Søknad om opptak til

spesialistutdanning
I spesialiteten: Smådyrsykdommer
1. Personalia, grunnutdanning m.m.
Navn:

Kari Normann

Fødselsdato: 01.01.1990
Adresse:

Normannsgt 11

Postnr.:

0011

Cand.med.vet. (år): 2015
Norsk autorisasjon (år):

Sted:

Oslo

Utdanningssted:

Norges Veterinærhøgskole

2015

Annen relevant
utdanning:

RELEVANT ERFARING OPPNÅDD VED SØKNADSTIDSPUNKT
2. Yrkeserfaring
Spesifiser fagområder dersom blandet praksis. Spesifiser stillingsstørrelse. Kopi av attester
eller annen dokumentasjon vedlegges.
Stilling

fra

til

Klinikkveterinær ved X dyreklinikk. Stillingen er 100%
smådyr. Vi er totalt 3 fulltidsansatte veterinærer.

Mai 2018

Dags dato

Klinikkveterinær ved Dyreklinikken i X, 100% stilling
innen smådyr.

Jun 2015

Feb 2018
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3. Kurs, relevante for fagområdet
Kopi av kursbevis, eller annen dokumentasjon vedlegges.
Kurs

år

ESAVS Cardiology 2, 5 dager

2017

ESAVS Cardiology 1, 5 dager

2016

JFA, Oftalmologi, 2 dager

2017

JFA, Ultralyd abdomen hund og katt basiskurs, 2 dager

2017

Brukerkurs i Ultralyd med Ralph Wendt, 2 dager

2015

BSAVA Kongress, 4 dager

2015

Forgiftninger hund og katt, kveldskurs

2015

Kardiologi Workshop/kveldskurs med Clarence Kvart

2016

Anestesi og smertelindring, kveldskurs

2016

HD/AD bildediagnostikk, 1 dag

2016

Grunnleggende Dermatologi og ernæring og tarmhelse, Babette
Baddaky Taugbøl, kveldskurs

2016

Idexx indremedisin og diagnostikk, 1 dag

2016

4. Foredrag, artikler eller annen relevant aktivitet
Manus, eller annen dokumentasjon vedlegges.
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PLANLAGTE AKTIVITETER FOR Å OPPNÅ SPESIALITETEN
5. Praktisk virksomhet
Hvor tjenesten er planlagt utført.
Sted

fra

til

X Dyresykehus. Jobb som intern i 100% stilling

Jun 2018

Sep 2019

Sted

fra

til

X Dyresykehus, oftalmologi med N.N., 4 uker
X Dyresykehus, indremedisin med N.N., 8 uker
X Dyresykehus, kardiologi med N.N., 4 uker
X Dyresykehus, ortopedi med N.N., 8 uker
X Dyresykehus, odontologi med N.N., 4 uker
X Dyresykehus, dermatologi med N.N., 8 uker

2018
2018
2018
2018
2018
2018

2019
2019
2019
2019
2019
2019

6. Organisert virksomhet
Hvor tjenesten er planlagt utført.

- se vedlegg 1

7. Kurs planlagt gjennomført
Kurs

år

ESAVS Internal medicine 1-3 module program, Luxembourg, 3x2
uker
- se spesifisering vedlegg 1

2018-2020
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Kurs

år

ESAVS Cardiology 3-5

2018-2020

8. Litteraturliste
Noen fagutvalg har anbefalt litteraturliste som er tilgjengelig på vetnett.no.
Spesiell litteraturliste som ønskes vektlagt kan angis her.
Tittel

sider

Veterinary Internal Medicine vol 1+2, 7th ed Ettinger/Feldman 2010

2218

Small Animal surgery, Fossum 4th ed Elsevier 2012

1550

Manual of Canine and Feline Cardiology, 5th edition, Elsevier 2015

472

Veterinary Dentistry for the General Practitoner, 2nd edition, Elsevier 2013

240
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9. Skriftlig oppgave:
Tittel angis dersom skriftlig oppgave er planlagt:
Ikke planlagt ennå.

10.Veiledere:
Veiledere som kandidaten har avtale med.
Skjema for avtale mellom kandidat og hovedveileder må signeres (neste side).
Hovedveileders navn

Arbeidssted

N.N.

