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Notat angående rammene for del 1
Ny spesialistutdanning starter i september 2017. Revidert forskrift om spesialistgodkjenning skal på
høring sommeren 2016 og forventes vedtatt før årsskiftet 2017. Helsedirektoratet ønsker med dette å
beskrive rammer og anbefalinger helseforetakene/sykehusene må forholde seg til ved oppstart av del 1.

Sammensetning og rekkefølge av del 1
Del 1 skal som dagens turnusordning bestå av 12 måneder i sykehus og 6 måneder i den kommunale
helse- og omsorgstjeneste. Helseforetak og kommuner skal samarbeide om å tilby del 1 som en blokk.
Sammensetningen av stillingene bestemmes ut fra lokale muligheter og behov. Helsedirektoratet
anbefaler imidlertid at LIS 1 begynner utdanningsløpet i det faget de skal være lengst. Gjerne med 6
måneders sammenhengende tjeneste. Helsedirektoratet anbefaler også minst 3 måneders
sammenhengende tjeneste innen hvert fagområde.
Stillinger innen sykehusdelen i del 1 kan bestå enten av indremedisin og kirurgi eller av indremedisin,
kirurgi og psykiatri. Kirurgi og indremedisin er obligatorisk, psykiatri er valgfritt. Det må i del 1 tilbys
stillinger med psykiatri, slik det tilbys i dag. Antall stillinger med psykiatri bestemmes av HF/RHF utfra
mulighetene lokalt. Det må tas hensyn til en eventuell økning av antall LIS 1 på sikt. Det legges ikke opp
til absolutte minstekrav til tjenestetid i de enkelte fagene, fordi oppnåelse av læringsmål skal være
førende for tidsbruken.
Fastlagte løp utlyses for 12 måneder i helseforetak/sykehus. Det kan utlyses stillinger der resterende tid,
etter valgt sammensetning av obligatoriske fag, kan være kombinasjoner med andre fag innen
indremedisin eller kirurgi (ikke andre fagområder). Felles kompetansemoduler med blant annet
kommunikasjon, etikk, systemforståelse, kunnskapshåndtering, pasient- og brukermedvirkning og
samhandling, skal integreres i hele perioden på 12 måneder.
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Eksempel på sammensetting av fag i del 1.

Læringsmål i del 1
RHF-ene har sørge for-ansvar for at det lages utdanningsløp for del 1 som gjør det mulig å oppnå
læringsmålene. De fleste læringsmålene i del 1 er generelle. Ikke minst gjelder dette for læringsmål i
felles kompetansemoduler. Det er imidlertid også laget læringsmål for del 1 i sykehus innen fagene
indremedisin, kirurgi og psykiatri. Læringsmålene er utformet slik at de skal kunne oppnås i løpet av 3
måneder ved generell avdeling/enhet. Det blir ingen ytterligere læringsmål etter 3 måneder. For å
kunne oppnå alle læringsmålene for del 1, må LIS 1 også arbeide på en avdeling i HF/sykehus med
akuttfunksjon. Læringsmålene for del 1 er endelæringsmål og teller ikke i del 2 eller del 3.
Forslagene til læringsmål og læringsaktiviteter for del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3, er
planlagt sendt på høring 1.juli til RHF, HF, Spekter, universitetene, pasientforeninger, kommuner,
Fylkesmenn, Legeforeningen med flere. Det vil være mulig å foreslå endringer eller nye læringsmål.

Ansvar og ansettelsesforhold i del 1
Stillinger for del 1 skal utlyses som tidsbegrensede stillinger. Ellers er ansvars- og ansettelsesforhold de
samme som for andre leger i spesialisering. I del 1 blir det som i dagens turnusordning to selvstendige
ansettelses- og ansvarsforhold. HF/sykehusene er ansvarlig for sin del, kommunen for sin del.
Koordineringen av stillinger og kopling av disse skal skje i samarbeid mellom helseforetak og
kommune(r) slik som i dag.
Stillingene for LIS 1 skal som nå utlyses gjennom Helsedirektoratets søknadsportal. Stillingene utlyses
som definerte utdanningsløp fra HFene, slik at legen må søke på stillinger med de kombinasjoner av fag
som tilbys fra HFene.
Helsedirektoratet vil fortsatt fordele det totale antall stillinger til RHFene, som viderefordeler til
helseforetakene.
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