Til:
Kommunene i Finnmark
KS Nord-Norge/KS-Finnmark

SÆRUTSKRIFT
OSO-Finnmark hadde møte mandag 4. juni 2018 og behandlet da sak gjeldende nye retningslinjer for
legeutdanningen. Vi ønsker å orientere om følgende:
Bakgrunn
Definisjoner:
LIS = Lege i spesialisering
LIS1 = Tidligere kalt turnustjeneste. Utgjør 1,5 års tjeneste, og er begynnelsen på all
legespesialisering. Består av ett års tjeneste på sykehus og et halvt års tjeneste i
kommunehelsetjenesten.
Mer informasjon om dette kan leses i denne oversikten skrevet for kommunehelsetjenesten av
Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-oggodkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/nyspesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-informasjon-til-fylkesmenn-og-kommuner.
Mer informasjon er skrevet i legetidsskriftet:
https://tidsskriftet.no/2017/09/debatt/ny-og-bedre-spesialistutdanning-legene
Kommunene får nytt ansvar på følgende to hovedområder:
A: Ansvar for utdanningen:
Kommunen skal
 Legge til rette for læringsaktiviteter slik at lege i spesialisering kan oppnå læringsmålene.
 Sørge for at legen får nødvendig veiledning og supervisjon
 Sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte lege
 Sørge for at den enkelte lege får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd
 Sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres
 Utstede bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.
I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av
dem som har deltatt i supervisjonen.
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B: Registrering av utdanningen:
Helseforetakene har utviklet en kompetanseportal for registrering av oppnådde læringsmål og aktiviteter i spesialistutdanningen av leger. Helsedirektoratet jobber for å få på plass en løsning for
registrering av oppnådde læringsmål i kommunepraksis.
Det er vesentlig at alle godkjente læringsmål på sikt registreres og samles i samme
Kompetanseportal, da dette vil danne grunnlaget for en digital søknad om spesialistgodkjenning ved
fullendt spesialistutdanning
Risikovurdering
Hvis ikke legene får godkjent sin LIS1-utdanning og hvis ikke denne blir registrert korrekt kan legene
komme til ikke å få godkjent sin tjeneste i kommunene. Legene må da komme tilbake for fullføring av
tjenesten.

Følgende ble vedtatt:
Sak 14/2018: LIS1, nye retningslinjer for kommunene.
Vedtak:
1. OSO tar informasjon om nye retningslinjer for legeutdanning (LIS1) til orientering.
2. OSO ber kommunene følge opp sitt ansvar for utdanningen ved å:
 Legge til rette for læringsaktiviteter slik at lege i spesialisering kan oppnå læringsmålene.
 Sørge for at legen får nødvendig veiledning og supervisjon
 Sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte lege
 Sørge for at den enkelte lege får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd
 Sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres
 Utstede bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.
3. OSO ber videre kommunene sikre nødvendig registrering av oppnådde læringsmål i
kommunepraksis
4. OSO oppfordrer KS Nord-Norge til på vegne av kommunene å følge opp sak særlig omhandlende
system for registrering av læringsmål mot sentrale myndigheter.

Hammerfest, 4. juni 2018
Leif Arne Asphaug-Hansen
Sekretær OSO-Finnmark
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