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spesialispesialistutdanningen

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Na-
sjonalt råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling bestemt følgende:

Ålesund sjukehus, nevrologisk 
poliklinikk
godkjennes som utdanningsinstitusjon i
gruppe II med tellende tjeneste for inntil ett
år av utdanningen i relasjon til spesialistreg-
lene i nevrologi.

Vedtaket gjelder fra 18.3. 2002.

Opphør av godkjenning
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Na-
sjonalt råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling bestemt følgende:

Sykehuset Østfold, Halden
Godkjenningen av Sykehuset Østfold, Hal-
den som utdanningsinstitusjon i gruppe II i
generell kirurgi, oppheves.

Vedtaket gjelder fra 4.4. 2002.

Sykehuset Østfold, Sarpsborg
Godkjenningen av Sykehuset Østfold,
Sarpsborg som utdanningsinstitusjon i grup-
pe II i anestesiologi, oppheves.

Vedtaket gjelder fra 4.4. 2002.

Ingunn Muus Vågeskar
Avdeling for spesialistutdanning

Endret kurskrav i spesialiteten 
ortopedisk kirurgi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Na-
sjonalt råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling bestemt at kurskravet i spe-
sialiteten ortopedisk kirurgi endres:

270 timer, hvorav 240 timer obligatoriske
kurs:

A Grunnkurs 
(felles med generell kirurgi)
Pre-, per- og postoperativ behandling og inten-
sivmedisin, ca. 30 timer. Basiskurs i brudd- og
skadebehandling (Vossa-kurset), ca. 30 timer.

B Ortopediske spesialkurs
Håndkirurgi, fotkirurgi og revmakirurgi, ca.
30 timer.

Leddskader og artroskopisk kirurgi, bløt-
delsskader, ca. 30 timer. Barneortopedi, tu-
morkirurgi, amputasjoner og ortopediske
hjelpemidler, ca. 30 timer. Implantatlære og
protesekirurgi, ortopediske infeksjoner, ca.
30 timer. Ryggkirurgi inkl. korsettbehand-
ling, nevrologi og nevrokirurgi, ca. 30 timer.
Avansert skadebehandling (bruddkurs II),
ca. 30 timer.

For å oppfylle kravet om minimum 270 ti-
mer, skal det suppleres med 30 timer valg-
frie kurs som må være godkjent av spesia-
litetskomiteen i ortopedisk kirurgi.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk
kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1. 2006.

Elisabeth Smith
Avdeling for spesialistutdanning

Søk i kurskatalogen 
på Internett
Kurskatalogen ligger i sin helhet på 
Legeforeningens Internett-sider. Klikk 
på Utdanning og kurs under www.lege-
foreningen.no, eller bruk direkteadres-
sen www.legeforeningen.no/kurs.

Ved å klikke på det aktuelle kurset, 
kommer alle nødvendige opplysninger 
opp, også hvem påmeldingen går til.

Slik søker du:
Spesialitet: Det søkes på den aktuelle 
spesialitet. Kursene er lagt inn alfabe-
tisk og med fra/til dato.

Kurs – alfabetisk: Her er alle kurse-
ne satt opp alfabetisk, uavhengig av 
spesialitet.

Generelle kurs: Alle andre kurs som 
ikke er satt opp under de to ovenståen-
de valgmuligheter.

Forskerkurs: Her finnes forskerkur-
sene ved universitetene.

Årsmøter: årsmøtene til spesialfore-
ningene, yrkesforeningene og fylkes-
avdelingene.

Kalender: Her kan det søkes på må-
ned, år, dato og arrangør.

Søk: Her kan det skrives inn kurs-
navn eller stikkord, fagområde, mv.

Håndbok om prevensjon 
og abort
Håndboken om prevensjonsveiledning 
og abortrådgivning som Legeforenin-
gen, Statens helseundersøkelser og 
RFSU gav ut i 1996 er kommet i nytt 
opplag. En plakat følger med boken 
som bestilles fra Legeforeningen, tele-
fon 23 01 90 00 eller e-post: legefore-
ningen@legeforeningen.no


