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Innledning 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) består av sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og 
Longyearbyen, samt distriktpsykiatriske sentre i Storslett og Silsand. UNN er 
universitetssykehus og regionsykehus i Helse Nord og har et omfattende samarbeid med 
Universitetet i Tromsø. Spesialistutdanningen av leger svært viktig for UNN. Som 
universitetssykehus har vi et særskilt ansvar for å sikre utdanningen av legespesialister i 
Nord-Norge. 
 
UNN ser at det er et stort behov for spesialister i samfunnsmedisin med erfaring fra 
spesialisthelsetjenesten. UNN har uutnyttede læringsarenaer når det gjelder 
samfunnsmedisin, og ønsker å ta ansvar for at regionen får en bred dekning av spesialister i 
alle spesialiteter. Samfunnsmedisinere utdannet i UNN vil kunne bidra både lokalt og 
regionalt med økt kompetanse innen for eksempel helseledelse, kvalitetsarbeid, revisjoner 
og risikoanalyser i tillegg til sin allerede ervervede medisinske kompetanse. 
UNN utdanner i tillegg arbeidsmedisinere, og har således allerede erfaring i foretaket med å 
utdanne spesialister i ASA- spesialitetene. 
 
UNN er registrert utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin. 
 
Læringsarenaer i foretaket 
UNN tilbyr spesialisering i samfunnsmedisin ved sykehuset i Tromsø, koblet til stillinger i Fag- 
og kvalitetssenteret, Forsknings- og utdanningssenteret og E-helse, samhandlings- og 
innovasjonssenteret. Sentrene samarbeider tett, både med hverandre og med klinikkene.  
 
Kandidatene vil være ansatt og ha sitt daglige virke ved et av sentrene. Det begrenser likevel 
ikke samarbeidet med andre sentre, og med resten av organisasjonen. Dette inkluderer for 
eksempel, etter arbeidets art og behov, smittevernsenteret, bedriftshelsetjenesten, 
personalavdelingen, kontinuerlig forbedring, kommunikasjonsavdelingen, jurister, 
økonomer, samvalgsenter, samhandlingssenter osv. Utover eget foretak samarbeider man 
med statsforvalter, kommuneoverleger, det regionale helseforetaket, regionalt 
utdanningssenter mm. 
 
Det utarbeides en individuell gjennomføringsplan for alle leger i spesialisering som beskriver 
hva som skal gjennomføres basert på hvor i utdanningsløpet legen i spesialisering er. Alle 
leger som går inn i et utdanningsløp i samfunnsmedisin får tildelt utdanningsplaner i 
kompetanseportalen.  
 
Hvilke læringsmål kan oppnås i UNN? 
Ved UNN kan du oppnå kompetansen i alle læringsmålene i samfunnsmedisin. 
 
Hvilke læringsarenaer i UNN kan tilby læringsmålene 



Som hovedregel, men ikke uten unntak: 
 

• Fag og kvalitetssenteret. 
Ved denne læringsarenaen jobber man med læringsmål innenfor temaområdene: 
- saksbehandling (1 - 4) 
- råd og veiledning (5 - 9) 
- kvalitetsarbeid og tilsyn (10 - 14) 
- kartlegging og analyse (15 - 20) 
- ledelse og administrasjon (21 - 25) 
- plan- og prosjektarbeid (26 - 27) 
- internasjonal helse (28 - 31) - denne kompetansen oppnås i hovedsak gjennom det 
obligatoriske kurset til Legeforeningen, men kan også tidvis berøres i senteret. 
- helseberedskap, smittevern og miljørettet helsevern (32 - 40) 
- akademisk kompetanse (41 - 43) 

 

• Forskning- og utdanningssenteret 
Ved denne læringsarenaen jobber man med læringsmål innenfor temaområdene: 
- saksbehandling (1 - 4) 
- råd og veiledning (5 - 9) 
- ledelse og administrasjon (21 - 25) 
- plan- og prosjektarbeid (26 - 27) 
- akademisk kompetanse (41 - 43) 

 

• E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret 
Ved denne læringsarenaen jobber man med læringsmål innenfor temaområdene: 
- saksbehandling (1 - 4) 
- råd og veiledning (5 - 9) 
- ledelse og administrasjon (21 - 25) 

 

• Kliniske arenaer i helseforetaket - 8 klinikker med tilknyttede spesialiteter. 
Ved disse læringsarenaene kobber man med læringsmål innenfor temaområdet 
"læringsmål i klinisk spesialitet", 44 og 45. 
 
UNN er godkjent utdanningsvirksomhet i 4 spesialiteter pdd, og har søkt godkjenning 
i ytterligere 39. Dette vil gjøre det uproblematisk for LIS i samfunnsmedisin å 
gjennomføre tilfredsstillende klinisk tjeneste for å oppnå læringsmålene i klinisk 
spesialitet. 
 

• Felles kompetansemål for kandidater i samfunnsmedisin vil oppnås gjennom å 
gjennomføre de samme læringsaktivitetene som er satt opp for de andre 
spesialistkandidatene ved UNN. 

 
Supervisjon og veiledning 
UNN har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. I det daglige vil 
leger i spesialisering følges opp av fast ansatte med bred kompetanse innenfor eksempel 
saksbehandling, kvalitetsarbeid og tilsyn, risikoanalyser osv.  



Kandidatene vil veiledes regelmessig av spesialister i samfunnsmedisin, og vil også følge 
veiledningsgruppene som er organisert av Legeforeningen.  
 
Det er satt av tid i tjenesteplanen slik at hver lege i spesialisering gjennomfører årlig åtte 
individuelle veiledninger og to gruppeveiledninger. Innholdet i veiledningen er: 

• Hvordan følges utdanningsplanen – progresjon og godkjenninger i 

kompetanseportalen 

• Hvordan oppleves de faglige utfordringene 

• Oppnås praktiske ferdigheter 

• Hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av klinisk virksomhet 

• Hvordan er samarbeidet med kollegaer 

• Hvordan opplever legen balansen mellom arbeid og privatliv 

• Refleksjon over egen rolle som lege, spesielt med tanke på  

• Støtte i vanskelige situasjoner 

• Annet 

Teoretisk undervisning 
Det er god tilgang til kompetanse innenfor de samfunnsmedisinske temaområdene i 
sentrene i UNN. Det gjennomføres felles undervisning knyttet til dagsaktuelle saker som 
kobles til samfunnsmedisin. 
 
Opplæring i forskning 
Det vil være mange muligheter til å delta i forskningsprosjekter i UNN, og klinisk 
forskningsavdeling er den del av Forsknings- og utdanningssenteret. Kandidatene vil ha 
mulighet til å delta her for å få opplæring i forskningsmetodikk, bruk av vitenskapelige 
databaser, lovverk osv.  
 
Felles kompetansemodul 
Felles kompetansemodul er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter. For LIS 3 i 
samfunnsmedisin inkluderer dette 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging, 
forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, 
lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, 
systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse. Ved UNN har vi et særskilt fokus på at 
alle leger i spesialisering får opplæring i forbedringsarbeid og kommunikasjon. 
 

Kontakt: 

For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med  

Medisinsk fagsjef ved UNN. 

 


