
 
 

Vi er veldig takknemlig for at det er nettopp du som har valgt å takke ja til en stilling hos oss, og vi gleder oss til å få deg 

med på laget. 

Studiene er tilbakelagt, den siste eksamenen, så langt er ferdig og bestått og i hånda har du en fersk lisens som lege. 

Om få dager har du din første jobb som LIS1. Overgangen fra student til lege kan for mange virke litt voldsom. Heldigvis 

er du ikke alene på jobb. Du er en del av et stort team som sammen gjør det de kan for å ivareta våre pasienter på en 

god måte, og som tar vare på hverandre som kolleger og medmennesker i en travel hverdag. 

Det er ingen som forventer at du nå kan alt man trenger å vite som lege. Du har lagt grunnmuren gjennom studiene, og 

skal bygge videre på det nå. Første dag som LIS1 er ikke bare første dag på jobb, det er også første dag i din spesialisering 

– din videreutdanning på veien til ferdig spesialist flere år frem i tid. Det vi forventer av deg er at du gjør dine oppgaver 

i tråd med dine kvalifikasjoner, ber om hjelp når du trenger det og møter pasienter og kolleger med respekt og 

ydmykhet. 

Å være lege er fint, spennende og litt skummelt på en gang. Det er et privilegium å få lov til å være nær mennesker når 

de møter utfordringer i eget liv. Få lov til å hjelpe. Støtte, gi råd og trøste, men også å kunne glede seg sammen med 

når det er riktig. Veien fra glede til sorg er kort, og det kan være tøft å være den profesjonelle som skal stå ved siden av. 

Pass godt på hverandre, ta vare på de som trenger det etter en tøff dag på jobb – det er hver sin gang å trenge noen å 

støtte seg til. 

Verdiene til helseforetaket er respekt – trygghet – kvalitet. Det er verdier som gjelder like mye i møte med pasienter 

som i møte med alle kolleger. Respekter de du møter og jobber sammen med, spill hverandre gode og hjelpe hverandre 

når det trengs. Si fra når du trenger hjelp. Husk at kvalitet i arbeidet kommer best frem når vi samarbeider godt med 

hverandre og sammen jobber for et trygt og godt arbeidsmiljø. 

Vi håper året som LIS1 i Helse Nord-Trøndelag gir deg et godt utgangspunkt for det videre livet som lege og en god start 

på spesialiseringen din. Lykke til! 

Beste hilsener fra, 

 

Gratulerer med jobb som LIS1, og velkommen 

som vår kollega i Helse Nord-Trøndelag! 
 

Elisabeth Romuld, utdanningskoordinerende overlege 

Christian Grünewaldt, avdelingsoverlege klinikk for kirurgi, Syk. Levanger (SL) 

Solfrid Romundstad, avdelingsoverlege klinikk for medisin og rehabilitering SL 

Anne Slungård, avdelingsoverlege klinikk for psykisk helse og rus SL 

Elisabeth Strugstad, avdelingsoverlege ortopedisk avdeling SL 

 

 

Annbjørn Johansen, avdelingsoverlege medisinsk klinikk, Syk. Namsos (SN) 

Sara G. Selvik, avdelingsoverlege klinikk for psykisk helse og rus SN 

Erik A. Elden, avdelingsoverlege kirurgisk klinikk SN 

Knut Erik M. Aune, avdelingsoverlege ortopedisk avdeling SN 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

  

Introuke 

Vi inviterer alle våre LIS1 til introuke i forkant av oppstart. 

Programmet vil bli sendt ut så snart alt er klart, men vi kan allerede 

nå opplyse om at første dag er 20.februar. Vi møtes ved 

hovedinngangen kl. 07.30. Husk PASS den første dagen, det trenger 

du for å få utstedt PULS-kort/nøkkelkort. 

