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Innledning 
   
Målgruppe for temaheftet er leger i spesialisering (LIS), supervisører, veiledere og ledere. 

 

Hensikt med temaheftet er å gi en lett tilgjengelig oversikt over utdanningsplanen for spesialiteten med oversikt over: 

• Læringsmålene med utdypende tekst 
• Anbefalte kurs  
• Andre læringsaktiviteter som er anbefalt for spesialisten (inkl. prosedyrer for de spesialiteter som har det (allmennmedisin) 

 

Informasjonen i temaheftet er hentet fra excel-filen med utdanningsplanen for spesialiteten som finnes her: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-
utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-del-2-og-3-lis2-
3#utdanningsplaner. Temaheftet vil bli oppdatert i etterkant av endringer i utdanningsplanen og versjonshistorikken fremgår i endringsloggen nedenfor.  

 

 

Endringslogg 
 

Versjon Dato Endring Endret av  

1.0  26.04.19 Dokument ferdig Helsedirektoratet 

2.0 27.05.19 Skrivefeil på side 6 

Lagt til "Andre læringsaktiviteter" på side 6 

Helsedirektoratet 

3.0 19.04.21 Språklige endring i LM-SAM-007, SAM-042 og SAM-043 Helsedirektoratet 

 

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-del-2-og-3-lis2-3#utdanningsplaner
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-del-2-og-3-lis2-3#utdanningsplaner
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-del-2-og-3-lis2-3#utdanningsplaner


S i d e  | 4 
 
 

 

Læringsmål 
Med læringsmål menes hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre (spesialistforskriften §2). Læringsmålene definerer samlet 
basiskompetanse for spesialiteten, og er forskriftfestet. Læringsmålene beskriver den sluttkompetansen LIS skal ha ved godkjenning som spesialist.  

Hvert enkelt læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter (type kompetanse), og det er i hvert læringsmål spesifisert nivået på den 
kompetansen som skal oppnås (kompetansenivå). I tabellen nedenfor er det spesifisert hvilke ord som kan brukes i læringsmålene for å beskrive 
kompetansenivå for de ulike typene kompetanse. 

 

  
                                   Type kompetanse 
 
Kompetansenivå  

Kunnskap  Ferdigheter  

Laveste kompetansenivå Ha kjennskap til 
Kjenne til 

Ha kjennskap til 
Kjenne til 

Mellomste kompetansenivå Ha kunnskap om Under supervisjon kunne utføre/ anvende/ håndtere osv.  

Høyeste kompetansenivå Ha god kunnskap om Beherske 
Selvstendig kunne utføre/ anvende/ håndtere osv.  
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Om utdypende tekst 
For læringsmål der det kan være behov for en nærmere presisering eller eksemplifisering av læringsmålets innhold er det laget en utdypende tekst. Denne 
teksten er ikke forskriftsfestet, men det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for utforming av denne teksten. 

Om læringsaktiviteter 
Det pågår kontinuerlig læring gjennom daglig praksis. Begrepet  læringsaktivitet brukes om en nærmere definert og avgrenset aktivitet (teoretisk eller 
praktisk) som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål. En læringsaktivitet kan være kurs, gruppeveiledning, e-læring, praktisk trening ved en 
bestemt arena  etc. Attestasjon på gjennomført læringaktivitetet skal som hovedregel ikke bare være en bekreftelse på at aktiviteten er gjennomført, men 
også en bekreftelse på at den relevante kompetansen er oppnådd.  

Helsedirektoratet har for ASA-spesialistetene anbefalt læringsaktiviteter og dokumentasjonsform som angir hvordan læringsaktivitetene skal dokumenteres 
gjennomført.  

