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HALVÅRSEVALUERING FOR LEGER I SPESIALISERING I 

PSYKIATRI VED _____________________________________ 
 

 

Alle leger i spesialisering i psykiatri skal evalueres halvårlig. 

Avdelingssjefen/avdelingsoverlegen er ansvarlig for innkalling til evalueringsmøtene. 

Referatet sendes i original til lege i spesialisering og avdelingsoverlege og i kopi til de 

øvrige deltagerne. Referatet er konfidensielt. Referatet danner grunnlag for attesten 

avdelingsoverlegen skriver ved tjenestens slutt. Hensikten med evalueringen er å vurdere 

progresjon og kvalitet i utdanningen, og det er viktig med en gjensidig utveksling av 

erfaringer og synspunkter. Videre er hensikten å planlegge utdanningen videre fram til 

ferdig spesialitet og sette mål for utdanningen framover. 

Dette skjemaet danner grunnlaget for evalueringen og kan med fordel diskuteres mellom 

lege i spesialisering og klinisk veileder eller leder i utdanningsutvalget på forhånd. 

Minimumskravene til utdanningen står angitt etter tjenesteområdet i parentes. 

 

NAVN:  

 

CAND.MED:  NORSK AUTORISASJON:  FØDT:  

 

ANSATT FRA:  FORRIGE EVALUERING:   DATO:  

 

Stillingen var utlyst i Tidsskrift for Dnlf nr.:  

Stillingsnummer:  

Fravær:  

 

DELTAGERE: 

Avdelingsoverlege:  

Psykoterapiveileder:  

Leder, utdanningsutvalg:  

Klinisk overlege:  

Klinisk veileder:  

Ass.lege:  
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UTDANNING: 

AKUTTAVDELING (12 mndr):  

 

 

INTERMEDIÆRTJENESTE (3 mndr):  

 

 

LANGTID/REHABILITERING (6 mndr):  

 

 

POLIKLINISK TJENESTE (12 mndr):  

 

Øyeblikkelig hjelp/vakter:  

Vurdering av innleggelse og paragraf:  

Bredde i pasientpopulasjon:  

Lærermester/svenn-situasjoner: 

Samarbeide med andre faggrupper i poliklinikken:  

Samarbeide med førstelinjetjenesten:  

 legesentere:  

 hjemmebaserte tjenester:  

 habiliteringstjeneste:  

 sosialkontor:  

 barnevern:  

 trygdekontor:  

Samarbeide med andre instanser innen psykiatrien:  

 

 

Lege i spesialserings vurdering av tjenesten:  

 

 

 

 

 

Overlegens vurdering av tjenesten:  
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LIAISONPSYKIATRI:  

 

 

KONSULTASJON TIL 1.LINJETJENESTEN:  

 

 

OPPFØLGING OVER TID AV UTSKREVNE PASIENTER/ETTERVERN:  

 

 

ERFARING FRA PSYKIATRISKE BO- OG 

BEHANDLINGSSENTRA/PSYKIATRISKE SYKEHJEM:  

 

 

ALDERSPSYKIATRI:  

 

 

ANNEN TJENESTE TIL HOVEDUTDANNINGEN:  

 

 

Er kravet om at tjeneste til hovedutdanningen skal skje under minimum 2 

avdelingsoverlegeavsnitt oppfylt?  

 

EVT. ALTERNATIV UTDANNING: 

Godkjent sideutdanning:  

 

Mangler:  

 

KLINISK VEILEDNING: 

Klinsk veileder:  

Ukentlig time?  

...også under veileders fravær?  

Daglig tilgjengelighet?  

Teammøter:  

Legemøter:  

Andre tilbud?  

 

Lege i spesialiserings vurdering:  

 

 

Overlegens vurdering av bruk av tilbudene:  
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PSYKOTERAPIVEILEDNING:  

Psykoterapiveileder:  

Ukentlig time?  

Hvor mye av kravet (min. 70 timer over min. 2 år) er dekket?  

Er all psykoterapiveiledning gitt under hovedutdanningen?  

Aktuelle pasienter:  

 

Lege i spesialserings vurdering:  

 

 

Psykoterapiveileders vurdering:  

 

 

TEORETISK UTDANNING: 

INTRAMURAL UNDERVISNING: 

Ukentlig legespesifikk undervisning:  

Internundervisning i poliklinikken/klinisk forum:  

Undervisning for DPS:  

Egenaktivitet/fremlegg:  

Annet:  

 

EKSTERN UNDERVISNING: 

Det obligatoriske psykiatrikurs/oppstart (150 timer):  

Obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse (30 timer):  

Andre kurs tellende til spesialiteten psykiatri (min 50 timer):  

Andre kurs:  

Kandidatens ønsker og behov for eksterne kurs:  

 

 

Overlegens vurdering av kursbehov:  

 

 

Overlegens vurdering av bruk av tilbudet:  

 

 

ANNET: 

Forskning/evalueringsarbeide:  

Administrativ erfaring:  

Arbeidsforhold/psykososialt arbeidsmiljø:  

Samarbeid:  

Trivsel:  
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VURDERING: 

Kan tjenesten til nå godkjennes?  

 

Egnethet for faget?  

 

 

 

 

Avdelingens anbefalinger av særskilte tiltak eller opplegg, spesifikke læringsbehov:  

 

 

 

 

 

MÅLSETTING NESTE HALVÅR: 

 

 

 

 

ANNET: 

 

 

 

 

Dato:  

 

 

 

----------------------       ----------------------------- 

 

 

referent                                                                                                      avdelingsoverlege 


