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Orientering om utvidet fraværsgrense for leger som gjennomfører LIS 1 
 
Departementet har vedtatt endringer i forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) av 8. desember 2016 nr. 
1482. Endringen innebærer en utvidelse og klargjøring av fraværsgrensen under 
spesialistutdanningens første del (LIS 1).  
 
Endringene trer i kraft straks og vil gjelde for alle leger som gjennomfører LIS 1 etter 
ny ordning for spesialistutdanning av leger. 
 
Fraværsgrensen for LIS 1 utvides med om lag 14 dager. Endringen betyr at leger i LIS 1-
tjeneste kan ha noe mer fravær uten å måtte gjennomføre resttjeneste dersom de har noe 
fravær ut over ferie, for eksempel på grunn av kortvarig sykdom eller barns sykdom. 
 
Endringene i spesialistforskriften § 31 om beregning av utdanningstid innebærer at det ikke 
skal gjøres fratrekk i utdanningstiden for lovfestet eller tariffestet ferie, verken ved 
beregningen av utdanningstiden under LIS 1 eller under spesialistutdanningens resterende 
deler. For LIS 1 skal det heller ikke gjøres fratrekk i utdanningstiden ved ytterligere fravær på 
inntil tolv dager av utdanningstiden i spesialisthelsetjenesten og inntil seks dager av 
utdanningstiden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
 
Leger i LIS 1 skal oppnå en rekke læringsmål innenfor begrenset tid i 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De nye 
fraværsgrensene er fastsatt ut i fra en vurdering av hvor mye fravær som kan forsvares 
samtidig som læringsmålene i LIS 1 kan oppnås uten å måtte gjennomføre resttjeneste for å 
oppnå læringsmålene.  
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Side 2 
 

Det vedtatte endringene, som fremgår av gjengitt forskriftstekst nedenfor, vil bli nærmere 
omtalt i revidert versjon av HODs rundskriv I-2/2019 Spesialistforskriften med kommentar. 
 
I spesialistforskriften § 14 om fullføring av utdanningens første del etter fravær, har første 
ledd fått følgende ordlyd:    

 

En lege som har hatt fravær som er lovfestet eller tariffestet og som skal komme til 
fratrekk ved beregningen av utdanningstiden i utdanningens første del etter § 31 fjerde ledd, 
skal få tilbud om å fullføre utdanningens første del hos samme arbeidsgiver etter reglene i 
denne bestemmelsen. 

 
§ 31 om beregning av utdanningstid, har fått følgende ordlyd (endringene er satt i kursiv): 

 

§ 31 Beregning av utdanningstid 

Samlet utdanningstid, jf. kravet om minste utdanningstid på seks og et halvt år etter    
§ 2 første ledd og kravet om minst to år i åpen uselektert allmennpraksis under 
spesialistutdanningen etter § 2 fjerde ledd første punktum, skal beregnes ut fra gjennomført 
praktisk tjeneste bekreftet etter § 25 første ledd bokstav e. 

Dersom legen har hatt tjeneste på deltid under utdanningen skal utdanningstiden 
forkortes tilsvarende. 

Følgende fravær skal telle med ved beregningen av utdanningstiden: 
a) deltakelse på kurs eller liknende fravær som er relatert til utdanningen  
b) lovfestet eller tariffestet ferie, med unntak av overført ferie eller forskuddsferie.  

Fravær som ikke omfattes av tredje ledd skal komme til fratrekk ved beregning av 
utdanningstiden, for den andelen som utgjør mer enn 

a) tolv dager av utdanningstiden i spesialisthelsetjenesten i utdanningens første del 
b) seks dager av utdanningstiden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 
utdanningens første del  
c) ti prosent av utdanningstiden i utdanningens resterende del. 

Spesialistutdanning som gjelder en annen spesialitet enn den det søkes om, kan være 
tellende med inntil tre år og tre måneder. Dette gjelder uavhengig av om utdanningen er 
gjennomført i Norge eller i et annet land, og om hele spesialistutdanningen eller bare deler av 
den er gjennomført. Begrensningen i første punktum gjelder også dersom deler av 
spesialistutdanningen i samme spesialitet er gjennomført i et annet land. 

 
Med hilsen 
 
 
Elisabeth Salvesen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Åshild Flatebakken 
seniorrådgiver 
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Liste over adressater: 
 
Landets kommuner 
Fylkesmennene 
Helsedirektoratet 
De regionale helseforetakene 
KS 
Legeforeningen  
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