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1.1  Overordnet utdanningsutvalg for leger i spesialisering 

    

1.2 Konstituering 

  Mai 2018 
  

1.3 Hjemmel 

  1. Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. FOR 
2017-01-16-46 
2. Ledergruppens vedtak 18/471  

1.4 Formål  

1.4.1 
  

Legge til rette for en god LIS-utdannelse i UNN 

1.5 Mandat (ansvar, myndighet og oppgaver)  

  Overordnet utdanningsutvalg er delegert det overordnete ansvar for legers 
spesialistutdanning i UNN HF. 

 Besvare overordnete spørsmål knyttet til innholdet og gjennomføringen av 

spesialistutdanningen, samt utlysning av og ansettelse i LIS-stillinger. 

 Ansvar for felles introkurs/opplæringsprogram for nyansatte leger i spesialisering 

 Bidra til samordning av involverte klinikk- og avdelingsledere i saker som 

omhandler enkeltkandidaters egnethet. 

 Avklare og samordne problemstillinger knyttet til lønn, ferieavvikling, permisjoner 

og godkjenning av tellende tjeneste når disse krever samordning på tvers av 

avdelinger og klinikker 

 Følge opp ledelsen ved avdelinger/klinikker med spesialiteter der UNN står i fare 

for å miste godkjenning som utdanningsinstitusjon 

 Organisere evaluering av LIS-tjenesten i UNN. 

 Organisere de felles kompetansemodulene / felles læringsmålene 

 Vurdere og vedta omfang og gjennomføring av veiledning  

  
Utvalget kan nedsette et arbeidsutvalg som jobber fortløpende mellom møtene og med 
saksforberedende arbeid. 
  

1.6 Organisering 

  
  

Oppnevning 
Direktøren oppnevner utvalget.  
 
Sekretærfunksjon for utvalget ivaretas av Kvalitets- og utviklingssenteret. 

Møtefrekvens avklares ved konstituering av utvalget. 

Ansvarlig klinikk eller senter er Kvalitets- og utviklingssenteret. 
  

1.7 Sammensetning 

 
 

Overordnet utdanningsutvalg settes sammen av følgende medlemmer og 
sammensetningen skal avspeile bredden i UNN: 
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  1. Medisinsk fagsjef (leder) 

2. Fire representanter fra fagmiljøene, hvorav minst to spesialister og minst en 

representant for legene i spesialisering 

3. En klinikksjef 

  
Det etableres et permanent sekretariat i Kvalitets- og utviklingssenteret 
  

1.8 Kontaktinformasjon 

  
  

  
Leder 
Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef 
 
Medlemmer 
Arthur Revhaug, overlege 
Trine Olsen, overlege 
Tordis Høifødt, overlege 
Kjersti Daae Horvei, lege i spesialisering 
Bjørn-Yngvar Nordvåg, klinikksjef 
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