært i foreldrepermisjon og leger som kan starte i 
spesialisering uten krav til gjennomføring av LIS1.  

 

 

LIS1  

LIS1 blir fra start innplassert i stillingskoden Lege i spesialisering 1 (3426). Hvis legen er borte fra 

arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i 

folketrygdloven, får legen uttelling for permisjonstiden som de var i arbeid.  

 

 

Oppstart LIS 2/3 – ny i foretak eller ved bytte av spesialitet 

LIS 2/3 blir fra start innplassert i stillingskode LIS 2-3 (3457) og plasseres lønnsmessig ut fra 

gjennomført tid i spesialisering. Gjennomført tid skal rundes opp til nærmeste hele mnd.  

• Tid for gjennomført LIS1-tjeneste (i spesialisthelsetjenesten), 12 mnd. Leger som ikke har 

gjennomført LIS1 grunnet fritak som ansettes som LIS 2/3-stillinger får godskrevet tid for LIS1 

tjenesten med 12 mnd. Alle som starter spesialisering etter 01.03.2019 må ha LIS1.  

• Tid i gjeldene spesialitet  

• Godskrevet tid fra ander spesialiteter etter LIS1, får denne tiden medregnet ved 

innplassering i lønnsstigen, oppad begrenset til 21 måneder. Herunder medregnes 

forskningstjeneste som er relevant for spesialiseringen oppad begrenset til 9 måneder. Med 

forskningstjeneste menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, phd-stilling, 

fordypningsstilling eller tilsvarende (gjelder for nye ansettelsesforhold etter 1. mai 2022).  



• Tid etter 01.07.2020 knyttet til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger 

etter bestemmelsen i folketrygdloven teller som om de av i arbeid.  

 

«Sideutdanning» 

LIS som midlertidig ansettes på en annen avdeling knyttet til «sideutdanning» skal ha samme lønn 

som ved moderavdelingen uten ny vurdering siden det ikke gjelder endring av spesialitet.  

F.eks. LIS fra Gynekologisk avdeling som skal over til Kirurgisk avdeling i 6 mnd. i tidligere kalt 

sideutdanning. Denne tjenesten er en del av vedkommende sin spesialitet innen fødselshjelp og 

kvinnesykdommer og LISen skal beholde sin lønnsplassering og forventede opprykk fra Gynekologisk 

avdeling.  

 

Allmennleger 

Leger under spesialisering i allmennmedisin og har obligatorisk sykehuspraksis i utdanningsstilling i 

helseforetaket, innplasseres lønnsmessig i kategori i henhold til overenskomstens del A2 § 5.4.4 

basert på hvor mange år vedkommende har gjennomført av sin spesialistutdanning i allmennmedisin.  

 

Tilleggsavtale for de som er ansatt i annet foretak 

LIS som er fast ansatt i annet foretak må sende inn attester, på lik linje med øvrige ansatte og 

lønnsrammen fastsettes ut ifra tidligere relevant tjeneste.  

 

Dokumentasjon  

• LIS 2-3 må levere skjema for LIS ansiennitetsberegning.  

• LIS må levere attester fra arbeidsforhold fra andre arbeidsgivere enn Finnmarkssykehuset. 

Attest må inneholde tidsperiode for ansettelse, stillingsprosent og evt. perioder for ulike 

permisjoner.  

• Leger som må ta læringsmål ved annet foretak og som har ansettelse i Finnmarkssykehuset, 

trenger ikke å levere attest fra dette.  

• Attester må være dokumentert fra arbeidsgiver og må inneholde firma logo, evt. stempel og 

må være signert. Selvstendig næringsdrivende må dokumenteres med bekreftelse fra 

regnskapsfører evt. dokumentasjon fra Brønnøysundregisteret.  

• Leveres dokumentasjon, som iht. overenskomst og særavtaler gir uttelling på lønn senere 

enn oppstart vil ny avlønning gis fra dato arbeidsgiver mottok dokumentasjonen. Det samme 

gjelder for allerede tilsatte.  

 

 

 

 

 



Opprykk i lønn  

• Opprykk til ny lønn skjer fra og med den 1. i aktuelle mnd. og skjer automatisk i 

personalportalen. 

• Før forventet opprykk sjekker personal om den aktuelle LIS har hatt fravær som 

forskyver opprykket. Fravær som gir forskjøvet opprykk er stillingsreduksjon og ulønnet 

permisjon, uavhengig av årsak. Fravær skal rundes ned til hele nærmeste mnd.  

 

Legespesialister 

• LIS med spesialistgodkjenning innen nåværende spesialitet skal ha stillingskoden 

LEGESPESIALIST. Disse opptjener rett til overlegepermisjon.  

• LIS med spesialistgodkjenning i tilgrensende spesialitet som holder på med ny spesialisering 

skal ha stillingskoden legespesialist og rett til fordypningstid på lik linje med øvrig LIS.  

 