Godkjenning av læringsmål og gjennomføring av læringsaktiviteter 
Utdanningsvirksomheten skal sørge for at legen får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd og at oppnådde læringsmål godkjennes så snart 
som mulig. I vurderingen skal det innhentes anbefalinger fra veilederen og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Attesterte læringsaktiviteter 
som bekrefter oppnådd kompetanse vil utgjøre et viktig grunnlag for godkjenning av læringsmål, men er ikke tilstrekkelig for at læringsmålet skal bli 
godkjent. Ved godkjenning av læringsmål skal den totale kompetansen oppnådd gjennom læringsaktiviteter, daglig praksis og annet være vurdert.  

Det er ikke krav om at hvert læringsmål skal ha en skriftlig definert læringsaktivitet. Heller ikke at hver anbefalte læringsaktivitet må gjennomføres dersom 
kompetansen allerede er oppnådd, eller oppnås like godt eller bedre på annen måte. 

Felles kompetansemål (FKM) 
Felles kompetansemål (FKM) er læringsmål som er felles for alle LIS. Det er læringsmål innen områdene: Etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, 
kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og pårørende opplæring, samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og 
ledelse. 

  



S i d e  | 6 
 

KURS - Samfunnsmedisin (SAM) 
Tabell under gir oversikt over kurs som LIS i samfunnsmedisin som hovedregel skal gjennomføre i løpet av sin utdanningstid: 

Anbefalte kurs 

A: Introduksjonskurs i samfunnsmedisin  
B: Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid 
C: Forebygging, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid  
D: Kvalitetsarbeid og tilsyn 
E: Helserett og saksbehandling  
F: Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere  
G: Kommunikasjon og formidling – rådgivning og samhandling  
H: Metodekunnskap og kunnskapshåndtering  
I: Internasjonalt arbeid  
J: Sakkyndigarbeid 

 

 

Andre læringsaktiviteter 
Andre læringsaktiviteter 
Annet 
Ferdighetstrening 
Gruppeveiledning 
Klinisk tjeneste 
Prosjekt 
Refleksjonsnotat 
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Temaområder i samfunnsmedisin (SAM)  
Samfunnsmedisin har totalt 45 læringsmål fordelt på 9 ulike tema/områder: 

TEMA/OMRÅDE 
Saksbehandling  
Råd og veiledning  
Kvalitetsarbeid og tilsyn  
Kartlegging og analyse  
Ledelse og administrasjon  
Internasjonal helse  
Helseberedskap, smittevern og miljørettet helsevern  
Akademisk kompetanse  

Læringsmål i klinisk spesialitet  
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Læringsmål pr. tema med korttekst 
I utdanningsplanen og kompetanseportalen er det laget en korttekst for hvert læringsmål som gjør det lettere å finne frem. Tabell under viser læringsmål i 
korttekst pr tema:  

TEMA/OMRÅDE   KODE ID KORTTEKST 
Saksbehandling    SAM 001 Lovverket - offentlig forvaltning 
Saksbehandling    SAM 002 Lovverket - tvang innen psykisk og somatisk helse 

Saksbehandling    SAM 003 Egen virksomhet 
Saksbehandling    SAM 004 Lov om psykisk helsevern - tvangsvedtak 