 

Målsettingen med introuka er at du skal få et kjennskap til sykehuset, 

avdelingen du skal jobbe ved, oss som jobber der, og ikke minst bli 

kjent med dine LIS1-kolleger, som vil være referansegruppa di for 

resten av din tid som lege. I tillegg håper vi at du gjennom introuka 

skal få en så god start på din jobb som LIS1 som mulig, når du skal inn 

i legejobb i vakt, i akuttmottak, i sengepost og i poliklinikk. I tillegg 

dekkes en del læringsmål i felles kompetansemodul (FKM) og generell 

informasjon til nyansatte. Det er ingen forberedelseskrav til selve 

Introuka som er bygd opp med foredrag og praktiske øvelser. Det er 

imidlertid viktig at du før Introduksjonsuken starter, har gjennomført 

e-læring i smittevern og AHLR. AHLR (helse-midt.no) 

Helseplattformen 

 

Felles pasientjournal i Midt-Norge blir innført i Helse Nord-Trøndelag 

11.februar 2023. Du får opplæring som en del av Introuka, men 

vedlagt finner du to kompetanseplaner som du får tilgang på i forkant 

ved å logge deg inn i læringsportalen med bank-id.  

 

 

 
Å bli legespesialist i Norge 

 

Her finner du nyttig informasjon om hvordan bli legespesialist: 

Spesialistutdanning for leger 

Leger i spesialisering LIS-utdanning - Spesialisthelsetjenesten 

Her beskriver vi hvordan vi utdanner spesialister ved våre sykehus: 

Leger i spesialisering (LIS) - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no) 

LIS1-utdanning i Helse Nord-Trøndelag - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no) 

Læringsmål (LM) 

 

Når du starter hos oss vil du få tildelt læringsmålsplan for felles 

kompetansemål (FKM) og kliniske læringsmål somatikk (KLS). For deg 

som har tredelt tjeneste, vil du få en læringsmålsplan med kliniske 

læringsmål psykiatri (KLP) i tillegg. 

E-læring 
E-læringskursene som er obligatorisk for LIS1 fremkommer i 
læringsmålsplanene som dere får tildelt ved oppstart som LIS1. 
 
E-læringskursene kan også gjennomføres hjemmefra på PC, nettbrett 
eller mobiltelefon. For å få kursene registrert som gjennomført må 
dere logge dere inn med Min ID (må ha norsk fødselsnummer) 
hjemmefra. Se eventuelt læringsportalen for mer informasjon. 

 

https://kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger
https://spesialisthelsetjenesten.no/lis
https://hnt.no/helsefaglig/utdanning/leger-i-spesialisering-lis
https://hnt.no/helsefaglig/utdanning/leger-i-spesialisering-lis/lis1-utdanning
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/laringsportalentest/default.aspx


 
 

Kontaktpersoner Sykehuset Levanger 
Navn Tittel/avdeling Mailadresse Telefon 

Elisabeth B. Romuld Utdanningskoordinerende overlege Elisabeth.b.romuld@hnt.no 482 47 590 

Anne Slungård Avdelingsoverlege, Psykiatri Anne.slungard@hnt.no 7409 8627 

Solfrid Romundstad Avdelingsoverlege, Medisin solfrid romundstad@hnt.no 7409 8725 

Christian Grunewaldt Avdelingsoverlege, Kirurgi Christian.Grunewaldt@hnt.no 7409 7452 

