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Velkommen 
 

Gratulerer med jobb som LIS1, og velkommen som vår kollega i Helse Nord-Trøndelag. 
 
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. 
 
Våre to sykehus er litt forskjellige, derfor blir også tjenesten litt ulik på de to sykehusene. Vi håper og 
tror likevel at dere vil bli godt tatt imot der dere kommer, og at dere vil få en variert og innholdsrik 
tjeneste alle stedene. Uansett hvor dere er, vil dere raskt skjønne at dere har en viktig funksjon. Dere 
skal jobbe tett på andre leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper. De har mange gode erfaringer og 
tips dere kan lære av. 
 
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! 
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Helse Nord-Trøndelag HF 
 
 
 

 
 
 
 
Helse Nord-Trøndelag HF er et helseforetak som strekker seg fra Stjørdal i sør til Kolvereid i nord. Det 
er: 

• To sykehus i foretaket 
o Sykehuset Levanger 
o Sykehuset Namsos 

 
Videre er det 

• To distrikts psykiatriske sentre  
o DPS Stjørdal 
o DPS Kolvereid 

 

Kommuner Fylke Befolkning 

Bindal Nordland 1 434 

Flatanger Trøndelag 1 098 

Frosta Trøndelag 2 634 

Grong Trøndelag 2 369 

Høylandet Trøndelag 1 242 

Inderøy Trøndelag 6 827 

Leka Trøndelag 562 

Levanger Trøndelag 20 190 

Lierne Trøndelag 1 357 

Meråker Trøndelag 2 426 

Namsos Trøndelag 15 201 

Namsskogan Trøndelag 845 

Nærøysund Trøndelag 9 639 

Osen Trøndelag 952 

Overhalla Trøndelag 3 878 

Røyrvik Trøndelag 467 

Snåsa Trøndelag 2 072 

Steinkjer Trøndelag 24 434 

Stjørdal Trøndelag 24 086 

Verdal Trøndelag 14 962 
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Helseforetaket har i tillegg poliklinikk i psykiatri i Høvdinggården på Steinkjer, og sengekapasitet og 
enkelte pasienttilbud (bl.a. dialyse, bildediagnostikk og audiografi) ved to distriktsmedisinske sentre - 
DMS Inn-Trøndelag (Steinkjer) og DMS Værnesregionen (Stjørdal). 
 
 
 
 
 
 
HNT er organisert slik: 

 
 
 
 
Felles og gjennomgående klinikk mellom Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital 
Klinikk for Bildediagnostikk, klinikkleder Morten Troøyen 
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Sykehuset Namsos 

 
Sykehuset Namsos 
 
Sykehuset Namsos har cirka 1 100 ansatte (i tillegg kommer ambulansepersonell lokalisert i 
sykehusets opptaksområde). 
 
Sykehuset Namsos er et velfungerende lokalsykehus som er akuttsykehus med traumefunksjon med 
vaktfunksjon innen medisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, anestesi, nevrologi, ØNH, Øye, psykiatri, 
barne- og ungdomspsykiatri og radiologi 
 
Pr 01.03.22 er det totalt 46 LIS1 ved begge sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.  
Disse stillingene fordeler seg slik i Helse Nord-Trøndelag:  
 
Pr 010322 er det 19 LIS1 ved Sykehuset Namsos og 
Pr 010322 er det 27 LIS1 ved Sykehuset Levanger. 
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Sykehuset Levanger 

 
Sykehuset Levanger 
 
Sykehuset Levanger har cirka 2 000 ansatte (i tillegg kommer ambulansepersonell lokalisert i 

sykehusets opptaksområde). Sykehuset Levanger er det største sykehuset i foretaket, og er som 

Namsos et akuttsykehus med traumefunksjon. Her er det vaktfunksjoner innen medisin, kirurgi, 

ortopedi, radiologi, anestesi, gynekologi, pediatri, barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri og 

revmatologi.  

 
Pr 01.03.22 er det totalt 46 LIS1 ved begge sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.  
Disse stillingene fordeler seg slik i Helse Nord-Trøndelag:  
 
Pr 010322 er det 19 LIS1 ved Sykehuset Namsos og 
Pr 010322 er det 27 LIS1 ved Sykehuset Levanger. 
 

DPS Stjørdal 
 

 
DPS Stjørdal 
 
DPS Stjørdal er det største DPS-lokaliteten i foretaket. Her er det vaktfunksjoner innen psykiatri.  
Enheten i Stjørdal er organisert i Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger.  
 
