Godkjenning som registret utdanningsvirksomhet - veiledning til kommunene
I følge spesialistforskriften §§ 23 og 25 (se rundskrivet s. 61-62 og s. 64-68) er kommunen ansvarlig
for utdanningen og den enkelte ALIS sitt utdanningsløp. I søknadsskjemaet skal det registreres
hvordan kommunen har tenkt til å ivareta dette ved blant annet å opplyse om alle læringsarenaer
som vil bli tatt i bruk og hvilke læringsmål som vil kunne oppnås på den enkelte arena.
Informasjonen som oppgis i søknaden vil Helsedirektoratet også bruke i arbeidet med å følge med på
helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen videre fremover.
Det er viktig å merke seg at alle kommuner som søkte innen 1. juni 2019, har en midlertidig
registrering fra 1. mars 2019. Det vil si at ALIS som er ansatt ved disse kommunene, får godkjent sin
tjeneste til spesialistutdanningen. Det at kommunen ikke har fått endelig registrering enda, skal med
andre ord ikke påvirke ALIS sin progresjon og utdanningsløp negativt.
Oversikten over kommuner som har søkt innen fristen finner du her: Registrering og godkjenning av
utdanningsvirksomheter - Helsedirektoratet
Her er noen punkter i søknadene som ofte er ufullstendig utfylt og som kan være verdt å merke seg.
Blant annet:
-

-

-

-

Alle læringsarenaene som vil bli brukt i spesialistutdanningen, skal føres inn i
søknadsskjemaet. Dette gjelder selv om ikke alle læringsarenaene benyttes hele tiden for
alle ALIS. Hvis en arena kan anses som aktuell læringsarena, skal de føres opp i søknaden og
den generelle utdanningsplanen.
Det skal føres inn hvilke læringsmål som kan oppnås ved den enkelte læringsarena. Dette er
spesielt viktig for de læringsmålene som gjennomføres på legevakt og ved et helseforetak,
KAD eller andre institusjoner (ALM 055 og ALM 085). Noen læringsmål kan oppnås ved flere
arenaer, da føres de opp på alle de arenaene det gjelder. Også felles kompetansemål (FKM)
skal føres inn på den arenaene de vil bli gjennomført ved.
Det skal krysses av for at det er inngått en avtale med et helseforetak eller annen virksomhet
som kan bidra til oppnåelse av læringsmålene ALM 055 og ALM 085. For å oppnå disse to
læringsmålene er det anbefalt at ALIS har tjeneste ved godkjent utdanningsvirksomhet innen
kliniske spesialiteter, og/eller i kommunale helseinstitusjoner som har overlege i full stilling,
kan tilby individuell veiledning og supervisjon og har organisert internundervisning. Se
rundskrivet s.18, 24, 25 og 26.
En avtale skal avklare ansvarsforholdet mellom kommunen og den virksomheten som skal
være læringsarena for ALIS i den kliniske tjenesten. Virksomheten skal legge til rette for at
ALIS skal kunne oppnå læringsmålene og sørge for veiledning og supervisjon.

Det er kommunen som har ansvar for helheten i spesialistutdanningen, også når ALIS har tjeneste
ved en annen virksomhet. En avtale bør derfor inngås før kommunen søker om å bli registrert. De
som ikke har en avtale med et helseforetak når de søker, vil få en henvendelse fra oss hvor vi
opplyser om dette og anbefaler at en avtale inngås.
Spesialistforskriften og rundskrivet beskriver kommunens ansvar for spesialistutdanningen i §5, se
rundskrivet s 25.
Helsedirektoratet har utarbeidet et forslag til utdanningsplan som kan være et godt utgangspunkt
ved utarbeidelse av utdanningsplanen for egne LIS. Den finner du her: Anbefalt utdanningsplan Helsedirektoratet

Hvilke kommuner i Nord-Norge som har søkt om registrering finnes i oversikten på
Helsedirektoratets nettsider over alle kommuner som søkte om registering innen 1. juni 2019:
Registrering og godkjenning av utdanningsvirksomheter - Helsedirektoratet
For Nord-Norge har Helsedirektoratet per 20. januar 2021 disse opplysningene for allmennmedisin:
-

Antall søknader: 54 (295 på landsbasis)
Antall søknader hvor det er sendt ut anmodning om ytterligere informasjon: 26
Søknader som er under behandling men ikke kommet langt nok til å se om det er behov for å
be om ytterligere opplysninger: 18
Antall kommuner i Nord-Norge som er blitt registrert: 10 (124 på landsbasis)
Antall kommuner som ikke har søkt: 24

Helsedirektoratet er klar over at det kan være krevende å fylle ut søknadsskjema for registrering
som utdanningsvirksomhet. De vil prøve å veilede så godt de kan i prosessen. Ta gjerne kontakt med
på godkjenning@helsedir.no eller med ALIS-kontor Nord ved
svein.ragnar.steinert@bodo.kommune.no
Helsedirektoratet jobber så fort de kan med å behandle søknader fra kommunene om å bli registrert
som utdanningsvirksomheter, slik at det blir flere registrerte både i nord og andre deler av landet.
Her er lenker til nettsider som kan være nyttige:
Lenker til spesialistforskriften, rundskrivet og veileder i kompetansevurdering av leger i
spesialisering: Spesialistforskriften - Helsedirektoratet
Rundskriv Nr. 1-2/2019 (regjeringen.no), Spesialistforskriften med kommentarer.
Informasjon om læringsmål, læringsaktiviteter m.m. for allmennmedisin: Allmennmedisin Helsedirektoratet

