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Kurspoeng og tellende timer 
via egen PC
Internett-kurset Håndtering av dyspepsi i allmennpraksis ble lansert 
i august. Dermed tilbyr Legeforeningens utdanning på Internett (LUPIN) 
nå seks ulike kurs, der leger kan ta tellende timer og kurspoeng 
i videre- og etterutdanningen.

Kursene tas i eget tempo, uavhengig av tid 
og sted.

LUPIN ble lansert i mars 2000 med de 
fire kursene Informasjonssøking ved hjelp 
av Internett, Spirometri i allmennpraksis, 
Introduksjon til regnskapsføring for selv-
stendig næringsdrivende leger og 24-timers 
blodtrykksmåling. Våren 2002 ble Forsik-
ringsmedisin lansert som det femte kurset 
i rekken.

Det nyeste LUPIN-kurset, Håndtering av 
dyspepsi i allmennpraksis, er bygd på en 
problembasert læringsmodell. Her må 
deltakerne arbeide seg gjennom fire kasui-
stikker, hvor de må oppnå en minimums-
poengsum for å bestå og derved kunne få 
kursbevis. I dette kurset tar deltakeren 
avgjørelser som lege, for eksempel vedrø-
rende pasientens symptomer, hvilke prøver 
som er relevante å ta og om deltakeren 
eventuelt ønsker å henvise pasienten 
i kasuistikken til spesialist. Kurset er 
godkjent med valgfrie åtte poeng i videre- 
og etterutdanning i allmennmedisin.

Legeforeningens Internett-kurs gjør det 
mulig å gjennomføre kursene hvor og når 
du vil, forutsatt tilgang til PC eller Mac og 
Internett. Hver leksjon som gjennomføres 
blir registrert, slik at du neste gang kan fort-
sette der du avsluttet sist. Deltakeren 
bestemmer dermed fremdriften selv, men 

leksjonene og testene må tas i den rekke-
følgen de er presentert.

For å få kurset godkjent, må deltakeren 
registrere seg som kursdeltaker, gjennom-
føre alle leksjoner og tester i rekkefølge, og 
fylle ut personopplysninger og evaluerings-
skjema. Det er også fullt mulig å se 
nærmere på kursinnholdet uten å være regi-
strert ved å gå inn som uregistrert bruker.

Legeforeningen arbeider også med utvik-
ling av flere Internett-kurs. Det mest omfat-
tende prosjektet blant disse er det obligato-
riske grunnkurset i klinisk kardiologi for 
spesialiteten indremedisin. Et internasjonalt 
kurs for fengselsleger er under utvikling 
i samarbeid med legeforeninger i flere land 
og World Medical Association (WMA). 
I tillegg er arbeidet med kurs i forebyg-
gende kardiologi i allmennpraksis og et 
kurs i kirurgisk og medisinsk gastroentero-
logi godt i gang.

LUPIN-kursene finner du bak nett-
adressen http://lupin.legeforeningen.no/ 
eller via Legeforeningens utdannings- og 
kursnettsider.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20489
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Kunngjøringer
Endret sjekkliste/temaliste for 
grenspesialiteten endokrinologi
I tråd med sentralstyrets anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling bestemt at sjekk-
listen/temalisten, som er et krav til 
spesialiteten endokrinologi og som skal 
vedlegges søknad om spesialistgod-
kjenning i endokrinologi, endres.

De nye kravene i sjekklisten i endo-
krinologi gjøres gjeldende fra 1.1. 
2005. Det er anledning til å benytte det 
nye skjemaet allerede nå. Informa-
sjoner om at sjekklisten/temalisten 
i endokrinologi er endret, er sendt til 
alle godkjente utdanningsinstitusjoner 
i faget, og er lagt ut på Internett i 
tilknytning til spesialistreglene. Skje-
maet kan også fås ved henvendelse til 
Legeforeningens sekretariatet 
v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Ny målbeskrivelse i fødselshjelp 
og kvinnesykdommer
Det foreligger nå ny målbeskrivelse og 
gjennomføringsplan i fødselshjelp og 
kvinnesykdommer. Sykehusavdelinger 
som tilbyr spesialistutdanning i dette 
faget har fått tilsendt to skriftlige eksem-
plarer. Den oppdaterte versjon finnes på 
Legeforeningens nettsted www.legefor-
eningen.no, spesialistutdanning under 
lenken Utdanning og kurs. På samme 
sted finnes øvrige relevante utgivelser 
for spesialistutdanningen. Interesserte 
som ikke har tilgang til Internett, kan få 
tilsendt publikasjonene etter fore-
spørsel til avdeling for spesialistutdan-
ning i Legeforeningens sekretariat.

Reisebestilling rett fra nett
Informasjon om Legeforeningens reisepolicy 
og leverandør av reisetjenester finnes på en 
egen nettside. Velg reiseinformasjon i menyen 
til venstre på www.legeforeningen.no
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=243

Søk på nettsidene
Bruk feltet for hurtigsøk direkte fra hovedsiden 
eller benytt deg av mulighetene til å tilpasse 
søket etter egne behov på hovedsøkesiden.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=10904

Kontakt med sekretariatet
Ved å velge Kontakt fra menyen til venstre på 
www.legeforeningen.no kommer du til en 
oversikt over alle ansatte i sekretariatet.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=23

Skjemaer og trykksaker
På Legeforeningens hjemmeside, se Skjemaer 
og trykksaker, finner du lenker til en rekke av 
Legeforeningens tilbud.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=17

Godkjente spesialister
Liste over godkjente spesialister i Norge finnes 
på www.legeforeningen.no. Velg Utdanning og 
kurs fra den horisontale menyen, og deretter 
Godkjente spesialister. Listen oppdateres fire 
ganger i året. Nye godkjente spesialister finnes 
i referatene fra sentralsyremøter som også er 
tilgjengelig på nettsidene.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=1707


