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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Det har siden 2010 pågått prosesser i regi av Helse –og omsorgsdepartementet , Den norske 
legeforening og Spekter, for å endre tilsettingsforholdet for leger i spesialisering (LIS) fra 
midlertidig til fast. I forbindelse med hovedoppgjøret i 2014 ble Spekter og Den norske legeforening 
enig om følgende: ”Så tidlig som mulig og senest innen 1.7.2015 skal alle stillinger for LIS, som ikke er 
vikariater eller øremerkede stillinger, utlyses som faste stillinger.” En arbeidsgruppe i regi av Spekter 
har sammen med legeforingen vurdert tre ulike modeller hvorav en foreløpig er valgt.  Denne 
modellen innebærer fast ansettelse av LIS ved ett helseforetak og samarbeidsavtale med andre 
foretak som inngår i spesialiseringsløpet. Det er mange problemstillinger som må løses og det er 
nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe i regi av Spekter som ser på de ulike problemstillingene. Dette 
arbeidet skal være ferdig 1. mars.  
 
For helseforetakene blir det viktig å sikre en god implementering av den nye ordningen. I Vestre 
Viken organiseres implementeringen som et prosjekt.  Oppdragsgiver er foretaksledelsen v/ 
administrerende direktør. HR - sjefen har fått i oppdrag å organisere prosjektet. 
 

Problemstilling og målsetting 
Innføring av fast ansettelse for LIS innebærer en organisatorisk endring av utdanningsløpet. I 
dagens system rekrutteres LIS med sikte på utdanning for spesialistmarkedet generelt og ikke 
Vestre Vikens fremtidige behov for kompetanse.  De får en midlertidig ansettelse i Vestre Viken og 
vil ofte etter fullført utdanningsløp få overlegestilling ved et annet helseforetak. LIS –stillingene  har 
vært lyst ut og utvelgelsen har skjedd etter fortrinnsrettsregler i legenes overenskomst . Vestre 
Viken i henhold til dette vært henvist til å velge en av de tre kandidater som har kortest tid igjen til 
fullført spesialisering. 

Når leger i spesialisering etter den nye ordningen skal ansettes i faste stillinger, må 
rekrutteringsprosessen reflektere dette. Som ved rekruttering til andre faste stillinger må Vestre 
Vikens behov stå i sentrum for ansettelsen. Det ulovfestede kvalifikasjons-prinsippet følges på 
vanlig måte slik at utdanning, yrkeserfaring og personlig skikkethet vurderes mot det behov 
foretaket har.  

Ansettelsen skjer ved starten av spesialistutdanningen og vedvarer på ubestemt tid etter 
spesialistgodkjenningen. Vestre Viken må derfor vurdere sitt kompetansebehov både på kort og 
lang sikt. Dette betyr helt andre måter å planlegge behovet for fremtidig kompetanse på enn 
tidligere og det vil fra nå være arbeidsgiver som får ansvaret for å styre spesialiseringsløpet i 
motsetning til dagens ordning der det er legen selv som er ansvarlig.  

Den nye modellen har som mål at Vestre Viken får et tydeligere, mer effektivt og mer forutsigbart 
spesialiseringsløp for leger i foretaket .  

 
Effektmål: 
 

• Strukturerte spesialiseringsløp for Leger i spesialisering i Vestre Viken. 
 
Resultatmål: 
 

• Nødvendige juridiske avklaringer rundt arbeidsgiveransvaret må gjennomføres og 
standardisert malverk for samarbeidsavtaler, arbeidsavtaler og utdanningsplaner må 
utarbeides. 

• Organisatorisk modell for administrering av fast ansettelse av LIS i Vestre Viken skal 
besluttes og oversikt over antall LIS- stillinger i Vestre Viken, status og fremtidig behov, skal 
foreligge.  



• Ny ordning og konsekvenser gjøres kjent for berørte, ledere, tillitsvalgte og HR- 
medarbeidere 
 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling 
Den nye ordningen innebærer at legen ved oppstart av sitt spesialiseringsløp blir fast ansatt i Vestre 
Viken og vil beholde sin faste ansettelse hele tiden, herunder også på det tidspunkt legen er ferdig 
med sin spesialisering. 

For de deler av spesialiseringen som skal gjennomføres ved andre helseforetak enn i Vestre Viken 
vil dette, etter dagens valgte modell, skje på bakgrunn av inngått samarbeidsavtale mellom Vestre 
Viken som arbeidsgiver og det helseforetak som gir opplæringen. 

Arbeidsgiverrelasjonen vil gjennom hele spesialiseringsløpet være knyttet til Vestre Viken – også i 
de perioder legen fysisk befinner seg i et opplærings- og arbeidsmiljø ved annet helseforetak. Det 
kreves ingen permisjon fra Vestre Viken, da det gjennom hele løpet er en og samme arbeidsgiver – 
arbeidstaker relasjon.  

