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Innledning 
Formålet med Del 1 Utdanningsplan med tidslinje for rotasjoner internt og eksternt er å beskrive 

plan med oppbygning og rekkefølge for hele utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert rotasjon i 

gjennomstrømstilling. På overordnet nivå beskriver planen når læringsmålene for spesialiteten Akutt- 

og mottaksmedisin oppnås ved Akuttmedisinsk avdeling ved Helse Sør-Øst/OUS Ullevål. 

Utdanningsplan beskriver den ideelle prosessen for akkurat dette utdanningsløpet. Planen beskriver 

en hensiktsmessig rekkefølge av læringsmålene, de ferdigheter som forventes oppnådd i hver 

ansettelse og krav til kompetanse ved start av rotasjon.  

Formålet med Del 2 Utdanningsplan for gjennomføring er å beskrive hvordan aktiviteter skal 

gjennomføres og hvordan kompetansevurderingen av oppnådde mål vil finne sted i det daglige 

arbeidet. Dette beskrives lokalt for de avdelinger som inngår i utdanningsløpet ved Akuttmedisinsk 

avdeling. Beskrivelser fra utdanningsplanen for gjennomføring skal fylles inn i søknad om 

godkjenning av utdanningsvirksomhet.  

Utdanningsplan for gjennomføring vil danne grunnlaget for Del 3 individuell utdanningsplan som 

den enkelte LIS skal ha i henhold til forskrift om spesialistutdanning. Den individuelle 

utdanningsplanen skal sørge for en gjensidig forpliktelse og være et verktøy for planlegging og 

oppfølging av den enkelte LIS.   

 

 
Forkortelser 
Akutt- og mottaksmedisin = AMM 
OUS = Oslo universitetssykehus  
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DEL 1 Utdanningsplan for spesialiteten med tidslinje for rotasjon internt og 

eksternt for Akutt- og mottaksmedisin 
 
Formålet med utdanningsplan med tidslinje er å vise hvor utdanningen skal foregå, hvilke læringsmål 
som kan gjennomføres hvor, ønsket rekkefølge på gjennomføring av tjeneste og estimert tid for de 
ulike delene av utdanningsløpet. 

Utdanningsplan 

Tid av utdanning Helseforetak 

Sykehus/ 

DPS 

Avdeling/ 

læringssted Læringsmål 

0-1 år HSØ/annet OUS/annet Medisinsk avdeling LIS 2 

1-2 år HSØ/annet OUS/annet Medisinsk avdeling LIS 2 

2-3 år HSØ/annet OUS/annet Medisinsk avdeling LIS 2 

3-4 år HSØ OUS Ullevål 

Akuttmedisinsk 

avdeling LIS 3 

4-5 år HSØ OUS Ullevål 

Akuttmedisinsk 

avdeling LIS 3 

5-6 år     

6-7 år     

 

 

 

       Utdanningsplan med tidslinje for rotasjon eksternt for spesialiteten er utarbeidet at regionalt råd for 
spesialiteten. Rådet har anbefalt denne rekkefølge av aktiviteter og læringsmål for å ha god 
progresjon i utdanningen. Det er stilt følgende krav til ferdigheter før LIS kan rotere til 
spesialiseringsperiode eller suppleringspraksis til virksomhet det er avtalt med. 
 
Spesielt for Akutt- og mottaksmedisin: I løpet av de to årene som er tenkt som minimum for å fullføre 
AMM-utdanning er det nødvendig med en rekke kortvarige rotasjoner/hospiteringer for å dekke fag 
vi ikke har, eller har i liten grad i vårt akuttmottak: Øye, ØNH, pediatri, vanlig skadepoliklinikk, 
karkirurgi, urologi, gynekologi/obstetrikk. Videre er det behov for flere kortvarige 
rotasjoner/hospiteringer ved andre avdelinger ved sykehuset for å dekke læringsmål vi til nå ikke har 
hatt tradisjon for å håndtere selv: anestesi, radiologi, nevrologi, nevrokirurgi og gastrokirurgi. Her er 
det tjeneste både på respektive avdelinger og i Akuttmottaket. 
Disse rotasjonene er tenkt lagt inn i tjenesteplan (opphold på 1- 3 uker per sted). 
 
