
Anbefaling for utdanningssted for kompetanseområdet allergologi. 
 
Det er ikke aktuelt å skille mellom gruppe 1 og gruppe 2-institusjoner i denne 

utdanningen.  Utdanningsinstitusjonen må kunne tilby et utdanningsopplegg som 

etter 2 år setter kandidaten i stand til å søke om godkjenning i kompetanseområdet 

etter gjeldende regler. I det følgende gis anbefalinger til hvordan utdanningen kan 

organiseres. 

 

 Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO). 

De tverrfaglige allergologiske sentrene som etableres i hver helseregion bør 

organiseres slik at de kan tjene som utdanningsavdelinger for kompetanse i 

allergologi.  Gjennom de to årene må kandidatene få erfaring med de pasientgrupper 

som inngår i kompetanseområdet, nemlig pasienter med allergisymptomer fra 

fagområdene hud, ØNH, lunge, fordøyelsessykdommer, pediatri og arbeidsmedisin. 

Det er en forutsetning at kandidaten selv utreder allergologiske problemstillinger 

under tjenesten. 

 

Ikke alle sentrene vil bli organisert slik at utdanningskandidatene kan få erfaring med 

alle pasientgruppene i sentret. Utdanningskandidaten bør i så fall i toårsperioden ha 

minimum 2 måneders tjeneste ved nødvendige avdelinger. Sentret bør ha avtale med 

de aktuelle samarbeidende avdelinger om eventuell nødvendig tjeneste. Det 

anbefales at kandidaten ikke selv må skaffe seg tjenesten, dette bør være et ferdig 

opplegg som kandidaten kan gå inn i. Sentret må kunne dokumentere veiledning og 

internundervisning etter kompetanseområdets krav. 

 

 Tjeneste ved sykehus uten tverrfaglig allergologisk senter. 

Sykehus uten tverrfaglig allergologisk senter kan også tjene som 

utdanningsinstitusjon for kompetanse i allergologi.  Utdanningskandidaten bør da 

ansettes ved én av de aktuelle avdelinger (hud, ØNH, lunge, avdeling for 

fordøyelsessykdommer, pediatri, arbeidsmedisin) og kandidaten må ha en veileder 

med godkjent kompetanse i allergologi.   

 

Siden kandidaten ikke får tjeneste ved et senter, må man dokumentere totalt 2 års 

tjeneste ved avdelinger som utreder allergologiske problemstillinger, og det anbefales 



minimum 3 måneders tjeneste ved hver av de aktuelle avdelinger. ”Vertsavdelingen” 

bør organisere tjenesten for kandidaten. Det er en forutsetning at kandidaten selv 

utreder allergologiske problemstillinger under tjenesten ved de forskjellige 

avdelingene. 

 

 


