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Søknad om godkjenning av 
spesialistutdanning 
Søknaden skal innleveres i forbindelse med 
anmodning om å få avlegge avsluttende prøve. 

 
 
 
 
I spesialiteten:  
 
 
 
1. Personalia, grunnutdanning m.m. 
  

Navn:  

Fødselsdato:  

Adresse:  

Postnr.:  Sted:  

Cand.med.vet. (år):  Utdanningssted:  

Norsk autorisasjon (år):  

Annen relevant utdanning:  

  
 
 2. Kurs, relevante for fagområdet gjennomført før start på utdanningen 
 
Kurs  år 
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3. Foredrag, artikler eller annen relevant aktivitet. 
Manus, eller annen dokumentasjon vedlegges. 
 

 

 
GJENNOMFØRTE AKTIVITETER FOR Å OPPNÅ SPESIALITETEN 
 
4. Praktisk virksomhet: 

Hvor tjenesten er utført. 
 

Sted  Tidsperiode  Attestasjon 
     

     

     

     

     

     

     

 
5. Organisert virksomhet 

Hvor tjenesten er utført. 
 

Sted  Tidsperiode  Attestasjon 
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6. Kurs gjennomført i utdannelsesperioden 
 
Kurs  år  Dokumentasjon/Attestasjon 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
7. Litteraturliste 

Generell litteraturliste kan bli anbefalt av fagutvalget. 
Spesiell litteraturliste som ønskes vektlagt kan angis her. 

 
Tittel  sider 
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8. Skriftlig oppgave: 
 
 

 
9.Veiledere: 

Veiledere som kandidaten har avtale med. 
 
 

Hovedveileders navn   Arbeidssted 

   

 
 

Øvrige veilederes navn  Arbeidssted 

   

   

   

   

 
 

10. Andre opplysninger: 
 
 

 
 
     
Sted  Dato  Underskrift 
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Merknader fra Fagutvalget 
 
Søknaden sendes innen 15. september til spesialist@vetnett.no eller i posten til Den norske 
veterinærforening, P.b.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 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.  
Mattilsynet 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.       

mailto:spesialist@vetnett.no
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