Elisabeth Strugstad Avdelingsoverlege, Ortopedi Elisabeth.stugstad@hnt.no 
 

7409 8471 

Anna Katarina Hjorth 
Hansen 

Hovedveileder LIS 1, Medisin anna.hjorth-hansen@hnt.no 
 

7409 7676 

Arnhild Olsnes Hovedveileder LIS 1, Psykiatri arnhild.olsnes@hnt.no 
 

7409 7654 

Robert J. Heaslip Hovedveileder LIS1, Kirurgi Robert.heaslip@hnt.no 7409 7568 

Martin Storfjord Hovedveileder LIS1, Psykiatri Martin.storfjord@hnt.no 7409 3126 

Ingvild Roksvaag Hovedveileder LIS1, Ortopedi ingvild@hnt.no 7409 7608 

Hege Kne Moen HR-rådgiver 
 

hege.kne.moen@hnt.no 
 

480 94 277 

Reidun Fornes Lokal LIS 1 koordinator, Kirurgi Reidun.Fornes@hnt.no 
 

7409 7335 

Tina Nordahl Lokal LIS 1 koordinator, Medisin Tina.nordahl@hnt.no 
 

7409 8498 

Hilde Kristin Vatterholm Lokal LIS 1 koordinator, Psykiatri HildeKristin.Vatterholm@hnt.no 7409 7372 

 

Kontaktpersoner Sykehuset Namsos 
Navn Tittel/avdeling Mailadresse Telefon 

Elisabeth B. Romuld Utdanningskoordinerende overlege 
 

Elisabeth.b.romuld@hnt.no 482 47 590 

Sara Germans Selvik Avdelingsoverlege, Psykiatri Saragermans.selvik@hnt.no 7421 5892 

Annbjørn Johansen Avdelingsoverlege, Medisin 
 

Annbjorn.Johansen@hnt.no 7421 5529 

Knut Erik Moen Aune Avdelingsoverlege ortopedi Knuterikmoen.aune@hnt.no 
 

994 89 828 

Erik Elden  Avdelingsoverlege , kirurgi Erik.elden@hnt.no 7421 5735 

Mustafa Dawood Hovedveileder LIS 1, ortopedi 
 

Mustafa.dawood@hnt.no 7421 5811 

Martin Lund Hovedveileder LIS 1, kirurgi 
 

Martin.lund@hnt.no 7421 5755 

Stephanie Zuhlke Hovedveileder LIS 1, medisin 
 

Stephanie.zuhlke@hnt.no 7421 5489 

Pål Tveter Hovedveileder LIS 1, Psykiatri 
 

Pal.Tveter@hnt.no 7421 5852 

Julie Constanse Arnø Rådgiver LIS 
 

julie.arno@hnt.no 909 59 481 

Marit Brøndbo HR-rådgiver Marit.Brondbo@hnt.no 
 

7421 5633 

Hege Lilleby Nordlund Lokal LIS 1 koordinator, Kirurgi 
 

hegelilleby.nordlund@hnt.no 7421 5882/ 468 14 097 

Heidi Kjelbotn Lokal LIS 1 koordinator, Medisin 
 

Heidi.kjelbotn@hnt.no 7421 5531/959 37 043 

Grete S. Brenne Lokal LIS 1 koordinator, Psykiatri 
 

Grete.stakset.brenne@hnt.no 
 

7421 5799/416 05 011 
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Godkjenning av LIS1-tjenesten 
LIS1-tjenesten godkjennes når man har vært minstetiden på sykehus og i 

kommunetjenesten, og alle læringsmål er godkjente. Dette skjer 

automatisk fra Helsedirektoratet når alle læringsmål er godkjente og vises 

i HPR-registeret. 

Når sykehustjenesten er fullført må LIS1 få med en attest som bekrefter 

godkjent tjenestetid. Dette skal du få fra din leder etter hver rotasjon, hvis 

du ikke har fått det, må du etterspørre den. Denne skal du legge ved 

søknaden din om å bli spesialist når den tid kommer.  

Attest: Bekreftelse på gjennomført del 1 av spesialistutdanningen 

 

Fraværsregler for LIS1 
Maksimalt tillatt fravær for LIS1 er 12 dager i spesialisthelsetjenesten og 6 

dager i kommunehelsetjenesten. Ordinær ferie, deltagelse på kurs og 

andre utdanningsaktiviteter regnes ikke som fravær og skal ikke trekkes 

fra tjenestetiden.  

