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Informasjon til helseforetak med leger i spesialisering i del 1 ved overgang til
kommunehelsetjenesten
De første legene i spesialisering (LIS) i ny spesialistordning vil i slutten av august avslutte
sykehusåret i del 1, for så å gå videre til kommunehelsetjenesten i del 1.
Helseforetaket må sørge for at LIS er klar for overgang til kommunehelsetjenesten.
Gjennomførte og godkjente læringsmål
LIS kan ikke begynne i kommunehelsetjenesten før tjenesten i helseforetaket er gjennomført
med hensyn til tid og oppnådde/godkjente læringsmål. Leder må sørge for at LIS har fått
tilstrekkelig trening til å få vurdert oppnådd kompetanse i henhold til læringsmålene for
sykehusåret del 1. Leder må ha vurdert og eventuelt godkjent alle tilsendte læringsmål fra LIS
før LIS avslutter sin tjeneste ved helseforetaket.
Bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste
Utdanningsvirksomheter skal etter spesialistforskriftens § 21 utstede en bekreftelse på
gjennomført praktisk tjeneste. Denne skal inneholde hvor lenge legen har arbeidet, på hvilken
avdeling, i hvilken stilling og eventuelle fravær fra arbeidet. (Se regler om fravær i
spesialistforskriftens § 26 – beregning av samlet utdanningstid). Det skal ikke være en attest der
arbeidsgiver skal vurdere kvaliteten på legens arbeid. Bekreftelsen er nødvendig for at legen i
søknad om spesialistgodkjenning skal kunne dokumentere at utdanningstiden oppfyller
minstekravene til utdanningstid. Det skal brukes Helsedirektoratets standardattest for bekreftelse.
Denne ligger på helsedirektoratet sine nettsider https://helsedirektoratet.no/autorisasjonutdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/nyspesialistutdanning/hovedtrekk-i-ny-spesialistutdanning-for-leger#bekreftelse-på-gjennomførtpraktisk-tjenesteRapport med godkjente læringsmål og læringsaktiviteter
I kommunehelsetjenesten benytter LIS samme arbeidsverktøy for registrering av oppnådde
læringsmål og læringsaktiviteter (kompetanseportal) som er brukt i helseforetaket.
Kommuneløsningen vil ligge på en server utenfor løsningen til de regionale helseforetakene, og
LIS skal etablere en ny bruker i kompetanseportalen.
Helsedirektoratet
Avdeling retningslinjer og fagutvikling
Line Vraalsen Hauger, tlf.: +4748129123
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Ved oppstart i kommunehelsetjenesten del 1 i september 2018 vil det ikke kunne leses i
kompetanseportalen hvilke læringsmål og læringsaktiviteter som er godkjent og hvilke
læringsmål som er påbegynt i sykehusåret, og skal avsluttes i kommunehelsetjenesten. Det er
viktig at LIS tar ut en rapport over sine læringsmål og læringsaktiviteter. Rapporten vil gi en
komplett oversikt over hva som er utført av læringsmål og læringsaktiviteter i sykehusåret i del
1, og skal være grunnlag for leder i kommunen for å følge opp LIS videre i utdanningsløpet for
del 1. Rapporten kan lastes ned elektronisk eller tas ut på papir. Rapporten er i ferd med å
utvikles og vil være på plass før overgang til kommunehelsetjenesten for LIS i september 2018.

Vennlig hilsen
Randi Moen Forfang e.f.
Avdelingsdirektør
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