Vedlegg II til ”Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin”:
Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin

Aktivitetsoversikt 1:
SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Kandidatens navn:

Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Ansettelsesperiode:

Eventuell veileder:


Arbeid som bedriftslege
Denne aktivitetsoversikt for dokumentasjon av bedriftslegearbeidet, kan brukes som vedlegg til kandidatens individuelle utdanningsplan. Den er veiledende og kan modifiseres ut fra den enkeltes behov og ønsker. Aktivitetsoversikten kan brukes som verktøy for å sikre at den enkelte kandidat får god arbeidsmedisinsk utdanning og bør derfor jevnlig oppdateres. Videre kan den ferdig utfylt være til god hjelp for å systematisere søknaden om spesialistgodkjenning når denne skal sendes inn. Aktivitetsoversikten er underordnet målbeskrivelsen og angir ikke krav som går ut over det som er angitt i målbeskrivelsen, eller de andre styringsdokumentene for spesialistutdanning generelt og arbeidsmedisin spesielt.

Målbeskrivelsen for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin gir utfyllende informasjon om de kravene som stilles. Oppdatert målbeskrivelse fås ved henvendelse til Legeforeningen eller på Internett (www.legeforeningen.no) under ”Spesialiteter” > ”Arbeidsmedisin”.


I. Arbeidsmiljøopplæring

Pedagogisk innsats overfor virksomhetenes ledere og medarbeidere
Beskrivelse og dokumentasjon
Dato
Generelt om systematisk HMS-arbeid


Spesielt om spesifikke risikoforhold i den aktuelle virksomhets arbeidsmiljø









Notater:



II. Informasjon, rådgivning og bistand

Informasjon, rådgivning og bistand til ledere og medarbeidere
Beskrivelse og dokumentasjon
Dato
Ved utarbeidelse/revisjon/
verifikasjon av HMS-systemer


I forhold til arbeidsmiljøutvikling generelt


I forhold til de aktuelle arbeidsmiljøforhold i virksomheten


Ved planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet


I forbindelse med gjennomføring av prosjekter som kan få betydning for arbeidsmiljøet


Ved analyse av sykefraværsstatistikk, forebyggelse av og statistikk over arbeidsrelatert sykdom, arbeids-ulykker og nestenulykker


Individuell oppfølging ved sykefravær


Individuell oppfølging ved rusmisbruk


Individuell oppfølging ved andre arbeidsrelaterte helseproblemer og/eller nedsatt arbeidsevne/ funksjonsevne


I forhold til helserisiko som kan oppstå ved virksomhetens påvirkninger på det ytre miljø












Notater:









III. Helseundersøkelser og vurderinger

Helseundersøkelser og vurderinger
Beskrivelse og dokumentasjon
Dato
Målrettede helseundersøkelser og individuelle vurderinger pålagt i lover og forskrifter


Gjennomføring av periodiske helseundersøkelser basert på arbeidsmedisinske faglige vurderinger


Bistå arbeidsgiver med å føre nødvendige registre, f.eks. i forhold til asbesteksponerte


Utrede og følge opp ansatte med mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, samt sende meldinger til Arbeidstilsynet, Folketrygden og andre















Notater:





IV. Rapportering av bedriftshelsetjenestens aktiviteter

Rapportering
Beskrivelse og dokumentasjon
Dato
Internt, f.eks. gjennom 
bedriftshelsetjenestens årsrapport


Eksternt, f.eks. ved HMS-rapportering i virksomhetens årsrapport









Notater:





V. Undervisning

A. Internt i bedriftshelsetjenesten
Tema								
Dato

















Notater:





B. Annen undervisning
Tema								
Dato

















Notater:






VI. Forskning/prosjektarbeid

Beskriv eventuelt prosjekt (du kan vedlegge prosjektrapport):
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Notater:



Aktivitetsoversikten er utfylt og ajourført:

Dato:					

Signatur utdanningskandidat:

Signatur evt. veileder:























Gjelder fra 01.08.02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktivitetsoversikt 2:
SPESIALISTUTDANNINGEN VED GODKJENT UTDANNINGSINSTITUSJON I ARBEIDSMEDISIN

Kandidatens navn:

Institusjon:

Ansettelsesperiode:

Veileder:


Tjeneste i utdanningsstilling ved godkjent arbeidsmedisinsk institusjon
Denne aktivitetsoversikt for dokumentasjon av gjennomført tjeneste, brukes som vedlegg til kandidatens individuelle utdanningsplan. Kopi av alle kandidatenes individuelle utdanningsplaner, med utfylte aktivitetsoversikter, skal årlig sendes inn sammen med den aktuelle utdanningsinstitusjonens utdanningsrapport til Legeforeningen. Dersom kandidater ønsker å legge til punkter i aktivitetsoversikt 2, er det anledning til det. Aktivitetsoversikten er underordnet målbeskrivelsen og angir ikke krav som går ut over det som er angitt i målbeskrivelsen, eller de andre styringsdokumentene for spesialistutdanning generelt og arbeidsmedisin spesielt.

Målbeskrivelsen for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin gir utfyllende informasjon om de kravene som stilles. Oppdatert målbeskrivelse fås ved henvendelse til Legeforeningen eller på internett (www.legeforeningen.no). 