Råd og veiledning    SAM 005 Lover og forskrifter - samfunnsmedisinsk arbeid 
Råd og veiledning    SAM 006 Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere, rundskriv og anbefalinger 
Råd og veiledning    SAM 007 Helsepolitiske beslutninger 
|Råd og veiledning    SAM 008 Samfunnsmedisinsk kunnskapsformidling 
Råd og veiledning    SAM 009 Egen rolle 
Kvalitetsarbeid og tilsyn    SAM 010 Kvalitetsarbeid og internkontroll 
Kvalitetsarbeid og tilsyn    SAM 011 Metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling  
Kvalitetsarbeid og tilsyn    SAM 012 Statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenestene 
Kvalitetsarbeid og tilsyn    SAM 013 Tilsynsmetodikk og tilsynsarbeid 
Kvalitetsarbeid og tilsyn    SAM 014 Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring 
Kartlegging og analyse    SAM 015 ROS-metodikk 
Kartlegging og analyse    SAM 016 Epidemiologisk metode 
Kartlegging og analyse    SAM 017 Kunnskaps- og informasjonsbaser 
Kartlegging og analyse    SAM 018 Analyse og fortolkning av data 
Kartlegging og analyse    SAM 019 Sykdomsforekomst og helsetilstand 
Kartlegging og analyse    SAM 020 Helseøkonomi 
Ledelse og administrasjon    SAM 021 Organiseringen av helsetjenesten 
Ledelse og administrasjon    SAM 022 Budsjett, regnskap og personalforvaltning 
Ledelse og administrasjon    SAM 023 Ledelsesteorier 
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TEMA/OMRÅDE   KODE ID KORTTEKST 
Ledelse og administrasjon    SAM 024 Delegering, samhandling og brukermedvirkning 
Ledelse og administrasjon    SAM 025 Budsjett og regnskap - egen organisasjon 
Plan- og prosjektarbeid    SAM 026 Plan- og prosjektarbeid 
Plan- og prosjektarbeid    SAM 027 Planprosesser og prosjekter i egen virksomhet 
Internasjonal helse    SAM 028 Helsefremmende og forebyggende arbeid - globalt 
Internasjonal helse    SAM 029 Globale helsetjenestesystemer 
Internasjonal helse    SAM 030 Overnasjonale organisasjoner 
Internasjonal helse    SAM 031 Helsetjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og andre innvandrere 
Helseberedskap, smittevern og 
miljørettet helsevern    

SAM 032 Helsefremmende og forebyggende arbeid nasjonalt og lokalt 

Helseberedskap, smittevern og 
miljørettet helsevern    

SAM 033 Lovpålagt beredskapsarbeid 

Helseberedskap, smittevern og 
miljørettet helsevern    

SAM 034 Beredskapsplaner  

Helseberedskap, smittevern og 
miljørettet helsevern    

SAM 035 Kriser 

Helseberedskap, smittevern og 
miljørettet helsevern    

SAM 036 Smittevernregulering 

Helseberedskap, smittevern og 
miljørettet helsevern    

SAM 037 Kommunelegens ansvar 

Helseberedskap, smittevern og 
miljørettet helsevern    

SAM 038 Ledelse og organisering av smittevern 

Helseberedskap, smittevern og 
miljørettet helsevern    

SAM 039 Lovpålagt miljørettet helsevern 

Helseberedskap, smittevern og 
miljørettet helsevern    

SAM 040 Tilsyn - miljørettet helsevern 

Akademisk kompetanse    SAM 041 Kunnskapsbasert praksis 

Akademisk kompetanse    SAM 042 Vitenskapelig metodikk - evaluering resultater 

Akademisk kompetanse    SAM 043 Vitenskapelige databaser 
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TEMA/OMRÅDE   KODE ID KORTTEKST 
Læringsmål i klinisk spesialitet    SAM 044 Klinisk arbeid og organisering av klinisk tjeneste 
Læringsmål i klinisk spesialitet    SAM 045 Samhandling  
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Læringsmål med temaområde, korttekst, utdypende tekst, anbefalte læringsaktiviteter og 
dokumentasjonsform  
Oversikt over læringsmål i samfunnsmedisin med temaområde, korttekst, utdypendetekst, anbefalte læringsaktiviteter og dokumentasjonsform: 
 

TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

SAM 
001 
 

Saksbehandling  Lovverket - offentlig 
forvaltning 

Ha god kunnskap om 
lovverket som regulerer 
offentlig saksbehandling. 

Helserett og saksbehandling Kursbevis m/ kursprøve 

SAM 
002 

Saksbehandling  Lovverket - tvang 
innen psykisk og 
somatisk helse 

Ha god kunnskap om 
lovverket som regulerer tvang 
innen psykisk og somatisk 
helse. 

Helserett og saksbehandling Kursbevis m/ kursprøve 

SAM 
003 

Saksbehandling  Egen virksomhet Beherske saksbehandling i 
egen virksomhet, både 
selvstendig og i samarbeid 
med andre. 

