Informasjon for klinikkledere og avdelingsledere om leger i
spesialisering i allmennmedisin (ALIS) sitt behov for
tjenesteperiode i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Bakgrunn
På bakgrunn av den nye forskriften for spesialistutdanning av leger (ref.
spesialistforskriften) har UNN både en forpliktelse og et ansvar for å tilrettelegge slik at
ALIS kan få nødvendig tjeneste i spesialisthelsetjenesten. UNN har derav inngått en ny
samarbeidsavtale med kommunene (Vedlegg til tjenesteavtale 7), som skal bidra til å
sikre denne tjenesten.
ALIS skal oppnå kompetansen i to læringsmål innen samhandling og selektert
pasientpopulasjon mens de tjenestegjør i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet
anbefaler at tjenesten bør ha en varighet på minimum seks måneder.
Oppdragsdokumentet fra Helse Nord til foretakene for 2021 tydeliggjør foretakenes
krav til å delta i og utarbeide en regional opptrappingsplan som i løpet av 2022 sikrer
nødvendig antall øremerkede utdanningsstillinger for ALIS.
Midlertidig organisering av læringsarena for ALIS i UNN
Inntil den regionale planen er utarbeidet må UNN ha en rutine for organisering av ALIS
som trenger tjeneste i UNN for å bli spesialister, og i mellomtiden vil ALIS bli tilbudt
vikariater på 6 måneder eller mer, som blir ledige ved følgende klinikker/ spesialiteter:
o Medisinsk klinikk:
o Indremedisinske spesialiteter som fordøyelsessykdommer,
nyresykdommer, geriatri, indremedisin, blodsykdommer,
infeksjonssykdommer, endokrinologi og akutt - og mottaksmedisin
o Hjerte-lungeklinikken:
o Hjertesykdommer og lungesykdommer
o Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken:
o Ortopedisk kirurgi, øre-nese-halssykdommer, nevrologi,
fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologi
o Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken:
o Onkologi
o Barne- og ungdomsklinikken:
o Barnesykdommer og Barne- og ungdomspsykiatri
o Psykisk helse- og rusklinikken
o Psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin
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o E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret
o Stormottakersatsingen/pasientsentrert helsetjenesteteam.

Praktisk rutine;
1. Ved behov for vikariat i 6-9 mnd. ved disse avdelingene, ta kontakt med
lokal koordinator i UNN (også ALIS-koordinator) Hege Marte Hoe,
tlf. 958 61640/epost hege.marte.hoe@unn.no og kopi til fagrådgiver Catherine
Elde Isaksen epost catherine.elde.isaksen@unn.no
2. Lokal koordinator sjekker lister i «fiktiv enhet» for innmeldte ønsker fra ALIS,
hører videre med tilhørende kommune, som avklarer med ALIS, og eventuelle
kandidater meldes inn til avdelingsleder i UNN.
3. Avdelingsleder tar kontakt med ALIS for nærmere avklaring om oppstart ol.
4. Leder fyller ut skjema/ansettelse i Personalportalen
5. Personal sender ut tilbudsbrev m.m.

Einar Bugge
Forsknings- og utdanningssjef
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