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Koblede LIS1-stillinger til LIS(3) i psykiatri og barne- og 
ungdomspsykiatri 

Vi viser til Helsedirektoratets rapport IS-3030; «Leger i spesialisering – LIS1-stillinger knyttet 

til videre spesialiseringløp»1, som er utarbeidet på grunnlag av departementets oppdrag (nr 

76, tildelingsbrevet for 2021). 

 

Bakgrunnen for oppdraget var at det var forutsatt at bevilgninger til nye LIS1-stillinger (jf 

statsbudsjettet for 2022) skulle kobles til videre spesialisering i psykiatri, barne- og 

ungdomspsykiatri og allmennmedisin (ALIS). I påvente av forslag fra det nedsatte 

ekspertutvalget som skal foreslå tiltak for fastlegeordningen, herunder for spesialiseringen, 

bes det om at de 31 nye LIS1-stillingene2 i høstopptaket i 2023 kobles til LIS(3)-stillinger i 

psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.  

 

Helsedirektoratet har i sin rapport gitt innspill til endringer av spesialistforskriften med tanke 

på å legge til rette for koblede utdanningsløp. Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert 

og kommet til at regelverk ikke er til hinder for at helseforetakene kan gjøre disse koblingene.  

 

Departementet vurderer også at det ikke er mulig innenfor det arbeidsrettslige regelverket å 

etablere en juridisk forpliktende binding for LIS1 til en LIS 2/3-stilling som forplikter legen til å 

fullføre utdanningen i den aktuelle spesialiteten. Direktoratet påpeker at det er en risiko for at 

enkelte velger en koblet stilling for å sikre seg en LIS1-stilling, eller at de senere velger å gå 

over til en annen spesialitet. Det er imidlertid ikke grunnlag for å gi noen arbeidsrettslig, eller 

annen reaksjon, til leger som velger å avslutte utdanningsløpet etter LIS1. Samtidig må det 

understrekes at en arbeidsgiver i et slikt tilfelle ikke vil ha plikt til å tilby tilsetting i en annen 

spesialitet. Hvorvidt arbeidsforholdet kan videreføres i en slik situasjon må være opp til den 

 
1 Rapport IS-3030 - 62 nye LIS1-stillinger publisert versjon mai 2022.pdf (helsedirektoratet.no) 
2 Prop. 1 S (2022–2023) - regjeringen.no 
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enkelte arbeidsgiver å vurdere. En eventuell avslutning av arbeidsforholdet vil da ikke være 

begrunnet i avslutningen av spesialistutdanningen som sådan.  

 

Gode prosesser i forkant av ansettelsen (intervjuer el.) bør imidlertid kunne identifisere 

motiverte søkere, og forebygge ansettelser i disse LIS1-stillingene basert på andre grunner 

enn videre spesialisering innen fagområdet.   

 

Helsedirektoratet har også presentert en modell for hvordan prosessen med kobling av LIS1 

med videre spesialiseringsløp kan skje. Departementet har ingen innsigelser til modellen for 

koblede stillinger til spesialitetene innen psykiatri.  

 

Med hilsen 

 

 

Maiken Engelstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Synnøve Roald 

spesialrådgiver 
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