Ønsket kompetanse før spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin: 
-Indremedisin del 2 bør være fullført. Det vil si at læringsmål, FKM, prosedyrer og de anbefalte kurs 
er gjennomført og godkjent.  
-Utdanningskandidater bør kunne utføre orienterende ekkokardiograf og ultralydundersøkelse av 
underekstremiteter og abdomen. 
-Bør ha tatt noen av de anbefalte kursene 
-I sum tilsier dette at kandidatene som minimum bør ha jobbet i tre år, men at mange vil ha behov 
for lengre tjenestetid for å fullføre LIS 2. 
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 DEL 2 Utdanningsplan for gjennomføring for spesialiteten Akutt- og 

mottaksmedisin fast ansettelse 

Del 2 skal beskrive utdanningsplan for spesialiteten og er en forutsetning for godkjenning fra 
Helsedirektoratet. Hvilke læringsmål og hvilke arena som skal benyttes vil dokumenteres gjennom 
Kompetanseportalen Dossier og fylles ut i søknadsmalen til Helsedirektoratet. Helseforetaket må 
godkjennes som utdanningsvirksomhet i spesialistutdanningen av leger, i henhold til 
Spesialistforskriften § 19 pkt. e) med Rundskriv.  
 

Fra forskriften: § 19. Utdanningsvirksomhetenes ansvar for utdanningen er å utarbeide en plan for hver av 

spesialitetene det søkes godkjenning for. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om  

- hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle  

- hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene  

- hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler  

- hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene  

- hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten  

- hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen  

- hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene  

- hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen  

- hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning. 

 

Oslo universitetssykehus HF har på overordnet nivå organisert utdanning av 

LIS følgende: 
 

Organisering og ansvarsplassering: 
OUS har ansvar for 44 spesialiseringsløp fordelt på 13 klinikker. Klinikkleder er øverst ansvarlig for LIS 
utdanning i sin klinikk med en tydelig delegering i lederlinjen beskrevet i nivå 1 prosedyre. Innen hver 
spesialitet opprettes det Utdanningsansvarlige overleger som sammen med nærmeste leder legger til 
rette for læringsarenaer som muliggjør oppnåelse av læringsmål/læringsaktiviteter, bidra til styrket 
supervisjon og veiledning, etablere struktur for vurderinger av LIS underveis. Utdanningsansvarlige 
overleger har ansvar for lokale utdanningsutvalg der også LIS er representert. Utdanningsutvalgenes 
mandat er å sørge for at alle LIS får veiledning og vurdering, utarbeide program for 
internundervisning, samt jobbe med struktur og innhold for å bedre LIS utdanningen lokalt.  
OUS oppretter en «utdanningskoordinerende overlege» knyttet til Utdanningsavdelingen, en 
stabsfunksjon for direktøren, som vil ha tett kontakt med utdanningsansvarlige overleger. 
Utdanningsavdelingen vil holde regelmessige møter i klinikkene der LIS også deltar og sørge for 
nødvendig støtte med hensyn til maler, veilederkurs, e-læring, vurderingskompetanse for klinikkene.  
 

Veiledning og vurdering: 
Veiledning skal organiseres med 1 time/md. i starten av LIS utdanningen. Etter hvert kan veiledning 
skje noe sjeldnere.   
Det etableres vurderingskollegier lokalt. Hvert halvår legges det opp til et møte i vurderingskollegiet 
der aktuelle veiledere, utdanningsansvarlig overlege, nærmeste leder og aktuelle supervisører deltar. 
Her gjennomgås den enkelte LIS med hensyn til progresjon etter et validert skjema. Veileder, i 
samarbeid med utdanningsansvarlig overlege, følger opp LIS basert på innspill i vurderingskollegiet. 
Krav til gjennomføring er dokumentert i nivå 1 prosedyre og retningslinjer for vurderingsmøter finnes 
i OUS styringssystem, e-håndbok.  
 
