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Fraværsregler for LIS 1- Behov for endringer 
 

 

Innledning 

Vi viser til endring av Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 

(spesialistforskriften). Spesialistforskriften trådte i kraft den 1. mars 2017 for LIS 1 og er tiltenkt å tre 

i kraft for LIS 2/3 den 1. mars 2019.  

 

Legeforeningen, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og 

Kommunesektorens organisasjon (KS) anmoder med dette Helse- og omsorgsdepartementet om å 

endre de nye fraværsreglene for LIS 1.   

 

Kort om de nye reglene 

Spesialistforskriften fastsetter at LIS 1 kan ha fravær på maksimalt 10 %. Fravær utover 10 % utløser 

behov for, og rett til, resttjeneste. Det har tidligere blitt problematisert hva som teller som fravær, og 

særlig om ferie skulle telle som fravær eller som tjeneste. Legeforeningen ba derfor om en fortolkning 

fra Helsedirektoratet på det aktuelle spørsmålet. Legeforeningen fikk bekreftet at Helsedirektoratet 

tolket forskriften slik at ferie inngår som en del av tjenesten og dermed ikke er med i beregningen av 

10 % fravær.  

 

Til tross for dette, har Helse- og omsorgsdepartementet i etterkant hatt en annen oppfatning. 

Departementet mener at blant annet ferie skal telle som fravær i Spesialistforskriftens forstand. På 

denne bakgrunn endret departementet forskriften. Fra 1. mars 2019 er det planlagt at 

Spesialistforskriften § 12 skal endres til § 14, og § 26 endres til § 31. 

 

§ 14 første ledd får følgende ny ordlyd:  

 

«En lege som har hatt ferie, sykefravær, permisjoner eller annet lovfestet eller tariffestet fravær på 

mer enn ti prosent av utdanningstiden i stilling i utdanningens første del, skal få tilbud om å fullføre 

utdanningens første del hos samme arbeidsgiver etter reglene i denne bestemmelsen.»   

 

§ 31 tredje ledd får følgende ny ordlyd: 

 

«Ved beregningen skal deltakelse på kurs eller liknende fravær som er relatert til utdanningen telle 

med. I utdanningens andre og tredje del skal også ferie telle med. Ferie i utdanningens første del, samt 

sykefravær, permisjoner og annet fravær som ikke omfattes av første punktum, som utgjør mer enn ti 

prosent av tjenestetiden skal komme til fratrekk. 
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Negative konsekvenser av endringene 
Endringen vil etter vår oppfatning ha negative konsekvenser blant annet for driften av helsetjenesten i 

helseforetakene og kommunene. 

 

Utdanningsløpet til LIS 1 er på 18 måneder totalt. De første 12 månedene gjennomføres i 

spesialisthelsetjenesten i helseforetakene og de 6 neste månedene er i kommunehelsetjenesten. Det er 

oppstart to ganger i året, og systemet er bygget på at legenes tid i helseforetakene inneholder to eller 

tre rotasjoner. 

 

Endringen i Spesialistforskriften innebærer at ferie skal telle som fravær for LIS 1. Maksimalt tillatt 

fravær på 10 % tilsvarer 5,2 uker i sykehus og maksimalt 2,6 uker i kommunen.  I praksis vil de nye 

fraværsreglene medføre at legene fort går over fraværsgrensen dersom de har fravær i tillegg til å ta ut 

full ferie. Det har trolig ikke vært departementets intensjon, spesielt sett hen til at både arbeidsgiver og 

arbeidstaker har en plikt til å sørge for at ferie tas ut.  

 

Ved for høyt fravær, har LIS 1 rett på forlengelse av stillingen iht. Spesialistforskriften § 12 (§ 14 fra 

1. mars 2019). Arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe resttjeneste. Den praktiske konsekvensen av de 

nye reglene som tenkes innført, er at flere LIS 1 vil ha rett til og behov for resttjeneste enn det som var 

tilfellet etter de "gamle" reglene. Dette vil medføre forsinkelser for flere LIS 1 og ikke ubetydelige 

utfordringer for helseforetakene og kommunene for å tilrettelegge for fullføring av resttjeneste.  

 

Utfordringene vil være særlig fremtredende ved overgangen mellom helseforetak og kommune. Det 

vil for eksempel oppstå flere situasjoner der kommunen ikke vil kunne få den LIS 1 som etter planen 

skal starte opp for eksempel 1. mars eller 1. september de aktuelle årene. For sykehusene vil også 

planleggingen av at nye LIS 1 skal komme 1. mars eller 1. september vanskeliggjøres ved at mange vil 

ha krav på forlenget tjeneste. Det er viktig for alle parter at ferieloven følges. Arbeidsgiver har også et 

spesielt ansvar for at ansatte tar ut full ferie etter ferielovens regler. Fraværsgrensen medfører risiko 

for at LIS 1 møter på jobb når de egentlig burde vært hjemme, for eksempel at de stiller på jobb selv 

om de ikke er friske. Det kan medføre en uheldig situasjon, blant annet med tanke på smitterisiko for 

pasienter og andre. 

 

Forslag til justert ordlyd i Spesialistforskriften 

Etter partenes oppfatning bør Spesialistforskriften endres slik at ferie teller som tjenestetid i hele 

spesialistutdanningen, også for LIS 1.  

 

I tillegg bør legene kunne ha noe fravær selv om de har tatt ut full ferie. Vi foreslår at grensen for 

annet fravær settes til 2 uker i utdanningsperioden på helseforetakene og 1 uke for utdanningen som 

gjennomføres i kommunehelsetjenesten. En slik fraværsregel vil være forutsigbar for alle involverte 

parter og i tillegg være noe enklere å praktisere. Dette forutsetter at det legges opp til en 

hensiktsmessig avvikling av ferien. 

 

På denne bakgrunn foreslår partene følgende endringer i ordlyden i ny Spesialistforskrift. Teksten som 

ønskes strøket er markert med overstryking, og teksten som ønskes lagt til er markert med 

understreking: 
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§ 14. første ledd: 

 

«En lege som har hatt ferie, sykefravær, permisjoner eller annet lovfestet eller tariffestet fravær på 

mer enn 2 uker av utdanningstiden i spesialisthelsetjenesten, eller mer enn 1 uke av utdanningstiden i 

kommunehelsetjenesten, i stilling i utdanningens første del, skal få tilbud om å fullføre utdanningens 

første del hos samme arbeidsgiver etter reglene i denne bestemmelsen.» 

 

§ 31. tredje ledd:  

  

«Ved beregningen skal deltakelse på kurs eller liknende fravær som er relatert til utdanningen telle 

med. I utdanningens andre og tredje del skal også Ferie skal telle med som utdanningstid. Ferie i 

utdanningens første del, samt Sykefravær, permisjoner og annet fravær som ikke omfattes av første 

punktum, som utgjør mer enn 2 uker av tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten eller mer enn 1 uke av 

tjenestetiden i kommunehelsetjenesten skal komme til fratrekk.» 

 

 

Vi ser frem til departementets snarlige tilbakemelding i saken og stiller gjerne på et møte dersom det 

er mest hensiktsmessig mht. videre oppfølgning.  
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