Gruppeveiledning, tema SAM-003 

Gjennomføre variert saksbehandling som utredning, 
vedtak, høring osv.  

 

Signatur 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
004 

Saksbehandling  Lov om psykisk 
helsevern - 
tvangsvedtak 

Selvstendig kunne fatte 
tvangsvedtak etter Lov om 
psykisk helsevern.  

Gruppeveiledning, tema SAM-004 Signatur 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

SAM 
005 

Råd og veiledning  Lover og forskrifter - 
samfunnsmedisinsk 
arbeid 

Ha god kunnskap om lover og 
forskrifter som har betydning i 
samfunnsmedisinsk arbeid.  

Helserett og saksbehandling Kursbevis m/ kursprøve 

SAM 
006 

Råd og veiledning  Nasjonale faglige 
retningslinjer, 
veiledere, rundskriv 
og anbefalinger 

Kjenne til betydningen og 
anvendelsen av nasjonale 
faglige retningslinjer, 
veiledere, rundskriv og 
anbefalinger m.v.   

Gruppeveiledning, tema SAM-006 Signatur 

SAM 
007 

Råd og veiledning  Helsepolitiske 
beslutninger 

Selvstendig kunne bidra med 
nødvendig 
samfunnsmedisinsk 
kompetanse ved 
gjennomføring av 
helsepolitiske beslutninger. 
 
UTDYPENDE TEKST 
Betyr å bidra med 
samfunnsmedisinsk 
kompetanse både før 
helsepolitiske beslutninger 
fattes og når de skal 
iverksettes. 
 
 

Gruppeveiledning, tema SAM-007 Signatur 

SAM 
008 

Råd og veiledning  Samfunnsmedisinsk 
kunnskapsformidling 

Beherske formidling av bred 
samfunnsmedisinsk kunnskap 
og være i stand til å veilede og 
gi råd til samarbeidspartnere, 
virksomheter, 

Kommunikasjon og formidling – rådgivning og 
samhandling  

Kursbevis m/ kursprøve 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

beslutningstakere, 
befolkningen og media.  

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering 

Individuell øvelse med feedback  

Gruppeveiledning, tema SAM-008  

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur (supervisør) 

Signatur 

 

SAM 
009 

Råd og veiledning  Egen rolle Ha god kunnskap om sin rolle 
som rådgiver i egen 
organisasjon. 

Forebygging, helsefremmende arbeid og 
folkehelsearbeid  

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 

Kommunikasjon og formidling – rådgivning og 
samhandling  

Gruppeveiledning, tema SAM-009 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur 

 

SAM 
010 

Kvalitetsarbeid og 
tilsyn  

Kvalitetsarbeid og 
internkontroll 

Ha god kunnskap om 
kvalitetsarbeid og 
internkontroll. 

Administrasjon og ledelse for 
samfunnsmedisinere  

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 

Kvalitetsarbeid og tilsyn 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

SAM 
011 

Kvalitetsarbeid og 
tilsyn  

Metoder for kvalitets- 
og tjenesteutvikling  

Ha kunnskap om ulike 
metoder for kvalitets- og 
tjenesteutvikling, herunder 
grunnleggende 
kvalitetsteorier. 

Administrasjon og ledelse for 
samfunnsmedisinere  

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 

Kvalitetsarbeid og tilsyn 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

 

SAM 
012 

Kvalitetsarbeid og 
tilsyn  

Statlig tilsyn med 
helse- og 
omsorgstjenestene 

Ha god kunnskap om det 
statlige tilsynet med helse- og 
omsorgstjenestene. 

Administrasjon og ledelse for 
samfunnsmedisinere  

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 

Kvalitetsarbeid og tilsyn 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

 

SAM 
013 

Kvalitetsarbeid og 
tilsyn  

Tilsynsmetodikk og 
tilsynsarbeid 

Ha god kunnskap om 
tilsynsmetodikk og 
tilsynsarbeid.  

