Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin!

Bakgrunn

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk
forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i
internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde
palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere
som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte
fra Helsedirektoratet.

Informasjon om kurssiden
Nettundervisningen er delt opp i moduler som ligger på kurssiden til
Kompetanseområde palliativ medisin på Legeforeningens nettsider.
Modulene omhandler emner innen palliativ medisin, med målgruppe
leger og sykepleiere. Noen av temaene vil egne seg for hele det
tverrfaglige teamet. Modulene kan gjennomføres som selvstudium,
men kan med fordel brukes i en gruppe. Hver modul inneholder
spørsmål og oppgaver som egner seg for diskusjon i gruppe.
Undervisningen er gratis, og man får ikke utstedt individuelle
kursbevis.

Slik går du frem


De enkelte modulene har ulik oppbygging, og varierer fra
selvinstruerende lysbilder til lysbilder med tilhørende lyd og film.
For å få optimalt utbytte av moduler med tilhørende film og lyd, bør
man ha mulighet for å avspille lyd. Informasjon om det tekniske
innholdet følger hver modul.



Undervisningen vil fortløpende bli utvidet med nye moduler.






Dersom du er medlem i Legeforeningen,
logger du deg på med ditt medlemsnummer
og passord på http://legeforeningen.no.
Deretter velger du Favoritter>Nettkurs>
Kurs>Kompetanseområde palliativ
medisin>Meld meg på
Er du ikke medlem i Legeforeningen, må du
opprette en konto. Det er kostnadsfritt og
åpent for alle.
Konto oppretter du på
http://nettkurs.legeforeningen.no
Når du har opprettet konto, går du inn på
http://legeforeningen.no
Trykk videre på Utdanning>Nettkurs>Gå
direkte til nettkursportalen>Kurs>
Kompetanseområde palliativ medisin
Du må nå logge inn ved å trykke på knappen
«Fortsett» nederst på siden.
Logg deg så inn vha brukernavn og passord i
feltene på venstre halvdel av siden. Du
kommer nå inn på kurssiden for
Kompetanseområde palliativ medisin.

Har du spørsmål eller kommentarer?

Kontakt Ronny Dalene på e-post: r-dalene@online.no

Norsk forening for palliativ medisin
www.palliativmed.no