Kompetanseheving: 
OUS har utviklet og gjennomført flere to dagers veileder- og supervisjonskurs for overleger i 
sykehuset. Vi vil fortsette med ca. 5 kurs/år. Fra OUS deltar i 2019 seks personer på train-the-trainer 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=forskrift%20om%20spesialistutdanning
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/generell-informasjon-om-ny-spesialistutdanning-for-leger
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(TTT) kurs i veiledning og kommunikasjon i regi av Regionalt Utdanningssenter. Disse vil få et ansvar 
for lokal opplæring innen veiledning og kommunikasjon. Behovet er stort og det vil ta tid før alle som 
får et veilederansvar vil ha den nødvendige kompetanse.  
Med hensyn til vurderingskompetanse vil det bli gjennomført egne tiltak internt i sykehuset, der de 
utdanningsansvarlige overlegene er målgruppen.   

 

Avdelingens/seksjonens utdanningsplan 

2.1.1.  Hensikt og målsetting 

Planen gjelder for Akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål for spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin 

OUS Ullevål er et sykehus med både regionsfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner. De viktigste 
læringsarenaene vil være Akuttmottaket (ca. 30 000 pasienter/år), Observasjonsposten (17 senger) 
og Medisinsk intensiv og overvåkning (10 senger). I tillegg vil det være aktuelt for 
utdanningskandidater å hospitere på OUS Aker, OUS RH og Skadelegevakten. 

2.1.2.  Beskrivelse av det enkelte sykehus/avdelingen(e) i helseforetaket 

Arbeidsoppgaver, medisinsk teknisk utstyr, bibliotek/litteraturtilgjengelighet, samarbeidende 
sykehus, spisskompetanse på de ulike sykehusene, forskningsaktivitet.  
Akuttmedisinsk avdeling er sentral i vaktarbeidet som utføres i Akuttmottaket. Avdelingen håndterer 
nærmest utelukkende pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp, og har ingen planlagt poliklinisk 
virksomhet.  
Observasjonsposten er en korttidspost der ca. 50 % av pasientene skrives ut innen kort tid, mens de 
resterende legges videre inn i sykehuset. Avdelingen har spesielt ansvar for forgiftninger. Medisinsk 
intensiv og overvåkning håndterer de sykeste medisinske pasientene. Det er et ultralydapparat med 
forskjellige prober. Videre er det totalt 3 håndholdte ultralydapparater (V-SCAN). Intensivavdelingen 
er oppsatt med diverse spesialutstyr. På observasjonsposten er det skop og telemetrier. Det er enkel 
tilgang til medisinske databaser gjennom OUS-tilgang, videre er det bibliotek på sykehuset. Det 
foregår utstrakt forskning i avdelingen. 
 
Fysisk utforming av avdelingen og arbeidsplassene. Har spesialister og LIS kontorplasser i samme 
korridor/lokaler. Hvordan kontorene er utstyrt. Hvordan evt. poliklinikk, laboratorium, bibliotek, 
samarbeidende seksjoner er plassert i forhold til avdelingen/seksjonen.  
LIS deler kontor, som er plassert i nærhet til overlegene. Det er kort avstand til samarbeidende 
avdelinger. 
 
Organisering av avdelingen/seksjonens drift, rotasjonsordninger, tjenesteplaner m.v. 
Akuttmedisinsk avdeling har egen vaktlinje for et overlegevaktlag. Det er ikke egen vaktlinje for LIS i 
avdelingen, men disse inngår i felles vaktordning med Medisinsk klinikk. Det er laget et system for 
rotasjonsstillinger.  
 
Antall spesialister med stillingsprosent  
5. Tre i 50 %. 
 
Leger med andre spesialiteter som arbeider på avdelingen/seksjonen.  
3 kardiologer, 2 generell indremedisinere, 2 infeksjonsleger, 1 nyrelege, 1psykiater, 2 geriatere, 2 
anestesileger. Spesialist i toksikologi (ikke medisinsk spesialitet). 
 
Fagpersonell med andre profesjoner på avdelingen/seksjonen.  
1 farmasøyt (tilknyttet CBRNE-funksjonen). 
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Beskrivelse av eventuelle vaktordninger for LIS og spesialistene.  
Overlege 1: 9-delt vakt.  Ikke til stede på natt.  
Overlege 2: 8-delt vakt. Kun aktiv tid morgen-kveld, ikke passiv vakt.   
LIS: 12-delt vakt. 

