
          Praktiske opplysninger

Tid: 5 onsdager: 30. oktober, 6., 13., 20., og 27. november fra kl 16.30 - 20.30

Sted: Ahus, auditoriet i hovedbygget, , ved hovedinngangen til sykehuset alle  
 kurskvelder unntatt 6.november da det er i auditoriet i Nye Nord 5.etasje

Kursavgift: Kr. 2.800 og bespisning kr. 1500 (obligatorisk), til sammen kr. 4.300.  
 Matutgiftene kan søkes refundert fra Utdanningsfond II, der  
 egenandelen er kr. 500, altså kr. 1000 i refusjon. Det blir servert tapas  
 hver kurskveld. Kvittering for innbetalt kursavgift blir automatisk sendt  
 deg på e-post etter påmelding.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger

Arrangør: Akershus universitetssykehus HF, Divisjon psykisk helsevern

Kursansvarlig: Sjur Seim, fagsjef, psykiater, Divisjon psykisk helsevern,  
 Akershus universitetssykehus 

Parkering: I parkeringshuset mot betaling

PÅMELDING
Påmelding gjøres på Legesiden på Kompetansebroen:  
https://www.kompetansebroen.no/leger/?o=oa 
Påmelding innen 28. oktober 2019: kr. 4.300
Påmelding etter 28. oktober: kr. 4.800 
Ved spørsmål, kontakt Kompetansebroen: kompetansebroen@ahus.no 

PRAKSISNYTT
Nyheter av interesse for fastlegene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus  
blir fortløpende publisert på Legesiden på Kompetansebroen  
https://www.kompetansebroen.no/leger/?o=oa
Du kan melde deg på denne og få tilsendt nyhetene som e-post umiddelbart.  
Klikk på «Abonner på nyhetsbrev» og fyll ut navn og e-postadresse.

Frist: 28. oktober 2019 UNDERVISNINGSTILBUD FOR ALLMENNPRAKTISERENDE LEGER

    Klinisk  
Emnekurs

Psykiatri    
innen spesialiteten allmennmedisin

Velkommen til 20 timers kurs høsten 2019
Sted: Akershus universitetssykehus HF, auditoriet i hovedbygget,

Dato: 5 onsdager i uke 44-48 

 Alle kurskvelder fra kl 16.30 – 20.30 
 > Matservering fra kl 16.30 – 17.00
 > Forelesninger begynner presis kl 17.00

30.
okt.

6.
nov.

13.
nov.

20.
nov.

27.
nov.
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Velkommen til kurs
Divisjon psykisk helsevern ønsker velkommen til klinisk emnekurs i psykiatri for  
allmennpraktiserende leger. Kurset vil formidle oppdatert, praksisnær kunnskap om sentrale 
problemstillinger ved psykiske og rusrelaterte lidelser i allmennpraksis. Kurset har som mål  
å bidra til allmennlegenes kompetanse på vurdering og behandling ved psykiske livs- og  
helseutfordringer, inklusive når det bør henvises til spesialisthelsetjenesten, og hvordan  
1. og 2. linjetjenestene skal samhandle for å sikre gode pasientforløp som begynner og slutter  
i primærhelsetjenesten og pasientens eget hjem.

Godkjenning
Kurset er godkjent av Den norske legeforening som klinisk emnekurs tellende med 20 timer/
poeng for etter- og videreutdanning for allmennpraktikere. Kurset er godkjent som emnekurs 
hvis man deltar på minst fire kurskvelder. Ved fravær på to eller flere av kurskveldene  
godkjennes tilstedeværelse som kurstimer i en møteserie, men ikke som emnekurs. 

Kursleder
Sjur Seim, fagsjef, psykiater, Divisjon psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus.

Kurskomité 
Sjur Seim, fagsjef, psykiater, Divisjon psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus, Helge 
Einar Lundberg, spesialist i allmennmedisin og fastlege, Skjetten legesenter, Torgeir Landvik, 
spesialist i allmennmedisin, praksiskonsulent på Akershus universitetssykehus.

Kursprogram
30. oktober - Pakkeforløp, psykoselidelser og samtykkekompetanse   
> Orientering om Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus
> Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Prioriteringer og erfaringer hittil
> Psykoselidelser og bipolar lidelse I, medikamentell og annen behandling
> Vurdering av samtykkekompetanse
> Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold ved psykoselidelser
> Barn som pårørende for pasienter i psykisk helsevern 
> Kommunens arbeid med psykisk helse  

 
6. november - Psykiske lidelser, rus og personlighetsproblematikk 
> «Rus og psykiatri» - problematikk og behandlingsmuligheter
> LAR-pasienter i allmennpraksis
> Naltrexon i behandling ved ruslidelser
> Personlighetsforstyrrelser og selvskadingsproblematikk 
 

13. november - Angst, depresjon og kognitiv terapi i allmennpraksis
> Angstlidelser og tvangslidelser
> Depresjon og stemningslidelser inklusive bipolar lidelse II
> Mine erfaringer med bruk av kognitiv terapi i fastlegepraksis
> Generelt om allmennlegers erfaring med bruk av kognitiv terapi
> Bruk av kognitiv terapi og nettbaserte verktøy i møtet med ungdom med psykiske vansker 

20. november - Alderspsykiatri, kulturelle og språklige utfordringer. Suicidalitet
> Kognitiv svikt hos eldre
> Depresjon hos eldre
> Kulturelle og språklige utfordringer i psykiatrisk behandling
> Håndtering av suicidalitet 

27. november - Barn og unges psykiske helsevern. Utviklingsforstyrrelser
> Ungdomspsykiatri i allmennpraksis
> ADHD
> Anorexi og spiseforstyrrelser hos barn og unge med fokus på grensen  
 mellom 1. og 2.linjetjenesten
> Aspergers syndrom og andre utviklingsforstyrrelser

Forelesere

Forelesere fra Divisjon psykisk helsevern: 
Sjur Seim, spesialist i psykiatri i divisjonsdirektørens stab; Katrine Hippe, avdelingsleder DPS 
Nedre Romerike; Ljubica Glumac, overlege/seksjonsleder Akuttpsykiatrisk avdeling; Helga  
Fjørtoft, overlege/seksjonsleder DPS Nedre Romerike; Lage F. Lauritsen, psykologspesialist 
DPS Nedre Romerike; Lars Tanum, seniorforsker FoU; Ivar Slåstad, overlege/seksjonsleder  
DPS Øvre Romerike; Benjamin Bjartmarsson, overlege DPS Follo; Eirik Auning, overlege  
Alderspsykiatrisk avdeling; Kailainathan Ambalavananathan, overlege Alderspsykiatrisk  
avdeling; Zill-E-Huma Latif, overlege DPS Groruddalen; Martin Victorzon Moss, overlege DPS 
Kongsvinger; Thomas Blikshavn, overlege Avdeling Barn og Unges Psykiske helsevern; Kjersti 
Træland Hansen, DPS Nedre Romerike. 

Andre forelesere:  
Hans-Christian Myklestul, spesialist i allmennmedisin og fastlege, Lillestrøm legesenter;  
Helge Lundberg, spesialist i allmennmedisin og fastlege, Skjetten legesenter; Kristin Myhrer, 
spesialist i allmennmedisin og fastlege, Lillestrøm legesenter; Ole Rikard Hovet, prof. emeritus 
og spesialist i allmennmedisin, + en representant fra psykiatritjenesten i Skedsmo kommune.
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