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Årsmøtekonferanse Norsk forening for avhengighetspsykologi, 140322 - 150322, Oslo
Det vises til mottatt søknad for kurset som skulle ha vært arrangert i 2020, men utsatt pga. Covid-19.
Kurset er derfor planlagt satt opp i Mars 2022.
Kurset ble i 2020 vurdert av flere spesialitetskomiteer og det ble sendt inn revidert program i 2021 med
tanke på godkjenning som emnekurs for spesialiteten allmennmedisin.
Vi fikk tilbakemelding fra følgende spesialitetskomite(er) i 2020: Rus- og avhengighetsmedisin, Barne- og
ungdomspsykiatri og Psykiatri samt revurdering fra spesialitetskomiteen i allmennmedisin:
Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og
etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Rus- og avhengighetsmedisin: godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: godkjennes med 14 timer for 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.
Vi gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har
valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til
å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.
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Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til
valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening
Elin W. Stangeland
Konsulent
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