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ALIS-utvalget – Hva og hvem er vi?

Et rådgivende utvalg i Allmennlegeforeningen. 

Arbeider med saker som er spesielt viktige for allmennleger i 

spesialisering. F.eks.:

• retten til individuell veiledning som lege i spesialisering i 

allmennmedisin

• informasjon om rettigheter og muligheter ved oppstart i 

fastlegepraksis

• faglig innhold og praktiske forhold omkring 

spesialistutdanningen

• sosiale rettigheter ved sykdom og svangerskap. 

Vi ønsker alltid innspill om hva som er viktig for ALIS og svarer 

gjerne på små og store spørsmål du måtte ha om livet som 

allmennlege i spesialisering. 

Kontaktinformasjon:

• E-post: alis.allmennlegeforeningen@gmail.com

• Facebook: Allmennleger i spesialisering – ALIS

https://www.facebook.com/allmennlegerispesialisering/

Fra venstre: Catherine Elde Isaksen, Alf David Antoni Myklebust, 

Elisabeth Stura, Andreas Pahle og Katrina Tibballs

mailto:alis.allmennlegeforeningen@gmail.com
https://www.facebook.com/allmennlegerispesialisering/


Arbeidsprogram for ALIS-utvalget 2017-2019

• Fokusere på retten til individuell veiledning, både for allmennleger som startet i 

fastlegepraksis etter 1.mars 2017 og i forslaget til endring av spesialistreglene i 

allmennmedisin fra 1.mars 2019.

• Arbeide videre med ulike modeller for ALIS-hjemler/ALIS-stillinger, og følge opp prosjektet 

ALIS-VEST

• Lage et nettkurs for medisinstudenter og ferske leger som har som mål å bidra til økt 

kunnskap om næringsdrift i allmennpraksis gjennom praktiske kasus

• Revidere «Oppstartshåndbok i allmennpraksis»

• Fremheve situasjonen for ALIS som jobber i andre deler av kommunen enn 

fastlegeordningen i foreningens politiske arbeid

• Komme med innspill i arbeidet med utforming av nye spesialistregler i allmennmedisin

• Ha kontakt med og veilede ALIS via ALIS-kvelder, Facebook, e-post og aktuelle 

arrangementer hvor ALIS deltar

• Samarbeide med NFA om internasjonalt arbeid gjennom VdGM og NYGP

• Gi innspill til Allmennlegeforeningen i høringsuttalelser og politikkutvikling



Oppstartshåndbok i allmennpraksis

http://legeforeningen.no/PageFiles/332910/H%C3%A5ndbok%20all

mennpraksis%20120418.pdf

…eller søk etter «oppstartshåndboka» med Google

http://legeforeningen.no/PageFiles/332910/H%C3%A5ndbok allmennpraksis 120418.pdf


Innholdet i Oppstartshåndboka
• Velkommen til allmennpraksis!

• Allmennmedisinens kjerneverdier og 7 teser til allmennmedisin

• Før du begynner i allmennpraksis 

• For deg som vil bli eller er fastlegevikar 

• For deg som har fått fastlegejobb

• Forventninger til fastlegen og fastlegens plikter

• Spesialisering i allmennmedisin 

• Hvordan holde seg faglig oppdatert

• Hvordan tjener man penger som fastlege

• Hvordan få et godt liv i allmennpraksis? 

• Når hjelp er nødvendig

• SOP, sykepenger, pensjon og forsikring

• Legeforeningen og allmennlegen



Spesialiseringsreglene for allmennmedisin
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-

spesialistgodkjenning/lege/allmennmedisin#videreutdanning

1. Allmennmedisinsk tjeneste; fire år og 40 legevakter 

2. Sykehustjeneste; ett år 

3. To år i veiledningsgruppe 

4. Fire grunnkurs

5. Emnekurs (inkludert obligatorisk akuttmedisinkurs) 

6. Praksisbesøk 

7. Obligatorisk kurs i sakkyndighetsarbeid 

8. Praktiske ferdigheter 

9. Valgfrie poeng

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/allmennmedisin#videreutdanning


Allmennmedisinsk tjeneste

• Fire år, hvorav:

• Minst to år i åpen, uselektert praksis (fastlegevirksomhet)

• Kan inkludere kommunale oppgaver inntil 50%

• Inntil ett år forskning

• Inntil to år ved øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) eller sykehjem

• Deltid ned til 50% med tilsvarende forlenget tid

• 40 legevakter

• > seks timer

• utenom kontorets åpningstid

• bare en vakt pr døgn



Institusjonstjeneste – ‘sykehusår’

• Klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk

• Supervisjon og strukturert veiledning

• Delta i internundervisning og vanlig vaktoppsett

• Spør Helsedirektoratet hvis du er usikker på om tjenesten vil godkjennes

• Lønn utifra progresjon i spesialiseringen i allmennmedisin



Utdanningsaktiviteter

• Veiledningsgruppe 

• To år

• Minst ett år parallelt med åpen uselektert praksis

• Påmelding hos Legeforeningen

• Attest av praktiske ferdigheter og prosedyrer

• Signeres av minst fire kolleger



Utdanningsaktiviteter 2

• Fire grunnkurs

• Nettkurs i sakkyndighetsarbeid

• Emnekurs 

• 15-30 timer per kurs/emne

• Totalt 100 timer (poeng)

