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Søknad om godkjenning av kurs - Kurs i dykkemedisin, 120617 - 160617 og 

131117 - 171117, Bergen, Oppdateringskurs i dykkemedisin, 270917, 

Bergen og Grunnkurs, 4. kvartal 2017 
 
Det vises til mottatt søknad datert 16. mars 2017. 

Det er søkt om to kurs; ett grunnkurs som arrangeres i juni og november 2017 og et til som det 
foreløpig ikke er fastsatt kursdato for, men planlagt satt opp 4. kvartal 2017 samt et oppdateringskurs. 

Begge kurs er planlagt arrangert med samme kursinnhold som tidligere. Kursene kan derfor gis 
følgende godkjenninger; 

Grunnkurset i juni og november 2017 – hver av kursene kan godkjennes med følgende timer: 

Allmennmedisin: 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i dykkemedisin til videre- og 
etterutdanningen. 

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

Nevrologi: 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. 

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

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

Oppdateringskurs i dykkemedisin: 

Allmennmedisin: 10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. 

Arbeidsmedisin: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. 
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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. 
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