Gjeldende fra …….........
Obligatorisk fra 1.1.2016

Attestasjonsskjema
for kunnskaper og ferdigheter
i hud- og veneriske sykdommer
Attestert liste skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning.
Alle punkter i skjemaet må attesteres av ansvarlig veileder for LIS eller overlege med
ansvar for opplæring og supervisjon på den enkelte prosedyre/det enkelte terapifelt.
Attestasjonsskjemaet beskriver metoder for læring og i hvilken grad legen må beherske/ha
kunnskap om/kjenne til de forskjellige punkter.

Navn på legen i spesialisering: …………………………………………………………….

Utdanningsavdeling(er) og tidsrom:

1.……………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………..

1

1
Dermatologiske og venereologiske undersøkelsesteknikker, terminologi og
relevant prøvetaking (inkludert indikasjonsstilling og feilkilder)
Læringsmålene kan nås gjennom:
- Klinisk tjeneste under supervisjon i sengepost, poliklinikk, dagbehandlingsenhet og
venereologisk (SOI)-klinikk
- Deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram
- Teoretiske studier, selvstudium
- Deltakelse i obligatoriske og andre tellende kurs

SJEKKLISTE

Læringsmål

Beherske

Journalskriving; anamneseopptak
inklusive hudstatus og
seksualanamnese

x

Dermatoskopi

x

Digital dermatoskopi
Allergologisk utredning med
epikutantester
Allergologisk utredning ved
mistanke om IgE-mediert sykdom

x

Fotoepikutantesting

x

Lystesting og lysprovokasjon

x

Fysikalske tester ved urtikaria
Prøvetaking og mikroskopering
av hud, hår, negler og fluor ved
mistanke om sopp

x

Undersøkelse med Woods lys

x

Diagnostikk av skabb
Mikroskopi og mikrobiologisk
prøvetaking for SOI

x

Ha
kunnskap
om

Signatur/dato

x

x

x

x

Mørkefeltsmikroskopi

x

Kolposkopi

x

Proktoskopi

Kjenne til

x

2

Læringsmål
Virologisk og bakteriologisk
prøvetaking
Dopplerundersøkelser
(ankel/armindeks)
Hudsykdommer aktuelle for
genetisk undersøkelse og veiledning

Beherske

Ha
kunnskap
om

Kjenne til

Signatur/dato

x
x

x

2
Diagnostikk og behandling av vanlige og viktige hud- og venereologiske
sykdommer
Læringsmålene kan nås gjennom:
- Klinisk tjeneste under supervisjon
- Teoretiske studier
- Deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram
- Deltakelse i obligatoriske og andre tellende kurs

SJEKKLISTE

Læringsmål

Beherske

Psoriasis og andre
papuloskvamøse sykdommer

x

Eksemsykdommer

x

Yrkes- og miljødermatoser

x

Benigne og maligne hudtumores

x

Kutane lymfomer

x

Vaskulære lesjoner

x

Hudinfeksjoner

x

Tropisk dermatologi
Granulomatøse sykdommer i hud
Legemiddelreaksjoner/
toksikodermier

Ha
kunnskap
om

Kjenne til

Signatur/dato

x
x
x
3

Læringsmål
Autoimmune hudsykdommer
inklusive relevante systemiske
manifestasjoner

Beherske

x

Lysdermatoser

x

Vaskulitter

x

Aknegruppen, inklusive rosacea

x

Svangerskapsdermatoser

x

Neonatale dermatoser

x

Genodermatoser

x

Geriatrisk dermatologi
Genitale infeksjoner inklusive
genitale sår

x

Genitale dermatoser

x

Signatur/dato

x

x

Genitale smertetilstander

Psykokutane lidelser

Kjenne til

x

Bulløse dermatoser
Hudmanifestasjoner ved interne
sykdommer

Sykdommer i munnslimhinne

Ha
kunnskap
om

x
x
x

3
Diagnostikk og kirurgisk behandling av vanlige og viktige hudtumores samt
vaskulære misdannelser
Læringsmålene kan nås gjennom:
- Klinisk tjeneste under supervisjon
- Deltakelse i tellende kurs (kirurgikurs, laserkurs)
- Teoretiske studier
- Deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram
- Tjeneste ved kirurgisk/plastikkirurgisk avdeling eller tilsvarende (kfr.
spesialistreglenes pkt. 1.b).

4

SJEKKLISTE

Læringsmål

Beherske

Ha
kunnskap Kjenne til
om

Signatur/dato

Infiltrasjonsanestesi, topikal
anestesi og ledningsanestesi
(minimum fingre/tær)
x
Biopsitaking, stansebiopsi og
eksisjon
Preoperativ bedømming og
gjennomføring av
primæreksisjoner i ulike regioner
Håndtering av postoperative
komplikasjoner inklusive
hemostase etter inngrep

x

x

x

Kryokirurgi

x

Kurettage

x

PDT (fotodynamisk terapi)

x

Elektrokirurgi

x

Shave-eksisjon
Ikke-kirurgisk behandling av
tumores og prekankroser

x

Intralesjonelle injeksjoner

x

Ablativ laserbehandling

x

Non-ablativ laserbehandling
Diagnostikk av
vaktpostlymfeknute

x

x

x

Mohs kirurgi

x

Lappeplastikker

x

Dermabrasio

x

5

4
Diagnostikk og behandling av sår
Læringsmålene kan nås gjennom:
- Klinisk tjeneste under supervisjon
- Deltakelse i tellende kurs
- Teoretiske studier
- Deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram

SJEKKLISTE

Læringsmål

Beherske

Normal sårtilhelingsprosess
Utredning, planlegging og
behandling av kroniske sår

x

Sårrevisjon

x

Pinchgraft

x

Signatur/dato

x

Full- og delhudstransplantat
Kompresjonsbehandling
Undertrykksbehandling
(vakuumbehandling)
Bandasjer og
sårbehandlingsprodukter
Smertebehandling ved kroniske
sår

Ha
kunnskap Kjenne til
om

x
x
x
x
x

5
Dermatologisk lokal- og systembehandling inklusive fototerapi
Læringsmålene kan nås gjennom:
- Klinisk tjeneste under supervisjon
- Oligatorisk kurs i dermatologisk fototerapi
- Teoretiske studier
- Deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram

6

SJEKKLISTE

Læringsmål
Behandling av hud/hodebunn
med lokalt legemiddel
Behandling med systemiske
legemidler
Behandling med UV-terapi
inklusive PUVA-terapi
Grensestrålebehandling

Beherske

Ha
kunnskap Kjenne til
om

Signatur/dato

x
x
x
x

Botulinuminjeksjoner

x

Plasmaferese og fotoferese

x

Melanocyttransplantasjon

x

6
Diagnostikk og behandling av vanlige og viktige seksuelt overførte
infeksjoner (SOI)
Læringsmålene kan nås gjennom:
- Klinisk tjeneste under supervisjon
- Deltakelse i obligatorisk kurs
- Teoretiske studier
- Deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram

SJEKKLISTE

Læringsmål

Genitale infeksjoner og sår
Genitale dermatoser,
prekankroser og tumores
Smittevernlovgivning og
smittesporing
Håndtering av primær HIVinfeksjon
Behandling av komplikasjoner
ved SOI (salpingitt, epididymitt,
artritt)

Beherske

Ha
kunnskap Kjenne til
om

Signatur/dato

x
x
x
x

x

7

Læringsmål

Beherske

Ha
kunnskap Kjenne til
om

Seksuelle dysfunksjoner

Signatur/dato

x
x

Prevensjonsmidler/metoder

7
Håndtering av yrkesdermatologiske sykdommer
Læringsmålene kan nås gjennom:
- Klinisk tjeneste ved avdeling/seksjon som håndterer yrkesrelatert dermatologi
- Deltakelse i obligatorisk kurs
- Teoretiske studier
- Deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram

SJEKKLISTE

Læringsmål
Vanlige yrkes- og
miljødermatoser
Utforming av spesialisterklæring
Kartlegging/utredning/
arbeidsplassbesøk

Beherske

Ha
kunnskap Kjenne til
om

Signatur/dato

x
x
x

8
Håndtering av tilstander i tilgrensende fagområder
Læringsmålene kan nås gjennom:
- Klinisk tjeneste ved medisinsk og/eller revmatologisk avdeling
- Samarbeid med revmatologisk avdeling
- Teoretiske studier
- Deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram
- Deltakelse i tellende kurs inklusive kurs i akuttmedisin, infeksjonsmedisin og
inflammatoriske systemsykdommer

8

SJEKKLISTE

Læringsmål

Hjerte-lungeredning
Primærbehandling av
leddsymptomer ved psoriasis
Utredning av inflammatoriske
systemsykdommer

Beherske

Ha
kunnskap Kjenne til
om

Signatur/dato

x
x
x

Metabolsk syndrom

x

9
Kompetanse i kommunikasjon, rådgivning og undervisning av pasienter,
pårørende, leger og helsefaglige medarbeidere og studenter internt/eksternt
Læringsmålene kan nås gjennom:
- Klinisk tjeneste under supervisjon
- Kurs/kollokvier/seminarer (hvis tilgjengelig)
- Deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram i form av egne framlegg
- Undervisning av studenter og medarbeidere

SJEKKLISTE

Læringsmål
Rådgiving/undervisning av
pasienter og pårørende
Rådgiving/undervisning av leger
og helsefaglig personell internt,
inklusive studenter
Rådgiving/undervisning av leger
og helsefaglig personell eksternt,
inklusive studenter
Tillegg/utfyllende opplysninger

Beherske

Ha
kunnskap Kjenne til
om

Signatur/dato

x

x

x

9

10
Lederskapskompetanse
Læringsmålene kan nås gjennom:
- Praktisk ledelse i kliniske team (f.eks. sengepost eller dagbehandlingsenhet)
- Oligatorisk kurs i administrasjon og ledelse
- Faglig veiledning/undervisning av kolleger og studenter
- Teoretiske studier om helsetjenestens organisering og styring, inklusive gjeldende
lovverk

SJEKKLISTE

Læringsmål

Har gjennomført/har
demonstrert tilstrekkelig
kompetanse

Signatur/dato

Ledelse av kliniske team
Faglig veiledning/undervisning
Teoretisk kunnskap om helsetjenesten
Tillegg/utfyllende opplysninger

11
Kvalitetsarbeid og vitenskapelig arbeid
Læringsmålene kan nås gjennom:
- Deltakelse i utviklings- og kvalitetsprosjekter internt eller eksternt
- Teoretiske studier og undervisning i vitenskapsteori, forskningsmetoder og
forskningsetikk
- Deltakelse i relevante kurs i forskningsmetodikk og kvalitetsarbeid
- Utarbeidelse av egen rapport eller kasuistikk for publisering i vitenskapelig tidsskrift
med fagfellevurdering

10

SJEKKLISTE

Læringsmål

Har gjennomført/har
demonstrert tilstrekkelig
kompetanse

Signatur/dato

a) Aktiv deltakelse i et forsknings- eller
utviklings-/kvalitetsprosjekt
eller
b) Publisert kasuistikk eller medforfatter
publikasjon
Teoretisk kunnskap om forskningsmetoder,
forskningsetikk etc.
Tillegg/utfyllende opplysninger
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