• Ett av kursene må være i akuttmedisin

• Praksisbesøk 

• En dag mottak av og en dag besøk til allmennpraktiserende kollega



Utdanningsaktiviter 3

150 Valgfrie poeng

• Kurs - inntil 100 poeng

• Praksisbesøk à 1 dag (1 besøk = 10 poeng) - inntil 80 poeng

• Smågruppevirksomhet (legeforeningen.no) - inntil 130 poeng

• Dagsbesøk - poliklinikk/spesialist (7 poeng/dag) - inntil 70 poeng

• Strukturert hospitering på sykehus (10 poeng/dag) - inntil 90 poeng

• Felleskonsultasjon m/egen pasient sammen med spesialist i 2. linjetjenesten (1 poeng/konsultasjon) - inntil 50 poeng

• Åpen møteserie på sykehus eller lokalt - inntil 80 poeng

• Praksislærervirksomhet/veiledning av turnuslege/veiledning i allmennmedisinsk forskning/veiledning av lege som skal ha veiledet tjeneste i henhold til forskrift om veiledet 

tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon - inntil 100 poeng

• Originalforelesning for leger/medisinstudenter (4 poeng/forelesn. à 20-45 min.) + present. av abstract eller poster på kongresser (førsteforfatter) (20 poeng) - inntil 40 poeng

• Sensorvirksomhet for medisinstudenter (1 poeng/45 min) - inntil 60 poeng

• Vitenskapelig tidsskriftartikkel - inntil 50 poeng

• Allmennmedisinsk doktoravhandling - inntil 150 poeng *(1)

• Veiledet allmennmedisinsk forskning (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng

• Deltakelse i forskningsprosjekter med allmennmedisinsk relevans (1 poeng/time) - inntil 20 poeng

• Selvstendig forskning med allmennmedisinsk relevans på postdoktornivå (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng

• Allmennmedisinsk prosjektarbeid - inntil 100 poeng

• Arbeid i kontrollkommisjon/abortnemnd/perinatalkomite (1 poeng/time a 60 min) - inntil 60 poeng

• Tjeneste i fulltidsstilling ved ulike helserelaterte institusjoner som bruker leger som konsulenter - inntil 50 poeng

• Arbeid som praksiskonsulent (2 poeng per arbeidsdag) - inntil 120 poeng

• Tverrfaglig kvalitetsforbedringsgruppe/gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekt ved legekontor - inntil 20 poeng

http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Allmennmedisin/Smagruppe/


Søknad om spesialistgodkjenning

• Sendes elektronisk til Helsedirektoratet i Altinn

• Saksbehandlingsgebyr



Nye spesialiseringsregler fra 1/3/19

LIS3 Allmennmedisin

• Fra tid og poeng til læringsmål

• fokus på hva man skal lære mer enn hvor lenge man arbeider et sted

• Fortsatt krav om 6,5 år inkludert turnus/LIS1

• Læringsmålene er forskriftsfestet: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-

08-1482/

• Ikke bestemt hvordan læringsmålene i allmennmedisin skal oppnås

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482/


Felles kompetansemoduler for alle spesialiteter
- Etikk

- Forebygging

- Forskningsforståelse

- Kommunikasjon

- Kunnskapshåndtering

- Kvalitet og pasientsikkerhet

- Lovverk

- Pasient- og brukermedvirkning

- Pasient- og pårørendeopplæring

- Samhandling

- Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.

74 læringsmål fordelt på LIS 1-3



De allmennmedisinske læringsmålene

• Allmennmedisinsk profesjonalitet

• Samfunnsoppdrag og forebyggende helsearbeid

• Allmennmedisinsk metode

• Kommunikasjon og samhandling

• Medisinsk kompetanse

• Praksisdrift og ledelse

88 læringsmål i allmennmedisin



Eksempler

ALM-001 Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.

ALM-002 Kunne evaluere styrker og begrensninger i egne kunnskaper og ferdigheter, og selvstendig kunne veilede kolleger i 

tilsvarende evaluering.

ALM-003 Selvstendig kunne reflektere over hvordan egen rolle som lege påvirker lokalsamfunnet og blir påvirket av 

lokalsamfunnet.

ALM-004 Selvstendig kunne reflektere over hvordan kultur, samfunn, historie og nasjonale strømninger påvirker forventningene 

til allmennlegens rolle.

ALM-005 Ha kunnskap om forhold ved eget yrke og praksis som kan påvirke helse og trivsel for legen og legens medarbeidere 

og samt kjenne til hvordan yrkesskade kan forebygges.

Allmennmedisinsk profesjonalitet



Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger 

og tannleger (spesialistforskriften)

• § 17.Spesialisering i allmennmedisin, samfunnsmedisin og 

arbeidsmedisin

Fastsettes senere.

• Forslag til innhold i denne paragrafen var ute på høring våren 

2018

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482


Helsedirektoratets høringsnotat (forslag)

• Krav om veiledning og supervisjon gjennom hele utdanningsløpet

• Kommunenes rolle og ansvar skal forskriftsfestes

• Læringsmålene skal oppnås gjennom ulike læringsaktiviteter

• Ikke bestemt hva læringsaktivitetene skal være

• Legeforeningen skal ha ansvaret for læringsaktivitetene

• Veiledningsgruppe i allmennmedisin obligatorisk

• To år i åpen uselektert praksis obligatorisk 

• Fortsatt krav til antall legevakter?

• Fortsatt krav til institusjonstjeneste?

• Grunn til å tro at svært mange av dagens poenggivende aktiviteter vil fortsette som læringsaktiviteter 

• Uklart om læringsaktiviteter kan gjøres obligatoriske 



Overgangsregler

• Foreslått at alle som per 1.mars 2019 har påbegynt sin 

spesialistutdanning skal kunne fullføre etter dagens regelverk, og 

altså være unntatt fra nye regler. 

• Dersom man ønsker å bli spesialist etter nye regler vil man kunne 

søke om jevngodhetsvurdering.