Kvalitetsarbeid og tilsyn 

Prosjektoppgave: KLOK tilpasset 
samfunnsmedisin 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur (veileder) 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

SAM 
014 

Kvalitetsarbeid og 
tilsyn  

Kvalitetsutvikling og 
kvalitetssikring 

Selvstendig kunne bistå egen 
organisasjon med 
kvalitetsutvikling og 
kvalitetssikring. 

Kvalitetsarbeid og tilsyn 

Gruppeveiledning, tema SAM-014 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur 

 

SAM 
015 

Kartlegging og 
analyse  

ROS-metodikk Ha god kunnskap om ROS-
metodikken og anvendelse av 
denne metoden. 

Kvalitetsarbeid og tilsyn 

Prosjektoppgave: KLOK tilpasset 
samfunnsmedisin 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
016 

Kartlegging og 
analyse  

Epidemiologisk 
metode 

Ha kunnskap om 
epidemiologisk metode. 

Forebygging, helsefremmende arbeid og 
folkehelsearbeid  

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering 

Prosjektoppgave: KLOK tilpasset 
samfunnsmedisin 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
017 

Kartlegging og 
analyse  

Kunnskaps- og 
informasjonsbaser 

Ha god kunnskap om 
relevante kunnskaps- og 
informasjonsbaser. 

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering Kursbevis m/ kursprøve 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

Prosjektoppgave: KLOK tilpasset 
samfunnsmedisin 

 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
018 

Kartlegging og 
analyse  

Analyse og fortolkning 
av data 

Ha kunnskap om analyse og 
fortolkning av helserelaterte 
lokale data og data fra 
sentrale databaser. 

Forebygging, helsefremmende arbeid og 
folkehelsearbeid  

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering 

Gruppeveiledning, tema SAM-018 

Prosjektoppgave: KLOK tilpasset 
samfunnsmedisin 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
019 

Kartlegging og 
analyse  

Sykdomsforekomst og 
helsetilstand 

Selvstendig kunne kartlegge 
sykdomsforekomst og 
helsetilstand i en 
befolkningsgruppe, fremme 
forslag til forebyggende tiltak 
og analysere effektene av 
helsetiltak. 

Gruppeveiledning, tema SAM-019 

Prosjektoppgave: KLOK tilpasset 
samfunnsmedisin 

 

Signatur 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
020 

Kartlegging og 
analyse  

Helseøkonomi Ha kunnskap om 
helseøkonomi. 

Administrasjon og ledelse for 
samfunnsmedisinere  

Kursbevis m/ kursprøve 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

Prosjektoppgave: KLOK tilpasset 
samfunnsmedisin 

 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
021 

Ledelse og 
administrasjon  

Organiseringen av 
helsetjenesten 

Ha god kunnskap om 
organiseringen av 
helsetjenesten og øvrig 
offentlig forvaltning.  

Administrasjon og ledelse for 
samfunnsmedisinere  

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 

Hospitering, tema SAM-021 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
022 

Ledelse og 
administrasjon  

Budsjett, regnskap og 
personalforvaltning 

Ha god kunnskap om budsjett 
og regnskap, 
personalforvaltning, mål- og 
resultatstyring. 

Administrasjon og ledelse for 
samfunnsmedisinere  

Hospitering, tema SAM-022 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
023 

Ledelse og 
administrasjon  

Ledelsesteorier Ha kjennskap til ulike 
ledelsesteorier. 

Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere  Kursbevis m/ kursprøve 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

SAM 
024 

Ledelse og 
administrasjon  

Delegering, 
samhandling og 
brukermedvirkning 

Beherske delegering, 
samhandling og 
brukermedvirkning. 

Administrasjon og ledelse for 
samfunnsmedisinere  

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering 

Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig 
beredskap, planarbeid 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

 

SAM 
025 

Ledelse og 
administrasjon  

Budsjett og regnskap - 
egen organisasjon 

Selvstendig kunne forstå 
budsjett og regnskap i egen 
organisasjon. 

Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere  Kursbevis m/ kursprøve 

SAM 
026 

Plan- og 
prosjektarbeid  

Plan- og 
prosjektarbeid 

Ha god kunnskap om plan- og 
prosjektarbeid. 

Forebygging, helsefremmende arbeid og 
folkehelsearbeid  

Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig 
beredskap, planarbeid 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

 

SAM 
027 

Plan- og 
prosjektarbeid  

Planprosesser og 
prosjekter i egen 
virksomhet 

Beherske planprosesser og 
gjennomføring av prosjekter i 
egen virksomhet. 

Administrasjon og ledelse for 
samfunnsmedisinere  

Forebygging, helsefremmende arbeid og 
folkehelsearbeid  

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering  

Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig 
beredskap, planarbeid 

Gruppeveiledning, tema SAM-027 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur 

 

SAM 
028 

Internasjonal helse  Helsefremmende og 
forebyggende arbeid - 
globalt 

Ha god kunnskap om 
helsefremmende og 
forebyggende arbeid globalt. 

Internasjonalt arbeid Kursbevis m/ kursprøve 

SAM 
029 

Internasjonal helse  Globale 
helsetjenestesystemer 

Kjenne til ulike globale 
helsetjenestesystemer.  

Internasjonalt arbeid Kursbevis m/ kursprøve 

SAM 
030 

Internasjonal helse  Overnasjonale 
organisasjoner 

Kjenne til overnasjonale 
organisasjoner på 
helseområdet. 

Internasjonalt arbeid Kursbevis m/ kursprøve 

SAM 
031 

Internasjonal helse  Helsetjenestetilbud til 
flyktninger, asylsøkere 
og andre innvandrere 

Ha god kunnskap om 
helsetjenestetilbud til 
flyktninger, asylsøkere og 
andre innvandrere.  

Internasjonalt arbeid Kursbevis m/ kursprøve 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

SAM 
032 

Helseberedskap, 
smittevern og 
miljørettet 
helsevern  

Helsefremmende og 
forebyggende arbeid 
nasjonalt og lokalt 

Ha god kunnskap om 
helsefremmende og 
forebyggende arbeid nasjonalt 
og lokalt. 

Forebygging, helsefremmende arbeid og 
folkehelsearbeid  

Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig 
beredskap, planarbeid 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

 

SAM 
033 

Helseberedskap, 
smittevern og 
miljørettet 
helsevern  

Lovpålagt 
beredskapsarbeid 

Ha god kunnskap om det 
lovmessige ansvar, roller og 
myndighet for beredskap 
nasjonalt og i egen 
organisasjon. 

Forebygging, helsefremmende arbeid og 
folkehelsearbeid  

Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig 
beredskap, planarbeid 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

 

SAM 
034 

Helseberedskap, 
smittevern og 
miljørettet 
helsevern  

Beredskapsplaner  Selvstendig kunne anvende 
samfunnsmedisinsk 
kompetanse i utarbeidelse av 
beredskapsplaner. 

Gruppeveiledning, tema SAM-034 Signatur 

SAM 
035 

Helseberedskap, 
smittevern og 
miljørettet 
helsevern  

Kriser Selvstendig kunne anvende 
samfunnsmedisinsk 
kompetanse i en 
krisesituasjon. 

Forebygging, helsefremmende arbeid og 
folkehelsearbeid  

Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig 
beredskap, planarbeid 

Gruppeveiledning, tema SAM-035 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

SAM 
036 

Helseberedskap, 
smittevern og 
miljørettet 
helsevern  

Smittevernregulering Ha god kunnskap om 
lovgrunnlaget og andre 
styrende dokumenter for 
smittevernarbeidet.  

Helserett og saksbehandling 

Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig 
beredskap, planarbeid 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Kursbevis m/ kursprøve 

 

SAM 
037 

Helseberedskap, 
smittevern og 
miljørettet 
helsevern  

Kommunelegens 
ansvar 

Ha god kunnskap om 
kommunelegens særlige 
ansvar for smittevernarbeidet 
i kommunen. 

Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig 
beredskap, planarbeid 

Kursbevis m/ kursprøve 

SAM 
038 

Helseberedskap, 
smittevern og 
miljørettet 
helsevern  

Ledelse og 
organisering av 
smittevern 

Beherske ledelse og 
organisering av 
smittevernarbeid. 

Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig 
beredskap, planarbeid 

Gruppeveiledning, tema SAM-038 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur 

 

SAM 
039 

Helseberedskap, 
smittevern og 
miljørettet 
helsevern  

Lovpålagt miljørettet 
helsevern 

Ha god kunnskap om det 
lovmessige ansvar for 
miljørettet helsevern i 
kommunen.  

Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig 
beredskap, planarbeid 

Kursbevis m/ kursprøve 

SAM 
040 

Helseberedskap, 
smittevern og 
miljørettet 
helsevern  

Tilsyn - miljørettet 
helsevern 

Ha kjennskap til tilsyn innen 
miljørettet helsevern. 

Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig 
beredskap, planarbeid 

Kursbevis m/ kursprøve 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

SAM 
041 

Akademisk 
kompetanse  

Kunnskapsbasert 
praksis 

Ha god kunnskap om 
kunnskapsbasert praksis. 

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering  

Prosjektoppgave: KLOK tilpasset 
samfunnsmedisin 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
042 

Akademisk 
kompetanse  

Vitenskapelig 
metodikk - evaluering 
resultater 

Beherske vitenskapelig 
metodikk ved evaluering av 
funn som produseres eller 
presenteres på egen 
arbeidsplass, og tiltak som 
iverksettes der.  
 

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering  

Egen forskning i tjenesten 

 

Kursbevis m/ kursprøve 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
043 

Akademisk 
kompetanse  

Vitenskapelige 
databaser 

Selvstendig kunne gjøre 
systematiske søk i 
vitenskapelige databaser.  
Ha god kunnskap om og 
selvstendig kunne benytte 
systematiske oversikter i eget 
arbeid.  
 

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering  Kursbevis m/ kursprøve 

SAM 
044 

Læringsmål i klinisk 
spesialitet  

Klinisk arbeid og 
organisering av klinisk 
tjeneste 

Beherske selvstendig klinisk 
arbeid og ha kunnskap om 
organisering av klinisk 
tjeneste.  
 
UTDYPENDE TEKST 
For å oppnå dette læringsmål 
forutsettes det gjennomført 
klinisk arbeid etter LIS1 i 
enten spesialisthelsetjenesten 
eller primærhelsetjenesten.   

Klinisk tjeneste - kommunehelsetj. eller klinisk 
sykehusavdeling/poliklinikk 

Gruppeveiledning, tema SAM-044 

Signatur (veileder) 

Signatur 
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TEMA/OMRÅDE KORTTEKST LÆRINGSMÅL/ UTDYPENDE 
TEKST 
(jf spesialistforskriftens vedlegg 
2) 

LÆRINGSAKTIVITET  DOKUMENTASJONSFORM 

Individuelt refleksjonsnotat, tema SAM-044 

 

Signatur (veileder) 

 

SAM 
045 

Læringsmål i klinisk 
spesialitet  

Samhandling  Ha god kunnskap om 
samhandling internt på egen 
arbeidsplass og eksternt med 
andre samarbeidspartnere. 

Gruppeveiledning, tema SAM-045 

Individuelt refleksjonsnotat, tema SAM-045 

Hospitering, tema SAM-045 

 

Signatur 

Signatur (veileder) 

Signatur (veileder) 

 

 


	Innledning
	Endringslogg
	Om utdypende tekst
	Om læringsaktiviteter
	KURS - Samfunnsmedisin (SAM)
	Andre læringsaktiviteter
	Temaområder i samfunnsmedisin (SAM)
	Læringsmål pr. tema med korttekst
	Læringsmål med temaområde, korttekst, utdypende tekst, anbefalte læringsaktiviteter og dokumentasjonsform