Du kan få LIS1 tjeneste ved DPS Stjørdal selv om du inngår i vaktteamet ved Sykehuset Levanger. 



8 
 
 

 
 
 

DPS Kolvereid 
 

 
DPS Kolvereid 
 

Det er cirka 10 antall ansatte ved DPS Kolvereid. 
 
De ansatte ved DPS Kolvereid er enten organisert i Klinikk for psykisk helsevern og rus eller i Klinikk 
for kvinne, barn og familie.  
 
 For tiden er det ingen LIS1 som har psykiatritjenesten her. 
 

Nordre del av Trøndelag – en skattekiste av opplevelser 

 
Det er viktig å kunne koble av fra jobben og vi har alle vår måte å gjøre det på. Husk å sørge for å få 
litt energipåfyll innimellom. 
 
Nordre del av Trøndelag har et bredt spekter av tilbud som skulle tilfredsstille de fleste behov. Benytt 
muligheten mens du er her til å reise rundt og oppleve både natur og kultur. Hele området er et 
eldorado for friluftsinteresserte, enten det er fjell, sjø, ski, sykkel eller tursko. Det er et stort tilbud av 
idrett alle steder, og sykehusene har egne treningsgrupper, bedriftsidrettslag osv. – det er bare å 
slenge seg med. 
 
Ellers er det flere musikk- og kulturfestivaler gjennom året, og hyggelige byer med et variert tilbud av 
kafeer og spisesteder. Utforsk mulighetene basert på dine interesser, la deg friste og nyt året i nordre 
del av Trøndelag. Kanskje det er her du skal fortsette spesialiseringen din. 
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Et lite utvalg av alt det du kan oppleve på Innherred 

 
Alle foto: Trøndelag Reiseliv 
 
1) Klosteret på Tautra og klosterruiner 
2) Nils Aas kunstmuseum ligger på Straumen i Inderøy kommune 
3) Den gylne omveg, nærmere 20 små og litt større bedrifter tilbyr kultur, opplevelser, mat og drikke 
4) Stiklestad nasjonale kultursenter, slaget i 1030 
5) Glamping ved fjorden. På Trones i Verdal kommune kan du overnatte i en magisk glassiglo 
6) Steinvikholmen i Stjørdal kommune 
 
 
 
 
Et lite utvalg av det du kan oppleve i Namdalen 
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Alle foto: Trøndelag Reiseliv 
 
1) Lierne nasjonalpark byr på enorme naturarealer, telting, ski- og fotturer m.m. 
2) I Flatanger har et klatremiljø utviklet både enkle og vanskelig utfordringer 
3) I Flatanger kan du bli med på ørnesafari og mating av måker 
4) Fiskeværet Sør-Gjæslingan er et attraksjon på Namdalskysten 
5) Himmelhøy Tretopphytte utenfor Namsos tilbyr spennende opplevelser 
6) Namsskogan familiepark, nordiske dyr og opplevelser for både liten og stor 
 
 

Om LIS 1 og spesialisering 

Introduksjon til LIS1-tjenesten i Helse Nord-Trøndelag 
Videre i dette informasjonsheftet finner du informasjon om hva LIS1 er. Du får informasjon om hva 
du selv må gjøre for å få utdanningen godkjent, det er en oversikt over hvilke kurs du skal delta på, 
hvilke e-læringskurs som skal gjennomføres mens du er LIS1 og hva du kan forvente av supervisjon, 
veiledning og gruppeveiledning. 
Vi håper dette gir deg nyttig informasjon som du kan hente frem i løpet av året som kommer. 
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Hva er LIS1? 
Tjenesten som LIS1 er en tjeneste på 18 måneder, der 12 måneder er i sykehus og 6 måneder er i 
kommunehelsetjenesten. Dette danner grunnlaget for all videre spesialisering. LIS1 er obligatorisk for 
alle spesialiteter i Norge og må gjennomføres før man kan fortsette som LIS 3. Etter å ha fullført del 1 
ansettes alle LIS1 i en del 3-stilling. Flere av spesialitetene innen kirurgi og medisin har felles 
læringsmål. Disse læringsmålene inngår i del 2 og skal oppfylles mens LIS er ansatt i del 3-stillingen. 
 
