
Forslag til landsmøtet til sak "Tiltaksplan for fastlegeordningen" 
 
 
 
"Tittel: LIS 1 forsert forløp i allmennmedisin 
 
Forslag om at landsrådet i allmennlegeforeningen ber styret jobber for å se på måter å gi 
turnusventere som er fastlegevikar tellende tjeneste i allmennpraksis. Det er svært mange som 
venter på LIS 1. Hvis disse jobber 6-12 måneder i allmennpraksis med tilstrekkelige faglige rammer til 
å oppnå læringsmålene bør det godkjennes som distriktjeneste. Fastlegene som stiller opp som 
veileder og supervisor og praksisen bør få rett til å jobbe flere samtidig på listen." 
 
Dette vil kunne kutte køen av turnusventere betydelig samtidig som det ikke koster staten en krone. 
Det er mester-svenn læring. Det fremmer rekruttering til fastlegeordningen og opplæring i 
allmennmedisin og næringsdrift. Den gjør det mer attraktivt å være fastlegevikar enn å jobbe privat. 
Det avlaster fastlegene og gir oss rett til å velge en lis 1 som passer vår praksis, i de periodene vi har 
overskudd og lyst til dette. I motsetning til dagens ordning med fastlønn, tilskudd og hvor man 
forplikter seg til å ta imot hvem som helst og ikke kan velge hvilke perioder man ønsker en svenn. 
 
Ordningen bør kalles feks LIS 1 fordypning i allmennpraksis eller LIS 1 forsert allmennpraksis.  
 
Vedlegger mail fra ung lege som har jobbet 2.5 år i påvente av turnus, 1 år av dette hos meg, med ca 
5000 pasientkonsultasjoner. Det er for meg uforståelig at hun påny skal ut i allmennpraksis, da hun 
allerede har langt mer erfaring enn denne tjenesten kan gi. Dette er unødvendig, dyrt for samfunnet 
og opptar en turnus plass som noen andre kan få. 
 
Det er ingen prinsipielle grunner til at man ikke kan ta allmennpraksis først. Det er helt vanlig å ha to 
tjeneste på sykehus, hvor rekkefølge ikke spiller noen rolle. Det er også vanlig med tredelt tjeneste 
med et ikke særlig relevant småfag feks anestesi. Når allmennmedisin er grunnpilaren i norsk 
helsevesen bør slik fordypning prioriteres og kunne taes før sykehustjeneste.  
 
Den legen som tar inn en slik LIS 1 i fordypning er faglig ansvarlig for forsvarlig supervisjon og 
veiledning av vedkommende. 
 
 
Sara Karlstad 


