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Høring om LIS1 ordningen – evaluering og tiltak 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 5. januar 2021. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 14. januar 2021. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Generelt: 

Overlegeforening ønsker å påpeke behovet for å ha god utdanningskapasitet slik at vi får 

utdannet fremtidig spesialister jfr. framskrivningsbehovet. Dette innebærer også å ha 

tilstrekkelig med LIS1-plasser.  

 

Punkt 3:   

Hvis forskriften åpner for å tilby tjeneste i en annen kommune i et annet fylke (selv med de 

begrensningene som beskrives) f.eks. etter foreldrepermisjon, kan det medfører et dårligere 

tilbud til de aktuelle LIS1. Bekymringen er at det kan bli en litt lettvint utvei for å skaffe 

kommune for å gjennomføre resttjenesten/eller for så vidt også hele tjenesten i 

kommunehelsetjenesten. I stedet for å gjøre hva man kan for å sikre plass i tildelt kommune, er 

bekymringen at terskelen kan bli for lav for å tilby ledig plass i et annet fylke.  

 

Of er bekymret for at det blir enklere for myndighetene å tilby plass i et annet fylke, noe som 

igjen kan medføre at aktuell LIS1 heller velger å vente på ledig plass i tildelt kommune.  

For den enkelte LIS1 kan dette i realiteten bety valg mellom enten ulønnet permisjon, eller å 

flytte. Hvis legen må flytte, kan det igjen bety at amming - i den grad det fremdeles ammes- 

må avsluttes. Dette fordi legen erfaringsmessig ikke har barnepass kveld, helg og natt slik at 

barnet må bo hos far som ofte ikke har anledning til å flytte med for de aktuelle månedene. I 

ytterste konsekvens kan en slik fordelingspraksis også være i strid med likestillings- og 

diskrimineringsloven.  

 

Of mener at det heller bør legges større press på det ansvaret kommunene, Statsforvalteren og 

Helsedirektoratet har til å finne en løsning som medfører at LIS1 får gjennomføre tjenesten i 

tildelt kommune, uten at det medfører ufrivillig ulønnet permisjon i etterkant av 

foreldrepermisjon.  

 

Punkt 7: 



Of mener leger som har lang klinisk erfaring fra andre land bør få egne vurderinger, eks. 

flyktninger og asylsøkere. De vil kunne ha nytte av et introduksjonsprogram til den norske 

helsetjenesten. De må etter Ofs syn få en realitetsvurdering av sin kompetanse.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 


