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Mandat for utdanningsutvalg for LIS del 2 og 3 i UNN 

 

1.1 Hjemmel 
  1. Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. FOR-2017-

01-16-46. 

1.2 Formål  
 

  
Formålet med utvalgenes arbeid er å legge til rette for at LIS 2 og 3 får gode og koordinerte 
utdanningsløp i UNN, og når de definerte læringsmålene i utdanningsplanen i hver 
spesialitet. 

1.3 Bakgrunn 
 Den nye spesialistutdanningen innføres 1.3.2019 og de fleste læringsmålene er nå 

forskriftsfestet. For at UNN fortsatt skal kunne godkjennes som utdanningsinstitusjon må vi 
innen 1.3.2019 ha definert en spesifikk utdanningsplan i hver spesialitet som skal ligge klar i 
dossier for kandidatene å bruke. Dette inkluderer blant annet læringsaktiviteter, 
læringsarenaer og læringsmål som må oppfylles i andre helseforetak. 
Som ledd i ny spesialistforskrift blir UNN godkjent utdanningsinstitusjon som foretak, og ikke 
som enkeltsykehus. Dette skjer ved innsending av søknad med vedlegg i hver enkelt 
spesialitet til Helsedirektoratet. Utdanningsplanen blir gjeldende for kandidater i hele UNN. 
Arbeidet som gjøres i utdanningsutvalgene i hver spesialitet vil definere UNN sin utdanning i 
respektive spesialitet de neste årene. For at kvaliteten på utdanningen skal bli god, kreves 
det stor grad av faglig involvering fra de ulike fagfeltene. I mange spesialiteter kreves også et 
tett samarbeid mellom sykehusene i UNN. 
UNN vil tilstrebe å være en attraktiv arbeidsplass og utdanningsinstitusjon, og ønsker høy 
kvalitet på utdanningene vi tilbyr kandidatene. Arbeidet som gjøres frem mot 1. mars 2019 
vil være avgjørende for at vi når dette målet. 

1.4 Sammensetning 
 

 

  

Utdanningsutvalgene skal ha minst en LIS og en overlege. Utdanningsutvalget skal ha 
deltagelse fra hver av lokalisasjonene i UNN der det utføres utdanning i aktuell spesialitet. 
Leder eller medisinskfaglig rådgiver for aktuell spesialitet bør som hovedregel være 
representert i utdanningsutvalget. Dette for å sikre lederforankring. 
  
Utvalget konstituerer sin egen leder.  
 

1.5 Ansvar, myndighet og oppgaver 
  Utdanningsutvalget i hver spesialitet skal 

 
 Ivareta utdanningen i UNN for aktuell spesialitet. 
 Definere læringsaktiviteter, -arena og vurderingsform med utgangspunkt i nasjonale 

forslag. 
 Ha en oversikt over hvilke læringsmål som kan oppnås ved UNN og hvilke 

spesialistkandidaten må ut av UNN for å oppnå. 
 Sette opp plan for internundervisningen og annen opplæring i de spesialiteter der 

dette ikke allerede er organisert. 
 Møte ved besøk fra Legeforeningens spesialitetskomité og Helsedirektoratet 
 Avdelingsleder kan delegere andre oppgaver til utdanningsutvalget, herunder 

utfylling av SERUS-rapport, etc. 
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Det presiseres at personalsaker og enkeltlegers egnethet vurderes av leder som har 
personalansvaret og ikke av utdanningsutvalget. Det samme gjelder rotasjonsordninger for 
leger i spesialisering og vaktlister. 
 
Utdanningsutvalget kan forelegge spørsmål om utdanning som går på tvers av spesialiteter 
og klinikker til overordnet utdanningsutvalg for leger i spesialisering. 
 

1.6 Organisering 
  

  

 

Ansvarlig: Klinikksjef i hver klinikk er ansvarlig for at mandatet følges opp i hver spesialitet. 
Klinikksjef kan delegere dette til en ansvarlig avdelingsleder eller medisinskfaglig overlege i 
den aktuelle spesialitet. For spesialiteter som går over flere klinikker avklares ansvarlig klinikk 
mellom aktuelle klinikksjefer. 
 
Oppnevning 
Oppnevnes av enten avdelingsleder for relevant spesialitet eller klinikksjef. 

Møtefrekvens avklares av hvert enkelt utdanningsutvalg etter behov. I utgangspunktet 
foreslås fire ganger i året. 

Rapportering: Kopi av referater i utdanningsutvalget går til klinikksjef og avdelingsleder for 
relevant spesialitet. Referatet kan bestå av en kort epost med punkter som ble diskutert. 

Ansvar for spesialiteter som går på tvers av klinikkene: Utdanningsutvalget for indremedisin 
del 2 og 3 rapporterer til klinikksjef for MK. Utdanningsutvalget for generell kirurgi del 2 og 3 
rapporterer til klinikksjef for K3K. 

Det forutsettes at leder setter av tilstrekkelig tid i arbeidsplaner for leger som deltar i 
utdanningsutvalget, samt stiller tilgjengelig administrative støtte. 
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