I løpet av spesialiseringen skal man tilegne seg kunnskap og ferdigheter som står nedfelt i 
læringsmål. Disse læringsmålene beskriver den kompetansen en lege skal oppnå i løpet av 
tjenestetiden. Det er veiledere, supervisører og nærmeste leder som kal gjøre vurderingen av om 
LIS1 har nødvendig kompetanse. Senere i heftet står det forklart forskjellen på veiledning og 
supervisjon, og det står også forklart hva den enkelte lege må gjøre for å få sine læringsmål godkjent.  
 
De ferdigheter og kunnskapene man skal tilegne seg er innenfor både kliniske områder og det som 
kalles felles kompetansemål. Felles kompetansemål er mer overordnede tema som er en viktig del av 
legeyrket, f.eks. etikk, kommunikasjon, samhandling, kunnskapsforståelse etc. Dette finnes det også 
mer informasjon om senere i informasjonsheftet.  
 
Når man er ferdig som LIS1, og har fått godkjent alle læringsmål, fortsetter man i videre spesialisering 

som LIS 3 

 

Felles kompetansemål starter man med i LIS1 og det fortsetter helt til man er ferdig spesialist.  

 

Skjematisk ser utdanningen slik ut: 

 

 

Nyttig artikkel om LIS-utdanningen finner du her.  

https://yngreleger.no/artikkel/lis-2
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Videre spesialisering 
Minstetiden før man kan bli spesialist er 6,5 år, inkludert tiden som LIS1. Tid alene er imidlertid ikke 
nok, og derfor kalles dette minstetid. Kravet for å bli godkjent spesialisert er at man har jobbet 
minstetiden i tillegg til at man har fått godkjent alle læringsmål som hører til sin spesialitet, samt 
læringsmålene innen felles kompetansemål.  
 
Det er helseforetakets ansvar å sørge for at det er tilbud om utdanningen innenfor alle 
læringsmålene og det er legens ansvar å bruke mulighetene det blir tilrettelagt for. Altså, foretaket 
skal sørge for at alle LIS1 får et tilbud for å lære seg det de skal, men LIS1 har selv ansvar for å bruke 
de mulighetene som finnes for å oppnå kunnskapen som kreves. 
 
Reglene for spesialistutdanningen står omtalt i Spesialistforskriften og den finner du her 
 
Læringsmål og læringsaktiviteter 
Et læringsmål beskriver den kompetansen du som LIS1 skal tilegne deg. Læringsmålene er like for alle 
LIS1 i hele landet. De kan bare endres av Helsedirektoratet. Det er disse som må godkjennes for at 
selve tjenesten skal bli godkjent. Litt enklere sagt beskriver læringsmålet det man skal lære. 
 
En læringsaktivitet er en konkret aktivitet som er anbefalt gjennomført for å tilegne seg den 
kompetansen eller kunnskapen læringsmålet krevet.  
 
Eksempel: Kunne anvende den kliniske beslutningsprosessen for pasienter med akutt abdomen under 
supervisjon. 
 
Læringsaktiviteten for LIS1 er utarbeidet i hvert enkelt foretak, og Helse Nord-Trøndelag har laget 
sine læringsaktiviteter. I utgangspunktet er det slik at læringsaktivitetene skal gjennomføres, men i 
enkelte tilfeller kan læringsmål godkjennes uten at alle læringsaktiviteter er gjennomført. Samtidig 
kan det være slik at LIS1 har gjort alle læringsaktivitetene, men likevel ikke oppnådd den 
kompetansen som læringsmålet krever. Da må LIS1 og veileder bli enig om hva som mangler for å få 
innfridd det aktuelle læringsmålet. 
 
Det finnes 3 sett med læringsmål som er aktuelle for LIS1 i Sykehus: 
Kliniske læringsmål: Omhandler kliniske kunnskaper og ferdigheter og skal oppfylles på relevante 
somatiske avdelinger. Totalt er det 45 kliniske læringsmål som skal oppfylles på sykehus (se vedlegg) 
Kliniske læringsmål i psykiatri: Er et eget sett læringsmål som skal oppfylles på Psykiatrisk avdeling, 
men kun av dem som har 3-delt tjeneste med rotasjon til psykiatri. Totalt er det 16 kliniske 
læringsmål i psykiatri (se vedlegg)  
Felles kompetansemål: Skal dekke et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å 
fungere optimalt i legerollen. Temaene som omfattes er etikk, forebygging, forskningsforståelse, 
kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og 
brukermedvirkning, pasient- og pårørende opplæring, samhandling og systemforståelse, 
organisasjonsutvikling og ledelse. Totalt er det 50 læringsmål innen felles kompetansemål for LIS1, 
hvorav 24 skal godkjennes på sykehus og 5 skal påbegynnes på sykehus (se vedlegg). De øvrige skal 
gjennomføres eller fullføres i kommunehelsetjenesten.  
 
