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KVALITETSOPPFØLGING AV SPESIALISTUTDANNING FOR LEGER – BESØK 

Forhåndsopplysninger og spesialitetskomiteens vurdering fra besøk ved ......... 
(virksomhet/avdeling) .........(dato) 

Spesialistutdanning i ......... 

I henhold til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften) §§ 6, 22 c, d, e, 24 og 27 er Legeforeningens spesialitetskomiteer faglige 
rådgivere for Helsedirektoratet i saker om godkjenning, vurdering og kvalitetsoppfølging av 
utdanningsvirksomhetene.  

Dette skjemaet består av to deler, DEL A og DEL B. Skjemaet vil danne grunnlag for dialogen under 
besøket. Disse to delene vil til sammen utgjøre rapporten etter besøket. 

Virksomhetene skal fylle ut DEL A før besøket. Skjemaet – i Word-format – med utfylt DEL A 
returneres senest 2 uker før besøksdato til besok@legeforeningen.no 

Spesialitetskomiteene kan kommentere opplysningene i DEL A både før, under og etter besøket. 

DEL B fylles ut av spesialitetskomiteen under og etter besøket. 

Vi håper skjemaet kan bidra til god utnyttelse av tiden når spesialitetskomiteen er på besøk. 

mailto:besok@legeforeningen.no
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DEL A - UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FYLLER UT FØR BESØKET: 

Opplysninger om utdanningsvirksomheten – ansvarlige i den aktuelle spesialiteten 

Virksomhet, klinikk- og avdelingsnavn: 
Administrerende direktør: 
Klinikkleder: 
Avdelingsleder: 
Medisinskfaglig ansvarlig overlege, el 
tilsvarende: 

Seksjonsledere (spesifiser seksjon): 

Utdanningsansvarlig overlege og/eller 
utdanningsutvalg, leder og medlemmer: 

Generell utdanningsplan 
Dato siste revisjon:  

Sett inn lenke til oppdatert utdanningsplan: … 

Læringsarenaer omfattet av utdanningsplanen 
Beskriv hvilke læringsarenaer som er i bruk i spesialistutdanningen (omfang av bruk, 
rotasjonsordninger, tidsperioder, antall LIS per arena, etc. 

Alle læringsarenaer som benyttes i egen virksomhet: 

Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 

Alle læringsarenaer som benyttes ved andre virksomheter (avtaler): 

Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
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Kompetanse, aktivitet og strukturelle forhold (§ 22 c) 
 
Virksomheten skal dokumentere at pasientgrunnlaget, klinisk og akademisk kompetanse, 
medisinskfaglige aktiviteter og forskningsaktiviteter er tilstrekkelige i forhold til læringsmålene og 
antall leger i spesialisering i virksomheten. 
 

 Antall 
Leger med spesialistgodkjenning i spesialiteten  
Fast ansatte spesialister i spesialiteten  
Spesialister med akademisk kompetanse  
Leger i spesialisering i spesialiteten  
Leger i spesialisering med akademisk kompetanse  
Leger i spesialisering i gammel ordning  
Andre med akademisk kompetanse  
LIS 1 i avdelingen  

 
Beskriv pasientgrunnlaget: antall,  pasientkategorier og eventuell funksjonsfordeling 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Beskriv virksomhetens faglige profil 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Beskriv hvordan det sikres at spesialistene vedlikeholder og videreutvikler sin kompetanse (plan for 
og gjennomføring av etterutdanning) 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Beskriv den særskilte kompetansen i avdelingen 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Beskriv den akademiske kompetansen i avdelingen 
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Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
Beskriv forskningsaktiviteten i spesialiteten og hvordan denne er organisert 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Planlegging av og tilrettelegging for helhetlig spesialistutdanningsløp (§ 22 bokstav d og e)  
 
Utdanningsvirksomheten skal legge til rette for læringsaktiviteter slik at legen i spesialisering kan 
oppnå læringsmålene.  
 
