Registrering av utdanningsvirksomhet
Kommunene og andre registrerte utdanningsvirksomheter
Kommuner og andre virksomheter som skal utdanne leger i spesialisering i allmennmedisin,
samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin, må registrere seg som utdanningsvirksomhet. Det må sendes
en søknad per spesialitet. Kommuner kan med fordel samarbeide om innholdet i søknaden, men må
sende inn søknad hver for seg.
Virksomheter som skal utdanne leger i arbeidsmedisin kan søke om godkjenning som
utdanningsvirksomhet (sykehusavdelinger og STAMI) i stedet for registrering. Da skal søknadskjema for
godkjenning av utdanningsvirksomhet brukes.
Om de tre spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin brukes forkortelsen
ASA-spesialitetene.

Ved å bli registrert som utdanningsvirksomhet forplikter virksomheten seg til å:
• Følge spesialistforskriften
• Bruke kompetanseportalen for dokumentasjon av læringsmål og oppfølging av LIS
• Inngå databehandleravtale for bruk av kompetanseportalen

Se våre nettsider for mer informasjon.
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1. Informasjon om virksomhet og spesialitet
Søknadsdato

01.04.2019

Organisasjonsnummer

994031422

Navn på virksomheten

HANS SMINES

Virksomhetens postmottak, e-post
Kontaktperson
Kontaktperson e-post
Kontaktperson for databehandleravtale
Kontaktperson for databehandleravtale epost
Denne søknaden gjelder for spesialistutdanning innen
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2. Virksomhetens ansvar for utdanningsløp for den enkelte LIS-lege
Den registrerte utdanningsvirksomheten skal legge til rette for at utdanningen av spesialister skjer
innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømming i
utdanningsløpet. Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalte utdanningsplaner for den enkelte
spesialitet (ASA). Disse finnes på våre nettsider.
Det bekreftes at:
Det skal utarbeides individuell utdanningsplan med et utdanningsløp i samråd med LIS-legen.
Utdanningsplan for den enkelte LIS-lege vil bli revidert ved behov.
Det vil legges til rette for at utdanningen kan skje etter den individuelle planen.
Det vil bli lagt til rette for gjennomføring av læringsaktiviteter slik at LIS-legen kan oppnå alle
læringsmålene i spesialiteten, enten ved egen virksomhet eller gjennom avtale med andre.
Det vil bli lagt til rette for at LIS-legen får nødvendig veiledning og supervisjon.
LIS-legen skal få oppnevnt en individuell veileder etter kravene som gjelder i forskriften.
Vurdering og godkjenning av læringsmål skal skje fortløpende og registreres i
kompetanseportalen.
Det vil ved vurdering av læringsmålsoppnåelse innhentes anbefalinger fra veilederen og minst en
av dem som har deltatt i supervisjonen.
Det vil bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.
For allmennmedisin: LIS legen vil få minst 2 år i åpen uselektert praksis.
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3. Forhold ved egen virksomhet
Kryss av hvis det er inngått samarbeidsavtale med annen virksomhet om gjennomføringen av
utdanningen.
Beskriv kort hvordan arbeidet med spesialistutdanningen er organisert og hvordan ansvaret er
plassert i egen virksomhet.

Veilederen er ansatt:
Har veilederne dokumentert veilederkompetanse?
Er veilederne godt kjent med veileders oppgaver i ny spesialistutdanning?
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4. Læringsarenaer
Med læringsarena menes et fysisk sted der LIS kan oppnå læringsmål.
Læringsarenaene som skal beskrives kan være innenfor egen virksomhet eller innenfor annen
virksomhet det er inngått avtale med. Det er en fordel med avtaler med alle samarbeidende
virksomheter/arenaer.
Punktene under skal fylles ut/beskrives for hver enkelt læringsarena. Klikk på "Legg til ny" for å legge
til en ny læringsarena.
Arena
Type læringsarena
Læringsarenaen befinner seg
Skal LIS få ny veileder under oppholdet ved denne arenaen?

Ja

Nei

Beskriv hvilke læringsmål som kan oppnås på læringsarenaen.

Supervisjon vil foregå ved

Tilstedeværelse
Telefon (inkl skype, bildedeling, etc)
Videokonferanse
Annet, spesifiser
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