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Deres ref.:  Vår ref.: 14/2940 Dato: 30.07.2014 
 
Søknad om godkjenning av kurs - Oppdateringskurs i dykkemedisin, 
211014, Bergen 
 
Det vises til mottatt søknad. 

Vi har fått tilbakemelding fra følgende spesialitetskomite(er):  

Allmennmedisin: godkjennes med 11 timer (7 timer kursopplegg og 4 poeng obligatorisk e-
læringskurs i forkant) til videre- og etterutdanningen. 

Arbeidsmedisin: godkjennes med 7 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. Journalnummer er det samme som saksnummer 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. 
 
Legeforeningen rapporterer kursvirksomheten hvert år til Akademisk Studieforbund ( AKS ) og er i 
den anledning pålagt å rapportere antall leger fordelt på kjønn og aldersgrupper. Det presiseres at 
begge deler av skjema fylles ut.  
Første del er for personopplysninger. Andre del gjelder en tabell for fordeling av kjønn og 
aldersgrupper. Dette er nødvendig for Legeforeningen å innhente opplysninger om, fordi vi er pålagt å 
rapportere dette i hht forskrift.  
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Vedlagt følger et excel-skjema som vi vennligst ber dere om å fylle ut. Det returneres til undertegnede 
etter avholdt kurs sammen med deltakerlisten.  
 
 
Med hilsen  
Den norske legeforening 

 
Elin Wespestad Stangeland   
konsulent   
 
 
 