I. Vurdering av pasienter
Polikliniske utredninger, samt arbeidskrevende skriftlige besvarelser av henvendelser (kan erstatte inntil ti utredninger 1.år). Marker helst med dato og pasientinitialer, evt. bare med en strek for hver pasient.


Problemstillinger
Antall pasienter  
Arbeidsrelatert kreftsykdom

Arbeidsrelatert allergi eller annen overfølsomhet

Andre arbeidsrelaterte lungesykdommer

Andre arbeidsrelaterte hudsykdommer

Vibrasjonsskade

Arbeidsrelaterte hørselsskader

Andre arbeidsrelaterte skader/sykdommer i nervesystemet

Arbeidsrelaterte plager fra muskel/skjelett-apparatet

Arbeidsrelaterte plager som har sammenheng med psykososiale arbeidsmiljøforhold

Andre arbeidsrelaterte tilstander





SUM (Minst 40 utredninger). 


Notater:




II. Kartlegginger
Kandidaten skal få grunnleggende kjennskap til sentrale prinsipper og metoder for kartlegging av arbeidsmiljøet. Dette bør han/hun fortrinnsvis tilegne seg gjennom arbeidsplassbefaringer for eksempel i forbindelse med utredninger av aktuelle pasienter, og under veiledning av person med særskilt kompetanse. I løpet av det 1. året bør kandidaten ha deltatt på minst åtte arbeidsplassbefaringer, helst fra forskjellige bransjer. 


Følgende bør være gjennomgått:
Tema
Måten temaet har vært gjennomgått på og hvem som har utført dette. 
Dato
Indikasjon for og innhold i kartlegging av potensielt helsefarlig eksponering på arbeidsplasser


Grunnleggende prinsipper for yrkeshygieniske målemetoder


Grunnleggende prinsipper for analyse og tolkning av innsamlede prøver fra arbeidsmiljø


Oppsetting av plan for målestrategi og måleprotokoll


Grunnleggende prinsipper for kartlegging av ventilasjon i ulike lokaler (f.eks. verksted, industri, kontor og institusjon)


Støykartlegging


Grunnleggende prinsipper for kartlegging/vurdering av ergonomiske og psykososiale arbeidsmiljøforhold


Prinsipper for tilbakemelding etter arbeidsmiljøkartlegging, med særlig vekt på vurdering av helsemessig relevans


Annet






Notater:




III. Praktiske ferdigheter
Eksempler på temaer. Opplæring i andre ferdigheter kan føres opp i åpne felt.
Opplæring i	
Dato
Spirometri

Audiometri

Nevrologisk undersøkelse










Notater:




IV. Spesialisterklæringer
Kandidaten skal være i stand til å skrive arbeidsmedisinske erklæringer for Folketrygden og andre med særlig vekt på vurdering av: 
-eksponering
-årsakssammenheng
-evt. medisinsk invaliditet som følge av yrkessykdom/skade

I løpet av det 1. året bør kandidaten utarbeide minst 10 spesialisterklæringer, fortrinnsvis basert på egen utredning.
Problemstilling	
Dato















Notater:





V. Sosialmedisinsk og trygdemedisinsk rådgivning
Kandidaten skal få kunnskaper og holdninger for å kune gi råd til pasienter og andre om:
-sosialmedisinske forhold
-trygdemessige forhold
-erstatningsrettslige forhold
						


Problemstilling
Dato

















Notater:




VI. Undervisning og litteratur

A. Egeninnsats
Selv tilrettelegge og undervise øvrige ansatte i avdelingen og evt. andre.
Tema
Undervisningstype 
(foredrag, litteraturmøte…)
 Dato
















Notater:




B. Deltakelse i obligatorisk undervisning
Det er krav om minimum 2 undervisningstimer (45 minutter) i minst 36 uker /år. Vennligst legg ved avdelingens dokumentasjon på gjennomført undervisning.

Notater:




C. Deltakelse i annen undervisning, veiledning m.v.
Tittel									
Dato

















Notater:




VII. Grunnleggende forskningsmetodikk
I løpet av tjenesten i arbeidsmedisinsk institusjon bør kandidaten gjennom deltakelse i avdelingens prosjektarbeid eller på annen måte få grunnleggende kunnskaper om og erfaring med arbeidsmedisinske forskningsmetoder. 

Beskriv eventuelt prosjekt (du kan vedlegge prosjektrapport):
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Notater:


VIII. Veiledning og evaluering 
I tillegg til den løpende veiledning, bør det avholdes møter der kandidatens progresjon evalueres. Møter er gjennomført på følgende datoer:
Anmerkninger							
Dato
















Notater:




Aktivitetsoversikten er utfylt og ajourført:

Dato:					

Signatur utdanningskandidat:

Signatur veileder:


Ovenstående aktivitetsoversikt attesteres:

Dette punkt kreves bare fylt ut når kopi av alle kandidatenes individuelle utdanningsplaner, med utfylte aktivitetsoversikter, sendes inn sammen med den aktuelle utdanningsinstitusjonens årlige utdanningsrapport til Legeforeningen.

Utdanningen ansees tilfredsstillende gjennomført og i henhold til kravene formulert i målbeskrivelsen for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin.

Dato:

Signatur avdelingsoverlege:

Signatur leder for utdanningsutvalget:

Gjelder fra 01.08.02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