Fravær som skyldes Covid-19 fører ikke til resttjeneste i del 1 av 

spesialistutdanningen forutsatt at alle læringsmål er innfridd. Man må 

likevel jobbe minstetiden på 6,5 år før man kan bli ferdig spesialist. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/lis1/bekreftelse-pa-gjennomfort-del-1


 
 
 

 

«Det er med stor glede jeg ønsker deg 

velkommen som LIS1 hos oss i Helse Nord-

Trøndelag. Utdanning av helsepersonell er en av 

våre fire hovedoppgaver og et viktig 

satsingsområde for oss. Vi er opptatt av å legge 

til rette for et godt utdanningsløp som vil gi deg 

et solid grunnlag for videre spesialisering og 

legepraksis. Jeg håper du vil trives hos oss og 

oppleve god læring og mestring. Lykke til!» 

Annamaria Forsmark 

Administrerende direktør i HNT 

 

 

Kompetanseportalen 

 

Kompetanseportalen finner du på intranettsiden til HNT som en egen, blå knapp øverst til høyre. 
 
Lenke til Kompetanseportalen og brukerveiledninger - Spesialisthelsetjenesten 
Her trenger du ikke brukernavn og passord så lenge du bruker PULS kortet ditt. Du kan også bruke Kompetanseportalen på 
mobil, PC eller nettbrett hjemme, mer informasjon om dette vil du få under introduksjonsuken. 
 
Når du går inn i din Kompetanseportal finner du dine læringsmålplaner. Du skal også der velge veileder når du får navnet på 
veilederen din, husk å endre navn når du roterer til ny avdeling. 
 
Det er i Kompetanseportalen at læringsaktiviteter og læringsmål dokumenteres. Læringsaktiviteter kan dokumenteres på 
følgende måter: 

 Selv markere at læringsaktiviteten er gjort, eventuelt ved å laste opp kursbevis etc. 

 Sende gjennomførte læringsaktiviteter til supervisør for signering 

 Sende gjennomførte læringsaktiviteter til veileder for signering 

 Automatisk godkjent når kurs og e-læringskurs via vår Læringsportal er gjennomført 
 
Det vil fremgå av læringsaktiviteten hvordan den skal dokumenteres. Hvis læringsaktiviteten skal sendes til signering, må du 
velge navn på den som skal signere ved å skrive vedkommendes navn i søkerfeltet. Vedkommende vil da få beskjed på sin e-
post om behov for godkjenning av læringsaktivitet. Husk å sende til signering fortløpende, både for supervisør/veileder husker 
at du har gjort læringsaktiviteten, og fordi det er lurt å dokumentere fortløpende. 
 
Når et læringsmål menes oppnådd, må det sendes til nærmeste leder for godkjenning. Dette må gjøres fortløpende. Det vil bli 
gjennomgått i introduksjonsuken hvordan dette gjøres. 
Veiledningssamtaler skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Brukerveiledningen finner du i kompetanseportalen.  
 

Kommende kurs for LIS1 som begynner 010323 i HNT 

 

Påmelding skjer via læringsaktiviteten i felles kompetansemålsplan eller direkte i læringsportalen.  
 
Gruppeveiledning 1 og 2 
Gruppeveiledning 3 og 4 
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS 1 
 
Påmelding til kurs gjøres i læringsportalen.  
Husk å avtale med leder/lokal LIS1-kontakt for å planlegge kurs. 
 

 

https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kompetanseportalen-og-brukerveiledninger#sykehusdelen-av-kompetanseportalen-har-ulik-innlogging-avhengig-av-region
https://kurs.helse-midt.no/Sider/gruppeveiledning-LIS-1.aspx
https://kurs.helse-midt.no/Sider/Gruppeveiledning-LIS-1-Temaomr%C3%A5de-3-og-4.aspx
https://kurs.helse-midt.no/Sider/FKM-kurs-LIS-1.aspx