 

2.1.3.  Utdanning 

a) Beskriv utdanningsutvalgets, eller lignende se Spesialistforskriften § 19 b), medlemmer og 

funksjonsperiode. Spesialiteten er så ny at utdanningsutvalget ikke er satt sammen enda.  

 

b) Organiseringen av utdanningen for leger i spesialisering (introduksjonskurs/fadderordning) 

i kombinasjon med avdelingens driftsoppgaver, (supervisjon, drøfting av pasientkasus, 

kontinuitet i pasientbehandlingen, rutinemøter m.v.)  

Introuke 2 ganger i året for alle nyansatte. Morgenmøte daglig med drøfting av pasientkasus. 

Overlege tilstede eller tilgjengelig ved previsitt. Tilstreber å ha kontinuitet i 

pasientbehandling på overvåkning og observasjonspost. Mulighet for diskusjon av 

pasientkasus hver lunsj.  

 

c) Organisering av/tid til faglig fordypning: mdt-møter, mmm-møter, kek-møter, etikkmøter, 

pasientsikkerhetsvisitt, data-/litteraturtilgjengelighet, mulighet til forskningsdeltakelse og 

forskningsveiledning.  

Det er satt av tid til fordypning i tjenesteplan. LIS deltar i fellesundervisning x 2 per uke. 

Avdelingen har egen undervisning x 2 per uke. Det inviteres jevnlig til refleksjonsmøter i regi 

av avdelingens psykiater. God tilgang til tidsskrifter og databaser gjennom OUS-tilgang. Eget 

bibliotek på sykehuset. Mulighet for å delta i forskningsprosjekter. 

 

d) Helseforetaket skal ifølge Spesialistforskriften §21 sørge for at det utarbeides en individuell 

utdanningsplan med et utdanningsløp i samråd med legen og at planen revideres ved 

behov.  

Det utarbeides individuelle utdanningsplaner for kandidater i AMM. Planen tilpasses den 

enkeltes behov for dekning av læringsmål. Planen revideres jevnlig i samråd med veileder i 

forbindelse med veiledningssamtaler. 

 

e) Beskriv hvordan de individuelle utdanningsplanene justeres dersom utdanningsbehovene 

til leger i spesialisering ikke kan oppfylles samtidig/til ønsket tidspunkt.  

Da leger i spesialisering i AMM har behov for en rekke kortvarige rotasjoner/hospiteringer 

ved andre avdelinger, kan det i enkelte tilfeller være behov for å justere tidspunkter for 

rotasjoner noe.  

 

f) Helseforetaket skal sørge for etterutdanning, jf. Lov om spesialisthelsetjenester, § 3-10. 

Opplæring, etterutdanning og videreutdanning.  

Se g) 

 

g) Beskrivelse av koordinering og planlegging av etterutdanning for ferdige spesialister. 

Overleger deltar på internundervisning som holdes to ganger i uken. Det er 

fellesundervisning med intensivmiljøet ukentlig. Overleger har krav på 4 mnd 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=forskrift%20om%20spesialistutdanning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=forskrift%20om%20spesialistutdanning
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61?q=lov+om+spesialisthelsetjenester*#KAPITTEL_3
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utdanningspermisjon hvert 5. år. Avdelingen gjennomfører regelmessig gjennomgang av 

MTU, samt har simuleringstrening. 

h) Deltakelse på eksterne kurs, kongresser m.v.  

LIS har rett på et kurs hvert halvår. Overleger har rett på deltakelse på en kongress per år. 

Flere av overlegene foreleser på kurs og kongresser, både nasjonalt og internasjonalt. 

2.1.4.  Veiledning og faglig utvikling (leger i spesialisering) 

Beskriv hvordan veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen 
Hver LIS får egen veileder som er AMM-spesialist, og som har ansvar for å gjennomføre regelmessige 
veiledningssamtaler – i tillegg til den daglige kliniske veiledningen. Gruppeveiledning er foreløpig kun 
organisert for LIS 1- men vil bli vurdert også for LIS 2. Vi planlegger etablering av supervisørkollegium 
som vil foreta evaluering hvert halvår eller oftere ved behov. Veileder vil her også være med og vil 
regelmessig ha kontakt med de ulike supervisører med hensyn til faglig progresjon og personlig 
egnethet for den enkelte LIS 3.  
 
