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Søknad om godkjenning av kurs - Dykkemedisin, 210512 - 250512 og 

051012 - 091012, Bergen 
 
Det vises til søknad vedrørende ovenstående kurs. 

Ettersom kurset i dykkemedisin har vært gjennomført flere ganger tidligere og at det igjen skal 
arrangeres med uforandret kursinnhold, vil godkjenningene bli det samme som tidligere. 

Kurset gjennomføres i mai og i oktober 2012. Det er snakk om to kurs og godkjenningene vil gjelde 
for hvert av kursene; 

Allmennmedisin: 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i dykemedisin samt 6 valgfrie 
kurspoeng til videre- og etterutdanningen. 

Øre-nese-halssykdommer: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og 
spesialistenes etterutdanning. 

Nevrologi. 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes 
etterutdanning. 

Indremedisin: 30 timer som valgfrit kurs for leger i spesialisering og spesialistenes 
etterutdanning. 

Arbeidsmedisin: 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes 
etterutdanning. 

Anestesiologi: 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes 
etterutdanning. 

 
Ovennevnte godkjenning forutsetter at den farmasøytiske industri eller andre med markedsinteresser ikke er med i 
planleggingen eller gjennomføringen av kurset. Det forutsettes at det er en ansvarlig kursleder som fører 
presenslister og utsteder kursbevis på grunnlag av dette. 

 



 

 
./. Vedlagt følger kursrapport som bes returnert etter avholdt kurs og søknadsskjema for bruk ved senere søknader 

om kurstimer. Kursrapport MÅ leveres innen 2 uker etter avsluttet kurs. Fint om journal.nr 
på kursrapporten også settes inn. Journalnr. er det samme som saksnr. på brevet fra oss 
ved godkjenning av kurset.  

 
 Vi gjør oppmerksom på at det etter kursavslutning sammen med kursrapporten, må 

vedlegges deltakerliste med fødselsår på deltakende lege. 
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