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FAGUTVALG FOR SPESIALISERING  
SMÅDYRSYKDOMMER 

Kandidat og veileder 

1) Orginaljournal 

• Det skal totalt være 20 godkjente journaler som er relevante og dekker 
essensielle felt. 

• En mal som beskriver ønsket form og innhold i journalene er distribuert via 
DNVs hjemmesider. 

• Veileder (hovedveileder eller medveileder) skal involveres i journalene og lese 
korrektur før innsending.  

• Kandidaten sender inn elektronisk journal til DNV (spesialist@vetnett.no ) og 
legger FUs leder (lisbet.holtet1@gmail.com) i kopi. 

1) Revidert journal 
• Kandidaten mottar en punktvis oppsummering av FUs kommentarer på 

originaljournalen fra DNV. 

• Originaljournal med kommentarer må gjennomgås med veileder og revidert 
/ny journal må korrekturleses av veileder. Se SOP- Veileder. 

• Kandidat sender inn til DNV: 

- Systematiske og oversiktlige svar på den punktvise oppsummeringen fra 
FU, med egne kommentarer og løsningsforslag.  

- Den reviderte journalen må også sendes inn der løsningsforslag er 
implementert. 

3) Tidstabell og fordeling av journaler 
• Første journal som sendes inn: Det sendes inn èn (1) journal separat først slik 

at kandidaten eventuelt kan få tips og råd om innhold og form som er nyttig 
for de påfølgende journaler. 

• Etter godkjenning av første journal forventes det at ytterligere 2-4 journaler 
sendes inn og blir vurdert av FU i løpet av det første året av 
spesialistutdanningen. 

• Det anbefales en jevn fordeling av journaler i løpet av spesialiseringstiden. 
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• Det er ikke anledning til å sende inn mer enn 3 journaler av gangen. NB! Alle 
innsendt(e) journal(er) må være godkjent av FU før nye kan sendes inn til FU 
for vurdering. 

• 6 måneder FØR fristen for oppmelding til eksamen (som er 15. sept) kan det 
maks være 5 journaler igjen å sende inn (dette skyldes tiden det tar å vurdere 
og eventuelt revidere journaler). 

• Siste journal kan seinest sendes inn 1. juni ved oppmelding til eksamen samme 
år. 

• Alle journaler må være godkjent per 15. september ved oppmelding til 
eksamen samme år. 

Fagutvalget 
• Journal leses og vurderes av 3 separate FU-medlemmer. Revidert journal 

vurderes av ett FU-medlem som refererer til resten av FU.  

• Journal gjennomgås og diskuteres på felles (telefon)møte. 

• Det skrives referat med punktvis oppsummering av vurderingene som er gjort. 

• FU sender referat med kommentarer til DNV.  DNV sender svaret på mail til 
kandidaten. 

• Tidsramme for vurdering av FU er 2 mnd. 
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