
Poengberegning ved fornying av spesialiststatus i spesialitet hest og spesialitet 
smådyr  

Ved fornying av spesialiststatus må det dokumenteres at vedkommende hovedsakelig har 

arbeidet og holdt seg faglig ajour innen spesialiteten de siste fem år (minimum 60% av tiden). 

Faglig aktivitet dokumenteres med minimum 100 poeng, og er samlet fra minst tre av de 

nedenstående kategorier. Poengsetting av annen relevant aktivitet kan vurderes i hvert enkelt 

tilfelle.  

Kategori 1:  Publikasjoner i veterinærmedisin (relevante for spesialiteten) 

  Maks 50 poeng / 5 år fra denne kategorien vil bli vurdert. 

Publikasjoner (som førsteforfatter eller 

medforfatter) 

Antall poeng per publikasjon Antall totalt 

Vitenskapelig artikkel i 

nasjonalt/internasjonalt tidsskrift 

behørig fagfellevurdert 

 

 

20 p 

 

Kasusrapport i nasjonalt/internasjonalt 

tidsskrift 

 

10 p 

 

Totalt antall poeng (maksimum 50 p)   

 

 

Kategori 2:  Presentasjoner og kommunikasjoner (relevante for spesialiteten)  

  Maks 50 poeng / 5 år fra denne kategorien vil bli vurdert. 

 Antall poeng per stk. Antall totalt 

Nasjonale/internasjonale konferanser:   

- Foredragsholder 

- Poster 

 

10 p 

 5 p 

 

Totalt antall poeng (maksimum 50 p)   
 

Kategori 3:  Videreutdannelse i veterinærmedisin (relevant for spesialiteten) 

  Maks 50 poeng / 5 år fra denne kategorien vil bli vurdert. 

 Antall poeng per stk. Antall totalt 

Nasjonale/internasjonale e 

kurs/workshops:  

- Seminar/workshop, ½ dag 

- Praktisk kurs/workshop, 1 dag 

- Kurs/fagmøter 

- Hospitering 

 

 

2 p 

4 p 

3p/dag 

2 p/dag 

 

Totalt antall poeng (maksimum 50 p)   

 



 

Kategori 4:  Deltakelse på kongresser/faglige møter (relevant for spesialiteten) 

  Maks 30 poeng / 5 år fra denne kategorien vil bli vurdert. 

 Antall poeng Antall totalt 

Nasjonale/internasjonale kongresser 3 p per dag 
 

Fagmøte i spesialistgruppe 2 p/fagmøte  

Totalt antall poeng (maksimum 30 p)   
 

 

Kategori 5:  Undervisning i veterinærmedisin (relevant for spesialiteten) 

  Maks 30 poeng / 5 år fra denne kategorien vil bli vurdert. 

 

 Antall poeng Antall totalt 

Hovedveileder (PhD-student, spesialistkandidat) 20 p/kandidat 
 

Fagveileder (spesialistkandidat, veterinær 

fordypningsstudent)  

5 p/kandidat  

Foreleser ved kurs/workshop på høyskole eller 

universitet 

10 p/dag  

Andre faglige foredrag  5 p/dag  

Sensor/eksaminator ved spesialisteksamen 10 p/eksamen  

Totalt antall poeng (maksimum 30 p)   
 

 

 

Kategori 6:  Medlemskap i fagutvalg, annet fagrelatert arbeid 

  Maks 20 poeng / 5 år fra denne kategorien vil bli vurdert. 

 Antall poeng Antall totalt 

Fagutvalg/hovedutvalg 5 p/år 
 

Særforening (HVF/SVF) 5 p/år  

Annet fagrelatert arbeid Inntil 5p/år  

Totalt antall poeng (maksimum 20 p)   
 