Hvem er veiledere, har de veilederkurs og for hvilke leger i spesialisering.  
Veiledere vil være avdelingens foreløpig 5 AMM-spesialister. Ingen av disse har per i dag 
veiledningskurs, men vil meldes på så snart det blir ledige kurs.  
 
Organisering av veiledningen, hvor ofte, inn i tjenesteplanene for spesialister og LIS.  
Det er ønskelig med fast veiledning hver måned. Dette må inn i tjenesteplanen til LIS, og så langt det 
er mulig også inn i tjenesteplanen til overlegene. Inntil videre skal veileder og LIS legge plan for 
månedlige møter for 6 mnd. av gangen. 
 
Gruppeveiledning og individuell veiledning. 
Foreløpig kun individuell veiledning, men ettersom flere FKM egner seg for gruppeveiledning vil vi 
forsøke å etablere dette. 
 
Når LIS tjenestegjør ved virksomhet man har avtale med (eksternt), hvordan ivaretas veiledningen 
da?  
LIS vil tjenestegjøre i korte perioder eksternt (opp mot 2 eller 3 uker), så veiledning vil foregå på 
moderavdeling. 

 

2.1.5. Supervisjon av leger i spesialisering 

Beskriv hvordan det vil legges til rette for supervisjon i på de enkelte læringsarenaer 
(avdelingen/enheten), herunder hvordan spesialister og andre skal benyttes i supervisjon  
Supervisjon vil hovedsakelig foregå gjennom tett daglig samarbeid på intensiv og sengepost, der 
overlege og LIS jobber i team. I akuttmottaket vil tilstedeværende overlege være tilstede og vurdere 
pasienter sammen med LIS. Med ny ordning og ny spesialitet må vi vurdere å øke tilgang på 
supervisører i Akuttmottaket. 
 
Beskrivelse av organisering/praktisering av supervisjon av LIS, inkludert de som roterer fra andre 
helseforetak. Finnes det struktur på hvem som er dagens/ukens supervisør?  
Både på sengepost og i Akuttmottaket vil tilstedeværende overlege supervisere LIS. 
 

2.1.6. Felles kompetansemål (FKM) 

Beskrivelse av organisering og gjennomføring av oppnåelse av FKM. Gruppeveiledning. Tverrfaglig 
FKM oppnås på ulike måter; klinisk arbeid, internundervisning, SIM-trening, refleksjonsgrupper, 
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deltakelse i forsknings- eller kvalitetsforbedringsarbeid og gjennom kurs. Vi vil forsøke å samarbeide 
med øvrige avdelinger så langt det er mulig.  
 

2.1.7. Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål og egnethet 

a) Beskrivelse av plan for evaluering av LIS' faglige progresjon.  

Veileder og LIS har jevnlige møter hver måned. I utdanningsplanen må det planlegges når 

anbefalte kurs skal tas, og når kliniske ferdigheter som ultralyd skal læres. Videre må Veileder 

og leder/UAO møtes minimum hver 6. måned for å vurdere faglig progresjon, samt sikre at 

nødvendig hospitering/rotasjon er planlagt tilstrekkelig.  

b) Beskrivelse av plan for vurdering av og tilbakemelding på LIS' egnethet i faget. 

 Egnethet vil bli vurdert forløpende av veileder i samråd med supervisører. Vi ønsker å 

etablere evalueringskollegium. 

c) Organisering av godkjenning av oppnådde læringsmål i Dossier (hvem, hvordan, 

fortløpende)  

LIS sender fortløpende læringsmål til signering til supervisør, som vurderer hvorvidt 

læringsmålet kan synes oppnådd. Læringsmålene gjennomgås i evalueringskollegium, og 

godkjennes av leder eller UAO. 

2.1.8.  Internundervisning 

Hvordan teoretisk undervisning i aktuell spesialitet er organisert innholdsmessig, f.eks.: 

a) Tidspunkt, varighet og eventuelt sted for gjennomføring av undervisningen.  