 Det anbefales at man tidlig setter seg ned og ser på læringsaktivitetene for å planlegge hvordan og 
hvor læringsmålene kan oppnås. 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/296adc05dbee4ae1a1e015cbea31701e/revidert-rundskriv-spesialistforskriften.pdf
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Godkjenning av læringsmål 
Læringsmål med tilhørende læringsaktiviteter kalles en læringsmålsplan. Alle LIS1 får tildelt 
læringsmålsplaner tilpasset den tjenesten man skal ha. Dette gjøres i Kompetanseportalen, som er et 
IKT-verktøy LIS1 skal bruke for å dokumentere utdanning.  

Gjennomførte læringsaktiviteter må dokumenteres. Det gjøres enten ved at LIS1 selv registrerer det 
eller ved at noen signerer for at det er gjennomført. Det fremgår av læringsaktiviteten hvordan dette 
skal dokumenteres (se egen brukerveiledning senere). Det er LIS1 sitt ansvar å sørge for at 
gjennomførte læringsaktiviteter blir dokumentert. 
 
Når et læringsmål ansees oppfylt, altså når man mener man har opparbeidet seg den kompetansen 
som kreves, og læringsaktivitetene er gjennomført, sendes læringsmålet til godkjenning. Det er 
nærmeste leder som har ansvar for å godkjenne læringsmålet i samarbeid med veileder og 
supervisører. Det er LIS1 som har ansvar for å sende læringsmål til nærmeste leder for godkjenning. 
Et læringsmål kan ha læringsaktiviteter som skal gjøres på flere avdelinger. LIS1 må derfor ha vært på 
alle relevante avdelinger før læringsmålet kan godkjennes. Hvert læringsmål skal bare godkjennes en 
gang. Vær spesielt oppmerksom på FKM-læringsmål som ikke godkjennes endelig før man er i slutten 
av siste rotasjon.  
 
Det anbefales at LIS1 og veileder i fellesskap blir enige om hvilke læringsmål LIS1 kan sende til 
godkjenning. I de tilfeller man mener at læringsmålet er oppnådd uten at alle læringsaktivitetene er 
gjennomført, bør det skrives en kort begrunnelse i kommentarfeltet. 
 
Alle læringsmål som skal være gjennomført på sykehus må være godkjent før man får lov til å gå 
videre til kommunehelsetjenesten). Husk å sende læringsaktiviteter og læringsmål til godkjenning 
fortløpende. Vi anbefaler at alt som skal godkjennes i sykehus er sendt til signering senest to uker før 
sykehusåret avsluttes. Dersom man ikke gjør dette, mister man retten til å gå videre i 
kommunehelsetjenesten. Det er derfor veldig viktig at alle tar ansvar for dette. 

 

Godkjenning av LIS1-tjenesten 
LIS1-tjenesten godkjennes når man har vært minstetiden på sykehus og i kommunetjenesten, og alle 
læringsmål er godkjente.  
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. 
 
Attest: Bekreftelse på gjennomført praksis 
 
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.  

Fraværsregler for LIS1 er endret som følge av covid-19 utbruddet. LIS1 behøver ikke å gjennomføre 
resttjeneste i utdanningens første del ved fravær som skyldes covid-19.  

Fravær som er en følge av covid-19 utbruddet skal ikke komme til fratrekk ved beregning av 
utdanningstiden i utdanningens første del. Det vil si at dersom alle læringsmål i del 1 er oppnådd kan 
du gå over i del 2/3. 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-og-refusjon-fra-helfo
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Veiledning og supervisjon 
Veiledning og supervisjon er viktig i LIS-utdanningen og danner grunnlaget for å kunne vurdere om 
man som LIS-lege oppnår den kompetansen man skal. 

Supervisjon 
Med supervisjon menes de fortløpende tilbakemeldingene og rådene mindre erfarne leger får fra 
mer erfarne kolleger. Supervisjon foregår i det daglige kliniske arbeidet og er oftest uregelmessig, 
tilfeldig og ikke planlagt. 
 
