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Regler for innplassering i kategori for leger i spesialisering 
All tjeneste utenfor Nordlandssykehuset HF skal dokumenteres og vedlegges dette skjema. Tjeneste som ikke er 

dokumentert vil ikke bli tatt med i beregningen. 

 

Navn      

Fødselsnummer (11 siffer)  

Klinikk     

 

Under utdanning i (spesialitet)  

Evt. grenspesialitet   

 

Antall måneder i spesialiteten  

På Nordlandssykehuset HF                                        

Annet sykehus/institusjon       

 

Antall måneder sideutdanning                              

Hvilken avdeling/spesialitet                                                       

 

Annen tjeneste tellende i spesialistutdanningen 

Valgfri sideutdanning                                                 

Forskning   

Annen tellende tjeneste                                                                 

 

Sum måneder godkjent tjeneste per dato:             

 

Spesialistgodkjenning årstall:                                 

PH.D/ Dr.med. årstall:                                                        

 

Kategori  

A  

B  

C  

 

PH.D/ Dr.med.   

 

 

Dato og underskrift 

 

 

Lege i spesialisering 

(sign.) 

 

 

 

Fylles ut av HR avdelingen: 

 

Kategori fastsatt gjeldende fom  

 

   

Dato:   (sign. HR.avd.):  



 
 

 

 
HR-avdelingen 

 

 

 

Revidert 01/04/2014 BMH 

 

Veiledning til utfylling av skjema: 

 

Reglene gjelder alle nytilsatte leger ved Nordlandssykehuset HF med virkningsdato 01/12/2013. 

Reglene gjelder også ved bytte av spesialitet og ved opprykk i kategori. Ved nytilsetting og ved 

senere endring av kategori, må tilsvarende skjema fylles ut og sendes til HR-personal. Det er den 

enkelte leges ansvar å be om endring i kategori.  

 

 
Fremgangsmåte for utregning av måneder: 

1. Før opp antall måneder fram til dagens dato. 

2. Halve måneder kan føres som desimaler (15 dager=0,5 måned) 

3. Det er kun antall måneder som er relevant for spesialiteten som teller. Ved tvil må 

spesialistreglene for aktuell spesialitet konsulteres, se www.legeforeningen.no. Under utdanning 

og spesialitet finner du generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger samt 

spesialistregler i den aktuelle spesialiteten du søker. 

4. Ved permisjoner og langvarige sykemeldinger skal bestemmelsene i spesialistreglene ligge til 

grunn for antall måneder godkjent tjeneste. Leger med fravær fra arbeid med rett til 

foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter folketrygdloven, vil få medregnet 

slikt fravær i kategoriberegning.  
5. Norsk doktorgrad teller som 1 års tjeneste for alle spesialiteter (uavhengig av faktisk medgått 

tid). Dokumentasjon må vedlegges. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning 

innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, 

og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt.  

Sett kryss på hvilken kategori du skal plasseres i (jf A2 §5.4.4 og B §5.4.4): 

A: 0-2 år av gjennomført utdanning 

B: 2-4 år av gjennomført utdanning 

C: > 4 år av gjennomført utdanning 

Sett også kryss om du har norsk doktorgrad. 
 

Skjema fylles ut og signeres av lege. 

 

 
Skjema sendes HR-avdelingen. Lønn/kategori vil bli fastsatt ut fra innlevert skjema med 

dokumentert tjeneste fra annen arbeidsgiver enn NLSH.  

Endring forutsetter at grunnlagsmaterialet i form av attester og diplomer er innlevert til HR 

avdelingen. 

 

 

 

 

 
 

http://www.legeforeningen.no/