X Dyresykehus

Øvrige veilederes navn

Arbeidssted

N.N, Kardiologi og kirurgi

X Dyreklinikk

N.N., Odontologi og kirurgi

X Dyreklinikk

N.N., Oftalmologi

X Dyresykehus

11. Andre opplysninger:
9 vedlegg

Oslo

01.02.2018

Sted

Dato
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Avtale med hovedveileder i spesialistutdanning for veterinærer.
I henhold til regelverk for spesialistutdanning for veterinærer skal kandidater ha veiledning
som følger:
” Kandidaten skal ha veileder(e) som er godkjent av Fagutvalget.
Veileder(e) skal sammen med kandidaten sette opp en plan for spesialistutdannelsen i
samsvar med det som er bestemt i fagplanene. Veileder(e) har ansvar for at opplegget
gjennomføres etter planen, og skal sørge for nødvendige veiledning av kandidaten gjennom
alle deler av utdanningen. Som veileder(e) kan godkjennes spesialist eller person med
tilsvarende kompetanse”.
Regelverket tilsier også at både den organiserte og den praktiske del av utdanningen skal
gjennomføres under tett oppfølging av veileder. Dette innebærer at kandidatene, allerede ved
søknad om påbegynnelse av spesialistutdanning, skal ha gjort avtale med veileder. På denne
måten kan veileder bistå med utfylling av søknaden, og med opplegg til en rasjonell
fremdriftsplan for utdanningen.
Grunnet de vide kunnskapsområder dette spesialiststudiet favner, oppmuntrer fagutvalget til
bruk av flere fagveiledere i tillegg til hovedveileder..
Det anbefales ikke at hovedveileder har ansvar for mer enn 3 kandidater samtidig. Fagutvalget
tar stilling til om antall kandidater per veileder er for omfattende.
Veileders oppgaver:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hovedveileder skal påse at søknaden til fagutvalget inneholder en detaljert studieplan.
Studieplanen skal angi samtlige fag i hele studietiden.
Gi råd om opplegg og gjennomføring av utdanningen.
Samarbeide med kandidaten om oppsett av en fornuftig fremdriftsplan for den
organiserte virksomheten; som planlagte kurs og praktisk, klinisk tjeneste.
Veilede om journalskrivning og gjennomgå rapporter som utarbeides i forbindelse
med utdanningen.
Hovedveileder bør sørge for at kandidaten leverer inn minst 5 journaler for
godkjenning i løpet av de 2 første årene av utdanningen.
Gi hjelp til å foreslå relevant lesepensum / faglitteratur.
Holde seg orientert om progresjonen i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til
fremdriftsplanen.
Veilede i arbeidet med skriftlig oppgave. Gi råd om formulering og avgrensning av
tema og problemstilling. Være behjelpelig med formidling av kontakter til eventuelle
miljøer og personer med spesiell fagkompetanse.
Være pådriver og inspirator!

Formularet er gjennomlest
Dato

01.02.2018

________________________
Kandidat(sign)
Søknad om opptak til spesialistutdanning

________________________
Hovedveileder(sign)
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Merknader fra Fagutvalget
Søknaden sendes til spesialist@vetnett.no, eller i posten til Den norske veterinærforening,
Postboks 6781 St. Olavs pl. 0130 Oslo.
DNV registrerer søknaden og sender den videre til Fagutvalget som godkjenner den, eller gir
tilbakemelding om at utfyllende opplysninger er ønskelig før søknaden kan behandles.
Når kandidaten har gjennomført og dokumentert de ovenfor nevnte planlagte aktiviteter, samt
fått godkjent skriftlig oppgave, skal utdanningen godkjennes av fagutvalget før kandidaten
kan avlegge avsluttende prøve.
Dersom kandidaten består den avsluttende prøven vil Fagutvalget anbefale overfor
Hovedutvalget at spesialiststatus meddeles.
Landbruksdepartementet meddeler spesialiststatus etter anbefaling fra Hovedutvalget for en
periode av 5 år.
Fornyet godkjenning av spesialiststatus kan gis hvert femte år etter søknad. Faglig aktivitet
må da dokumenteres etter visse retningslinjer.
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