Ordningen krever imidlertid nøye regulering gjennom arbeidsavtale med den enkelte lege og 
samarbeidsavtaler  med de berørte helseforetak  for å sikre ansvarsmessig klarhet når det gjelder 
hvem som ivaretar den daglige styringsrett i forhold til legen. I tillegg må de løpende kostnadene 
knyttet til legens lønns- og arbeidsvilkår også måtte reguleres i arbeidsavtale og samarbeidsavtaler. 

Det gjenstår fortsatt juridiske avklaringer rundt arbeidsgiveransvaret, spesielt knyttet til at 
lønnsvilkår skal følge og lønn skal utbetales fra det foretaket der legen fysisk befinner seg, evt. 
sykefraværsoppfølging, refusjonsordninger, permisjonssøknader etc  

Spesialistutdanningen av leger skal fortsatt baseres på et vedtatt regelverk med krav til tjenestetid, 
typer tjeneste, utdanning på godkjente utdanningsinstitusjoner, krav til kursutdanning, 
ferdighetskrav m.v.  
Fast ansettelse ved legens oppstart av sin spesialisering, innebærer at Vestre Viken som 
arbeidsgiver vil ha et organisatorisk ansvar for styring/tilrettelegging av utdanningsløpet for den 
enkelte lege. En slik praksis vil dreie dagens individuelle ansvar for egen utdanning over til et 
organisatorisk systemansvar og utdanningsløp organisert og styrt av arbeidsgiver. Det vil ikke 
lenger være den enkelte lege som må fange opp hvor det er ledige stillinger for å få sin praksis i de 
ulike deler av spesialiseringsløpet, men arbeidsgiver og legen som sammen må legge et 
forutbestemt utdanningsløp så fremt legen er fast ansatt (dvs. ikke ved vikariater). 
Hovedarbeidsgiver (i samarbeid med aktuelle helseforetak) må bidra til å organisere den enkelte 
leges samlede utdanningsløp fram mot ferdig spesialist. 

Vestre Viken som arbeidsgiver må avklare hvordan den nye ordningen skal organiseres og administreres 
slik at vi sikrer mest mulig effektivitet i spesialiseringsløpet og fleksibilitet i forhold til å benytte ferdige 
legespesialister der Vestre Viken har behov. Dette er viktig med tanke på at LIS nå vil få et fast 
ansettelsesforhold i Vestre Viken og ikke som i dag hvor de er midlertidig ansatt og avslutter sitt 
ansettelsesforhold etter endt spesialiseringsløp. I dag administreres LIS- ordningen i de enkelte avdelinger 
og det er lite samordning på tvers i Vestre Viken. Det må også i vurderingen hensyntas at det i løpet av 
2016 blir innført endringer i spesialiststrukturen for leger som vi få konsekvenser for spesialiseringsløpet. 

 
 

Fremdriftsplan med milepæler  
Resultatmål Ansvar Frist 
Nødvendige juridiske avklaringer rundt arbeidsgiveransvaret må Spekter 01.05.2015 



gjennomføres og standardisert malverk for samarbeidsavtaler, 
arbeidsavtaler og utdanningsplaner utarbeides. 
 

HR-sjef 

Organisatorisk modell for administrering av fast ansettelse av 
LIS i Vestre Viken skal besluttes og oversikt over antall LIS- 
stillinger i Vestre Viken, status og fremtidig behov foreligger.  
 

Adm. dir 
HR-sjef 
Klinikksjefer 

01.06.2015 

Ny ordning og konsekvenser gjøres kjent for berørte ledere, 
tillitsvalgte, og HR- medarbeidere og forankres i organisasjonen. 
 

HR-sjef 01.07.2015 

 

Budsjett – nøkkeltall 
Kostnader i forbindelse med prosjektet vil være knyttet til tidsbruk for møtevirksomhet 
kartleggingsarbeid, og saksbehandling. Det blir ikke øremerket ekstra driftsmidler til 
gjennomføring av prosjektet 
 
Aktivitet               ca timer       
Møtevirksomhet Informasjonsmøter VV  

Møter HSØ 
Møter spekter 

420 

Kartleggingsarbeid 
 

Behovsanalyse VV 
7 klinikker 

80 

Saksbehandling  Utarbeidelse av rutiner, retningslinjer. 
Forberedelse til informasjonsmøter 

100 

Totalt ant. timer  600 
Ca Timelønn/ snitt Kr  500  
Ca Kostnad Kr  300 000  
 

Interessenter (se vedlegg ) 
 

Risikoanalyse ( se vedlegg ) 
 

Konklusjoner og anbefalinger  
Prosjektet vil kunne bidra til å sikre en god implementering av den nye ordningen med fast 
ansettelse av Leger i spesialisering og samtidig skape gode forutsetninger for å oppnå 
målsettingen om strukturerte utdanningsløp for Leger i spesialisering i Vestre Viken.  
 
Det anbefales at prosjektet iverksettes/ videreføres slik det er beskrevet. 
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