Utdanningsvirksomheten skal utarbeide en helhetlig plan for utdanning i den enkelte spesialitet. 
 
Beskriv introduksjonsprogrammet for nyansatte LIS og hvordan LIS sikres innføring i den faglige 
aktiviteten og arbeidsrutiner i virksomheten 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Beskriv hvordan det sikres at LIS får utføre de ulike arbeidsoppgaver, som f.eks. prosedyrer, ha 
poliklinikk, gå visitt, vakt i egen spesialitet osv. og hvordan arbeids- og vaktplaner1 organiseres slik at 
det blir lagt til rette for læringsaktiviteter og oppnåelse av læringsmålene  

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Beskriv hvordan det sikres at LIS får deltatt på nødvendige kurs i spesialistutdanningen 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
 
 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-22019-spesialistforskriften-med-kommentarer/id2631041/ se 
kommentarer side 58. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-22019-spesialistforskriften-med-kommentarer/id2631041/
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Beskriv hvordan spesialistene i faget benyttes i supervisjon av LIS og hvordan det tilrettelegges for 
dette 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Beskriv hvordan det sikres at LIS får tilstrekkelig veiledning og hvor ofte veiledning gjennomføres 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Beskriv hvordan løpende kompetansevurdering av LIS og dokumentasjon av læringsmålsoppnåelse 
gjennomføres 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Beskriv hvordan LIS skoleres i vitenskapsteori, forskningsmetodikk og -etikk 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Beskriv hvordan LIS involveres i forskningsaktiviteter/kvalitetsforbedringsprosjekter 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
 

 
 
Beskriv lokalitetene, medisinteknisk utstyr, IKT, mulighet for simuleringstrening osv. 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 
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Internundervisning (§ 24) min 70 timer/år 
Beskriv organisering og gjennomføring av internundervisning. 
Gir internundervisningen nødvendig teoretisk bakgrunn for faglig virksomhet i spesialiteten 
("årshjul")? Er internundervisningen koblet til læringsmål? 

Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 

Beskriv hvordan det sikres at LIS og spesialistene skal kunne forberede, delta og bidra i 
internundervisningen 

Eventuelle kommentarer fra spesialitetskomiteen: 

Utdanningsvirksomhetens egenvurdering: 
- Hva er bra

- Hva kan/må forbedres
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DEL B - SPESIALITETSKOMITEEN FYLLER UT UNDER OG ETTER BESØKET 

Navn på møtedeltagere 

Fra utdanningsvirksomheten 

Ledelsen: 

Spesialister, med informasjon om avdelings- og seksjonstilhørighet: 

LIS, med informasjon om avdelings- og seksjonstilhørighet: 

Utdanningsutvalg og/eller utdanningsansvarlig overlege: 

Fra spesialitetskomiteen 

Oppsummering av samtaler med LIS: 
- Hva mener LIS er bra

- Hva mener LIS kan/må forbedres



8 
 

 
Spesialitetskomiteens vurdering og råd:  
Hva er spesielt bra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hva er det behov for å forbedre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sett X 

 Spesialitetskomiteen anbefaler at godkjenningen som utdanningsvirksomhet i … 
videreføres. 
 
Spesialitetskomiteens råd og anbefalinger om tiltak som kan gi ytterligere forbedring av 
utdanningstilbudet i virksomheten, er beskrevet over. 

 Spesialitetskomiteen vurderer at utdanningsvirksomheten ikke gjennomfører 
utdanningen i samsvar med kravene i § 22 bokstavene c, d og e og § 24. 
 
I henhold til spesialistforskriften § 27 ber spesialitetskomiteen om å motta redegjørelse 
for tiltakene som iverksettes for å oppfylle kravene i spesialistforskriften innen _____ 
mnd. 
 

 
 
 
 
For spesialitetskomiteen 
 
Sign 
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