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E-læringskurs i 
laboratoriearbeid

Visste du at Noklus utarbeider e-læringskurs i laboratoriearbeid?
Kursene er tilpasset deg som utfører praktisk laboratoriearbeid, og er svært populære 
blant våre deltakere.

Vi tilbyr flere kurs med tema:

• CRP
• Glukose
• Venøs blodprøvetaking
• Kapillær blodprøvetaking
• Prøvetaking ved covid-19
• Urinveisinfeksjon og laboratorie-
 undersøkelser
• Kvalitetsarbeid

Fullførte e-læringskurs dokumenteres med kursbevis.

Repetisjon eller ny kunnskap? Kompetanseheving i laboratoriearbeid gir trygghet 
for arbeidstaker, arbeidsgiver og viktigst av alt; trygghet for pasienten!

Følg oss på facebook Se også neste side >

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorie-
undersøkelser (Noklus) ble etablert i 1992 
av Den norske legeforening, Kommunenes 
Sentralforbund og Helse- og omsorgsde-
partementet. Noklus er en ideell stiftelse, 
og arbeider for at medisinske laboratorie-
undersøkelser blir rekvirert, utført og tolket 
riktig og i samsvar med pasientens behov 
for utredning, behandling og oppfølging.
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E-læringskurs i 
laboratoriemedisin

Visste du at Noklus tilbyr gratis e-læringskurs i laboratoriemedisin? 
Kursene er utviklet for leger i allmennpraksis, legevakt og sykehjem. De kan tas når det passer 
deg og gir tellende timer for spesialiteten allmennmedisin og noen andre spesialiteter.

• Laboratorieprøver ved infeksjoner (6 tellende timer)
• Laboratorieprøver ved covid-19 (2 tellende timer)

Kursene gir deg kunnskap om laboratorieprøver og innsikt i generelle prinsipper for bruk 
av disse. Praktiske øvelser med pasienthistorier fra primærhelsetjenesten knytter teori og 
praksis sammen. Mer informasjon om kursene finner du på Noklus sin hjemmeside og i 
kurskatalogen til Den norske legeforening. Nye kurs er under utvikling.

Tar du blodprøver i din virksomhet, bør du i tillegg ta kursene om venøs og kapillær 
blodprøvetaking.

Du finner kursene ved å logge deg inn på «Min side» på www.noklus.no. Alle legekontor, 
sykehjem og andre virksomheter som deltar i Noklus, har fått tildelt brukernavn og passord.

Har du ikke innloggingsinformasjon tilgjengelig? Ta kontakt med den som har 
hovedansvaret for praktisk laboratoriearbeid i din virksomhet, eller kontakt Noklus.

Følg oss på facebook Se også neste side >

Godkjente e-læringskurs for leger