Veiledning 
Med veiledning menes planlagte samtaler mellom LIS1 og en fast veileder eller gruppe. Hensikten er 
å reflektere over praksis og å drøfte spørsmål. Erfaringer og egen læring i en kontekst som ikke er 
preget av den kliniske hverdagen. 
 
Krav til veiledning for LIS1 er minst hver 4. uke med oppstart av første veiledningssamtale senest 3 
uker etter oppstart. Veiledningssamtaler skal dokumenteres i kompetanseportalen. 
 
Individuell veiledning 
Individuell veiledning er samtaler mellom LIS1 og en fast veileder i en planlagt og trygg setting. Her 
kan det tas opp temaer som utfordrende pasientkasus, klinikknære etiske dilemmaer, legerollen i 
jobbsammenheng og privat, kommunikasjon og samarbeid med andre yrkesgrupper/kolleger med 
mer. Veileder skal også gi LIS1 tilbakemelding om arbeid og fungering for å hjelpe LIS1-legen å utvikle 
seg. Veileder har også en viktig rolle i å hjelpe LIS1 å oppnå sine læringsmål. 
 
Veiledningssamtaler skal dokumenteres i Kompetanseportalen som korte referat. Sensitive 
opplysninger skal ikke skrives her. 
 
Det er anbefalt minimum 7 individuelle veiledningssamtaler for LIS1 i løpet av sykehusåret. For at 
veileder skal kunne hjelpe LIS1 med å oppnå sine læringsmål på en god måte er det trolig likevel 
behov for individuelle møter minst månedlig. 
 
Individuell veileder oppnevnes ved hver nye avdeling. Det anbefales et første møte så raskt som 
mulig etter oppstart. Dette blir gjort ulikt på ulike avdelinger. 
 
Gruppeveiledning 
Gruppeveiledning vil være planlagte møter der flere LIS1 sammen med (1-)2 veiledere diskuterer 
spesifikke problemstillinger som egner seg for refleksjon. Gruppeveiledning vil være relevant for flere 
læringsmål i felles kompetansemål, i tillegg til at det i noen avdelinger holdes gruppeveiledning for 
å diskutere vanskelige kliniske spørsmål/etiske utfordringer. I HNT legges gruppeveiledningen i FKM 
ut for påmelding i læringsportalen.  
 
LIS1 bør i løpet av tjenesten på sykehus ha vært på 2 gruppeveiledninger i FKM  
Disse finner du ved å følge link fra aktuell læringsaktivitet i kompetanseportalen eller ved å melde 
deg på via læringsportalen. Avklar direkte med LIS1 koordinator for å hensynta avdelingens drift.  
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Kurs 
Generelt skal de fleste læringsmål kunne oppfylles gjennom vanlig klinisk praksis. Noen læringsmål vil 
imidlertid ikke kunne oppfylles på avdelingene, og her det satt opp e-læringskurs  
Disse finner du ved å følge link fra aktuell læringsaktivitet i kompetanseportalen  
 

Introduksjonsuke (6 dager) 
Introduksjonsuka for LIS1 strekker seg over de 6 ukedagene før oppstart i arbeid som LIS1. 
Målet er å tilby mest mulig av opplæringen som er nødvendig for å kunne starte som LIS1. I tillegg vil 
kurset dekke en del læringsaktiviteter som er vanskelig å få dekket ellers. Avdelingene vil i tillegg selv 
ha ansvar for å gi nødvendig opplæring ved oppstart i avdelingsspesifikke kunnskaper/ferdigheter  
 
Det er ingen forberedelseskrav til selve Introduksjonsuka. 

Introduksjonsuka 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) 
 

Kommende kurs for LIS1 som begynner 010322 i HNT 
Vår 2022 Påmelding via læringsaktiviteten i felles kompetansemålsplan eller direkte i 
læringsportalen.  
 
Gruppeveiledning 1 og 2: 31. mars (begge sykehus) 
Gruppeveiledning 3 og 4:  21. april (begge sykehus) 
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS 1: 19.mai på Sykehuset Levanger 
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS 1:  20. mai på Sykehuset Namsos 

 
Påmelding til kurs gjøres i læringsportalen.  
Husk å avtale med leder/lokal LIS 1 kontakt for å planlegge kurs. 
 

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 nettsidene til læringsportalen for mer informasjon.  