2 x 30 min, tirsdag og torsdag morgen. 2 x 30 min onsdag og torsdag ved lunsjtid.  

b) Fordeling av ansvar for den teoretiske undervisningen: Faglig innledning. Presenslister.  

Det føres presenslister på fellesundervisning, og der fordeles ansvaret for undervisning på 

flere avdelinger. På avdelingens internundervisning føres det ikke presenslister. Det er 

utdanningsutvalget som er ansvarlig for undervisningen. 

c) På hvilken måte settes det av tid til forberedelse og etterarbeid for denne undervisningen. 

Det er per i dag ikke satt av tid til forberedelser utover fordypningstid, eller den tid man 

måtte få mellom andre arbeidsoppgaver. 

d) Langtidsplan for teoriundervisning som sikrer planmessig gjennomgang av sentrale tema i 

faget over perioder på 2 – 3 år må også utarbeides. Det kan føres én liste pr semester, evt. 

Årshjul.  

Det settes opp en halvårlig plan som ila ca 2 år skal dekke aktuelle læringsmål. Det vil være et 

poeng å fokusere på læringsmål som ikke dekkes av anbefalte kurs. 

e) Hvordan tilgjengelig gjøres innholdet i internundervisningen for repetisjon i etterkant?  

Per i dag legges ikke innholdet ut. 

 

2.1.9.  Forskningsaktiviteter    

Helseforetaket må ifølge Spesialistforskriften § 19 e) opplyse om hvordan forskning inngår som en 
del av spesialistutdanningen, eventuelt må det gjøres avtale om rotasjon for LIS med et helseforetak 
som tilbyr forskningstjeneste i spesialiteten. 
 
Antall spesialister med doktorgrad: 
2 med AMM- spesialitet.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=forskrift%20om%20spesialistutdanning
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Hvordan forskning er integrert i avdelingens/seksjonens virksomhet  
Pasienter innlagt i avdelingen inkluderes jevnlig i forskningsprosjekter. Flere prosjekter tilknyttet 
avdelingen. Det er stor forskningsaktivitet, særlig innen toksikologi. 
 
Hvordan det undervises i vitenskapsteori, forskningsmetodikk og – etikk  
Regelmessig forelesninger innen etikk. Vi har også personer med kompetanse forskningsmetodikk. 
 
Hvordan det organiseres at LIS i løpet av sin tjeneste deltar i et prosjekt innen forskning, 
fagutvikling eller kvalitetssikring  
Vi har foreløpig ikke hatt noe fast tilbud for dette, men tilstrebe dette fremover. 
 

2.1.10.  Evaluering og revisjon av utdanningsplanen 

a) Beskrivelse av tidspunkt og metode for evaluering av utdanningsaktivitetene. 

AMM er en helt ny utdanning. Selve LIS-utdanningen er også ny og introduserer nye 

begreper og læremåter. Det vil følgelig være behov for kontinuerlig og hyppig evaluering av 

utdanningsaktivitetene fremover. Dette vil initialt skje gjennom tilbakemeldinger fra LIS og 

læresteder. 

b) Hvordan skal resultatet av evalueringen anvendes?  

Leder og UAO kan etter tilbakemeldinger justere varighet eller innhold i 

rotasjoner/hospitering samt tilpasse supervisjon/veiledning slik at utdanningen blir best 

mulig. 

c) Årlig revisjon av utdanningsplanen - hvordan og når det skal skje.  

Evalueringsmøte med utdanningsutvalget, veiledere, UAO og leder. 

 

2.1.11.  Annet 

Beskrivelse av hvordan metodebøker, eller tilsvarende, benyttes. 

Egen metodebok for medisinsk klinikk, samt ehåndbok, brukes regelmessig av avdelingens ansatte. 

 

2.2 Utdanningsplan for spesialiteten Akutt – og mottaksmedisin 

gjennomstrømning 
Beskrives som i punkt 2 dersom aktuelt. Beskrivelse må hentes inn fra samarbeidende 

enhet/virksomhet. 

Det vises til beskrivelsen overfor. Det er ingen forskjell i utdanningsplanen for leger med fast 

ansettelse eller gjennomstrømsstilling.  
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