SØKNADSBLANKETT FOR
LEGESTILLINGER
Søknad til utdanning i spesialitet

Ved (sykehus/institusjon/kommune)

Avdeling

Seksjon

Ønsket oppstart

Søkerens etternavn:

Fødselsdato (6 siffer):

Telefon / mobil:

Fornavn:

Bostedsadresse:

E-post:

Cand.med.
År/universitet:

Dr.med.
År, sted og emne:

Norsk autorisasjon
År:

HPR-nr.:

Utenlandsk autorisasjon/lisens
År/land:

LEGETJENESTE I PÅVENTE AV TURNUSPLASS
Arbeidssted / avdeling

Fra – til (dd.mm.åå – dd.mm.åå)

Stilling / stillingsprosent

Avdeling

Fra – til (dd.mm.åå – dd.mm.åå)

TURNUSTJENESTE
Sykehus

Distrikt

Norsk spesialistgodkjenning i hovedspesialitet:

År:

Norsk grenspesialitet:

År:

OPPGI UTDANNINGSFORMÅL MED NY STILLING
(hovedutdanning, evt obligatorisk / annen relevant tjeneste):
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UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMAET:






All gjennomført tjeneste skal føres opp kronologisk.
Tjenesten skal oppgis i antall måneder og alt fravær skal føres opp.
All oppført tjeneste skal dokumenteres med attester for utført tjeneste. Attestene skal være på standard attest som finnes på Helsedirektoratet sine
sider, eller ha tilsvarende innhold.
Ved fast stilling vil alminnelige kvalifikasjonsprinsipper legges til grunn for tilsetting.
Ved midlertidig stilling gjelder fortrinnsrett. Med fortrinnsrett menes at de tre søkere som har kortest tid igjen av spesialistutdanningen, skal ha
fortrinn til å bli rangert foran øvrige søkere. Helseforetaket velger fritt blant de tre søkerne som omfattes av fortrinnsretten. Tillitsvalgte for Den
norske legeforening har rett til å uttale seg til rangeringen før ansettelse foretas.

UTDANNING GJENNOMFØRT VED GODKJENTE UTDANNINGSINSTITUSJONER
OBLIGATORISK TJENESTE TIL HOVEDSPESIALITET
Sykehus/avd./seksjon

Gr.
I/II

Stilling

Stillingsprosent

Dato fra – til

Antall mnd

Fravær

Vedlegg
nr.

Antall mnd

Fravær

Vedlegg
nr.

Antall mnd

Fravær

Vedlegg
nr.

Antall mnd

Fravær

Vedlegg
nr.

SUM måneder

OBLIGATORISK TJENESTE TIL GRENSPESIALITET
Sykehus/avd./seksjon

Gr.
I/II

Stilling

Stillingsprosent

Dato fra – til

SUM måneder

ANNEN RELEVANT TJENESTE
(Tjeneste innen forskning, relevante spesialiteter, helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling/allmennmedisin)
Sykehus/avd./seksjon
Gr.
Stilling
StillingsDato fra – til
I/II
prosent

SUM måneder

ANNEN TJENESTE VED SYKEHUS / PRAKSIS
Sykehus/avd./seksjon

Gr.
I/II

Stilling

Stillingsprosent

Dato fra – til

SUM måneder

2

UTENLANDSK TJENESTE
Sykehus/avd./seksjon og land

Gr.
I/II

Stilling

Stillingsprosent

Dato fra – til

Antall mnd

Fravær

Vedlegg
nr.

SUM måneder

VITENSKAPELIGE KVALIFIKASJONER
Artikler – førsteforfatter

Medforfatter

Dr.med – år og universitet

Fagområde

Professorkompetent – år

Stilling

Publiserte foredrag/posters

Publikasjonsliste vedlegges

Andre akademiske kvalifikasjoner

Veiledning av hovedfagstud. og stipendiat mm – stipendiatstilling

UNDERVISNINGSKVALIFIKASJONER (etter medisinsk embetseksamen)
(Pedagogisk utdanning og undervisningserfaring. Ved erfaring fra stillinger ved universitet/høyskole bør det oppgis detaljer: antall terminer pr år, antall
undervisningstimer pr. uke osv.
Søkeren kan også føre opp populærvitenskapelige publikasjoner, deltakelse i etterutdanning for leger, foredrag m.v., samt organisasjonsarbeid knyttet til
undervisning).

KVALIFIKASJONER I ADMINISTRASJON OG LEDELSE
(Utdanning, tillitsverv, deltakelse i politiske organer, offentlige eller andre utvalg, erfaring fra administrasjon og ledelse knyttet til hoved- eller bistilling osv).

ANNEN RELEVANT UTDANNING (høyskole/universitet)

Referanseperson 1:
Tlf:

Referanseperson 2:
Tlf:

Signatur:

Dato:
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