 

Kompetanseportalen 
Kompetanseportalen finner du på intranettsiden til HNT under fanen kurs og utdanning

 
 

https://kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
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
https://kurs.helse-midt.no/Sider/FKM-kurs-LIS-1.aspx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/laringsportalentest/default.aspx
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Ved å klikke på pila bak kurs og utdanning finner du både inngangen til kompetanseportalen og 
læringsportalen. 
 
 
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.  
 

Medisinsk koding og dokumentasjon 
Medisinsk koding 
Medisinsk koding er Sykdomsklassifikasjon ved hjelp av ICD-10 (en samling av statistiske kategorier - 
diagnosekoder) 
Å stille en diagnose er klinisk kunnskap, men å klassifisere er kunsten å plassere diagnosen i den 
riktige statistiske kategori. 
En diagnose er et klinisk begrep som beskrives i journal av lege, og som kan beskrives med en eller 
flere tilstandskoder. 
Det er en hel rekke regler som bestemmer hvordan man skal velge riktig diagnosekode.   

• ICD10 inneholder de internasjonale kodereglene 

• Kodeveiledning 2021 inneholder norske regler for medisinsk koding som skal følges 
 
Du finner mer om medisinsk koding på vår hjemmeside på Innblikk, her finner du også lenke til «Finn 
kode» som er Web-versjonen av alle gyldige kodeverk i Norge, både diagnosekoder og 
prosedyrekoder.  Her finner du også årets kodeveiledning. 
Du finner dette via menyen til venstre på Innblikk 

https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kompetanseportalen-og-brukerveiledninger#sykehusdelen-av-kompetanseportalen-har-ulik-innlogging-avhengig-av-region
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Dokumentasjon - dokumentasjonskravet 
Forskrift om pasientjournal §6, pkt c) og h) regulerer dette.   
«Oversikt over hvilke kliniske og medisinske opplysninger som det kan være relevant og nødvendig at 
fremgår av pasientens journal.» 
c) opplysninger om symptomer, observasjoner og funn ved undersøkelser, diagnostiske overveielser og  

andre medisinske opplysninger og vurderinger 

h) beskrivelse av de funn og vurderinger som ligger til grunn for kodet informasjon innrapportert til  
helseregistre etter helseregisterloven § 10 og § 11 

 
For at en sykdom/symptom/tilstand skal kodes skal det fremgå av skriftlig journaldokumentasjon at 
tilstanden er behandlet, undersøkt, vurdert eller har hatt betydning for den øvrige behandlingen i 
løpet av oppholdet. 

Pasientens diagnose beskrives i fritekst, og man skal unngå forkortelser for sykdommer og 
symptomer. 
Ved sykehusoppholdets slutt skal det skrives en epikrise, her skal det velges en hovedtilstand for 
oppholdet og det skal velges hvilke andre tilstander som har vært aktuell for behandling, vurdering 
og undersøkelse i løpet av oppholdet. Husk at det kan være tilstander som har ført til ekstra 
pleietyngde, f.eks. demens og lammelser. Slike diagnoser skal også være med i beskrivelsen. 
 
Valg av riktig hovedtilstand. 
For å velge riktig hovedtilstand er regelen:  
«Hovedtilstand er den tilstanden som helsehjelpen hovedsakelig er gitt for under oppholdet eller 
konsultasjonen» bedømt ved slutten av oppholdet eller konsultasjonen. 
Hvis mer enn en tilstand kan være aktuell for hovedtilstand, velges den som har krevd mest 
medisinske ressurser. (Forårsaket flest liggedager, er årsak til kirurgisk inngrep, det som det er 
arbeidet mest med under oppholdet) 
I de tilfeller hvor du ikke klarer å stille en diagnose, så skal det sterkeste symptomet velges som 
hovedtilstand. I noen tilfeller skal kontaktårsak velges som hovedtilstand, f.eks. vaksinasjon, 
screeningundersøkelser (f.eks. ved arvelig belastning av sykdom) 
 

Ved kontroll for en del tilstander.  

Eksempler på slik koding:  

Z09.0 Etterunderundersøkelser 

Z08.0 Etterundersøkelse ondartet svulst 

Z47.0 Etterbeh som omfatter fjerning av osteosyntesemat. 

Her skal ALLTID  årsak til kontakten registreres som bitilstand (Brudd, Operasjonsindikasjon, 

Kreftsykdom) 
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Valg av bitilstander 
Er tilstander som eksisterer samtidig med hovedtilstanden eller som oppstår i løpet av 
behandlingsperioden. Symptomer og tilstander som blir gjenstand for undersøkelse og behandling, 
som det må tas hensyn til, eller som får konsekvenser for behandlingen av pasienten. F.eks. et 
gammelt hjerteinfarkt, diabetes, nyresvikt. 
 
Koderegler 
Direktoratet for eHelse har utviklet flere kurs som omhandler medisinsk koding. For å få en detaljert 
kunnskap om temaet skal du gjennomgå disse kursene.  De blir lagt inn som en del av 
kompetansekravene du skal gjennomgå som LIS1-lege i HNT. 
 
Kodekontroll 
I HNT har alle klinikker ansatte «Kodesekretærer/Kodekonsulenter».  Disse går gjennom de fleste av 
avdelingens epikriser for å sjekke at oppholdet er kodet etter gyldige regelverk, og at dokumentasjon 
og koding stemmer overens.  Du vil oppleve å få tilbakemeldinger fra disse når de mener at noe av 
koding må endres for å oppfylle koderegelverket. 
Du vil få en beskjed om dette i postboksen din i EPJ. 
 
Når du åpner denne meldingen så åpnes epikrisen og følgeskrivet: 

 

Her vil du få en beskrivelse av hva de mener som skal endres, med henvisning til regelverket. Du skal 
svare på denne og sende tilbake til kodesekretær. 
Dette er dokumentasjon på hvorfor koding er endret, og det er samtidig en opplæring i 
koderegelverk. 
 
Hvis du ønsker råd og hjelp i forbindelse med koding av epikrise og poliklinikktime så ta kontakt med 
en av kodesekretærene i din klinikk: 
 

Poliklinikk 
I HNT bruker vi et skjema hvor dere fyller ut diagnosekoder, prosedyrekoder og administrative 
opplysninger som skal registreres i forbindelse med en poliklinisk konsultasjon. 

Husk at egenandelstakst 201b alltid skal registreres. Om pasienten har frikort, er under 16 år eller er 
gravid skal 201b ALLTID registreres, systemet ivaretar refusjon ovenfor disse pasientene. 

Se vedlagte demonstrasjonsvideo, som gir dere et innblikk i hvordan dette skal gjøres. 

 http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/prosjekt/pasienttryggleikprosj/Dokume
nter/Undervisningsvideoer/Utfylling%20av%20legelapp.wmv 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/nettverk/medisinskkoding/default.aspx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/prosjekt/pasienttryggleikprosj/Dokumenter/Undervisningsvideoer/Utfylling%20av%20legelapp.wmv
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/prosjekt/pasienttryggleikprosj/Dokumenter/Undervisningsvideoer/Utfylling%20av%20legelapp.wmv
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Noen kodetips 
-Før alltid på gips/lasker/bandasjer / enkelt sårstell mm på poliklinikk (gir økt refusjon på 
konsultasjonen) 
-Når pasienten får SAG, få frem at pasienten har en ANEMI 
-Ved korrigering av elektrolyttforstyrrelser, få frem hvilke elektrolytter som korrigeres 
-Unngå uspesifiserte koder viss mulig. Spesifiser de så godt som mulig 
-Har pasienten flere skader, som ved traumer. Kod hver enkelt med S-koder og ikke bruk 
flerskadekategorier T-koder 
-Ikke bruk Z03-koder, kod på symptom el. tegn som pasienten har 
-Sepsis med kjent infeksjonsfokus, Infeksjonsfokus velges som hovedtilstand, f.eks: UVI, Pneumoni, 
grad av sepsis beskrives med SIRS-koder R65.x 
-Sepsis med ukjent fokus, kodes med sepsiskoder A40-A41 
-Svulst med ukjent malignitetspotensiale – kodes på unormale rtg.funn, lab.funn. Kodene D37-D48 
skal ikke brukes. 
-Koder i kapittel XX skal ALDRI brukes som hovedtilstand. Dette er koder som starter på V,W,X,Y. 
 

Kontaktinformasjon LIS1 i Helse Nord-Trøndelag med oppstart 01.03.2022 
Vedlegges 

Kontaktinformasjon om LIS1 – Sykehuset Levanger 
 

Navn tittel/avdeling mailadresse telefon 

Anne Slungård Avdelingsoverlege, 
Psykiatri 

Anne.slungaard@hnt.no 7409 8627 

Solfrid 
Romundstad 

Avdelingsoverlege, 
Medisin 

solfrid romundstad@hnt.no 7409 8725 

Christian 
Grunewald 

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

Robert J. Heaslip Hovedveileder LIS 1, 
Kirurgi 

robert.Heaslip@hnt.no 7409 7533 

Marius Flasnes Hovedveileder LIS 1, 
Medisin 

marius.flasnes@hnt.no 
 

7409 7369 

Arnhild Olsnes Hovedveileder LIS 1, 
Psykiatri 

arnhild.olsnes@hnt.no 
 

7409 7654 

Elisabeth 
Bratland Romuld 

Utdanningskoordinerende 
overlege 

Elisabeth.b.romuld@hnt.no 
 

482 47 590 

Aud-Mai 
Sandberg 

Rådgiver LIS aud-mai.sandberg@hnt.no 
 

7421 5751 

 
Kristine H. Herje 

 
HR-rådgiver 
 

 
Kristine.Herje@hnt.no 
 

 
99355887 

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 

 

mailto:Anne.slungaard@hnt.no
mailto:solfrid
mailto:Christian.Grunewaldt@hnt.no
mailto:robert.Heaslip@hnt.no
mailto:marius.flasnes@hnt.no
mailto:arnhild.olsnes@hnt.no
mailto:Elisabeth.b.romuld@hnt.no
mailto:aud-mai.sandberg@hnt.no
mailto:Kristine.Herje@hnt.no
mailto:Reidun.Fornes@hnt.no
mailto:Tina.nordahl@hnt.no
mailto:HildeKristin.Vatterholm@hnt.no
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Kontaktinformasjon om LIS1 – Sykehuset Namsos 
 

Navn Tittel/avdeling mailadresse telefon 

Sara Germans 
Selvik 
 

Avdelingsoverlege, Psykiatri Saragermans.selvik@hnt.no 7421 5892 

Annbjørn Johansen Avdelingsoverlege, Medisin 
 

Annbjorn.Johansen@hnt.no 7421 5529 

Svein Ruud Avdelingsoverlege, Kirurgi 
 

Svein.ruud@hnt.no 7421 5817 

Martin Lund Hovedveileder LIS 1, Kirurgi Martin.lund@hnt.no 
 

7421 5755 
 

Kathleen Gatpo 
 

Hovedveileder LIS 1, Medisin Kathleen.Lambino.Gatpo@hnt.no 
 

7421 5490 

Pål Tveter Hovedveileder LIS 1, 
Psykiatri 
 

Pal.Tveter@hnt.no 74215852 

Elisabeth Bratland 
Romuld 

Utdanningskoordinerende 
overlege 
 

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

Aud-Mai Sandberg Rådgiver LIS 
 

Aud-mai.sandberg@hnt.no 7421 5751 

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

7421 5633 

Tone Forreløkken Lokal LIS 1 koordinator, 
Kirurgi 
 

Tonje.forrelokken@hnt.no 7421 5376 

Heidi Kjelbotn Lokal LIS 1 koordinator, 
Medisin 
 

Heidi.kjelbotn@hnt.no 7421 5531 

Grete S. Brenne Lokal LIS 1 koordinator, 
Psykiatri 
 

Grete.stakset.brenne@hnt.no 
 

7421 5799 

 

Covid-skjema og smittevern 

Covid-19  
Dere starter i LIS1-tjeneste i en spesiell tid der både samfunnet og sykehusene fortsatt er preget av 
Covid-19-situasjonen. Dette gjelder både smitteverntiltak og noe endring i den daglige driften. Siden 
situasjonen stadig endrer seg, er det viktig at vi alle holder oss oppdatert om hvilke regler som 
gjelder. På sykehusets intranettside legges de viktigste nyhetene frem og dere bør sjekke innom der i 
løpet av hver arbeidsdag.  
 
Foretakets felles system for prosedyrer heter EQS. Dette skal dere lære mer om i introuka. I dette 
systemet er det laget en egen koronarportal hvor dere finner de viktigste prosedyrene samlet. Dere 
vil bli vist denne i introuka og dere vil få tilsendt lenke til denne på e-post på jobb. På koronaportalen 
finner dere prosedyre for mottak og isolering av pasienter, testkriterier, lenke til relevante 
informasjonssider med mer. Denne bør dere prioritere å gjøre dere kjent med kort tid etter at dere 
starter i arbeid 

mailto:Saragermans.selvik@hnt.no
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