
          Praktiske opplysninger

Tid: 6 onsdager: 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11 og 29/11 fra kl 16.30 - 2030

Sted: Ahus, auditoriet i hovedbygget, ved hovedinngangen til sykehuset

Kursavgift: Kr. 3.400,- 

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger

Arrangør: Akershus universitetssykehus HF, Barne- og ungdomsklinikken

Kursansvarlig: Ole Frederik Zimmer, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken 

Parkering: I parkeringshuset mot betaling

PÅMELDING
Påmelding gjøres på følgende lenke: https://www.kompetansebroen.no/
Første kurskveld er åpen og gratis for alle legevaktleger i opptaksområdet til 
Akershus universitetssykehus. De som bare vil komme første kurskveld og ikke 
melder seg på emnekurset, må sende påmelding til torgeir.landvik@ahus.no 
slik at vi kan bestille ekstra mat. 

PRAKSISNYTT
Nyheter av interesse for fastlegene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus 
blir fortløpende publisert på bloggen http://pko-ahus.no/ 
Du kan melde deg på denne og få tilsendt nyhetene som e-post umiddelbart. Skriv inn 
e-post adressen din i feltet til venstre på bloggen og klikk på Bekreft. Du vil da automatisk 
få en e-post der du må bekrefte at du ønsker å få nyhetene tilsendt på mail. Etter at du 
har bekreftet dette kommer nyhetene automatisk til din e-post adresse.

Frist: 20. oktober 2017 UNDERVISNINGSTILBUD FOR ALMENNPRAKTISERENDE LEGER

    Klinisk 
Emnekurs
       i pediatri   
            innen spesialiteten allmennmedisin

Velkommen til 24 timers kurs høsten 2017
Sted: Akershus universitetssykehus HF, auditoriet i hovedbygget

Dato: 6 onsdager uke 43-48

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

25.
okt.

1.
nov.

8.
nov.

15.
nov.

22.
nov.

29.
nov.



Velkommen til kurs
Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ønsker velkommen til klinisk emnekurs i pediatri. 
Kurset vil gjennomgå konkret, oppdatert og praktisk kunnskap om de viktigste 
problemstillingene vi møter hos barn. Kurset har som mål å bidra til at fastlegene på 
en enda bedre måte er i stand til å vurdere og behandle akutte og kroniske sykdommer 
hos barn, og på den måten bidra til enda bedre henvisningskvalitet og dermed  bedre 
behandlingsforløpet for pasienten fra primærhelsetjenesten gjennom spesialisthelsetjenesten 
og evt. tilbake til primærhelsetjenesten.

Godkjenning
Kurset er godkjent av Den norske legeforening som klinisk emnekurs tellende med 24 timer/
poeng for etter- og videreutdanning for allmennpraktikere. Kurset er godkjent som emnekurs 
hvis man deltar på minst fi re av seks kvelder. Ved fravær på tre av kurskveldene godkjennes 
tilstedeværelse som kurstimer i en møteserie, men ikke som emnekurs. 

Kursleder
Ole Frederik Zimmer, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus.

Kurskomité 
Ole Fredrik Zimmer overlege BUK, Christopher Inchley, overlege BUK, Marianne Vlietman, Lege 
i Spesialisering BUK, Torgeir Landvik spesialist i allmennmedisin og praksiskonsulent på Ahus.

Kursprogram
25. oktober 
Pediatrisk Legevaktsarbeid 
> Det akutt syke barnet (Christopher Inchley)
> Viktige infeksjoner i legevaktsarbeid (Parisa Hamidi)
> Hva er din CRP-grense? Og hvilke andre tester tar du? (Christopher Inchley)
> Feberkramper, synkope og andre rare episoder (Parisa Hamidi) 

1. november 
Gastro og hematologi
> Utredning av magesmerter (Jon Rove)
> Obstipasjon, cøliaki og gastroøsofageal reflux (Jon Rove) 
> Jernmangel. Anemier og andre cytopenier (Adriani Kanellopoulos)
> Når mistenke malign sykdom? (Adriani Kanellopoulos)

8. november 
Hjerte og endokrinologi
> Hjertebilyd, når mistenke bakenforliggende hjertefeil (Thorsten Horter) 
> Brystsmerter, hjertebank og synkope (Thorsten Horter)
> Vekst og pubertet (Ingjerd Linneboe-Eriksen) 
> Henvisningsrutiner diabetes og håndtering av overvekt hos barn og unge 
 (Ingjerd Linneboe-Eriksen og Marianne Vlietman)

15. november 
Astma, allergi og urinveisproblematikk
> Astma og kronisk hoste (Ole-Jørgen Smerud)
> Allergi og anafylaksi (Arshad Sultan)
> Atopisk eksem (Gisle Rød)
> Urinveissykdommer og inkontinens (Anders Kyte)

22. november 
Nevrologi
> Anfallsutredning (Lisbeth Nesse)
> Forsinket utvikling (Lisbeth Nesse)
> Store (og små) hoder og spedbarn som gulper (Teresa Farstad)
> Hodepine (Eivind Engen)

29. november 
Diverse
> Kronisk sliten, utmattet (Reidar Due)
> Omsorgssvikt og barnemishandling (Reidar Due)
> Habilitering; henvisning og oppfølging (Anne Karstensen)
> Ortopedi (Anders Wensaas)

Forelesere

Forelesere fra Barne- og ungdomsklinikken: Overlege Christopher Inchley, lege i spesialisering 
Parisa Hamadi, overlege Jon Rove, overlege Adriani Kanellopoulos, overlege Thorsten Horter, 
overlege Ingjerd Linneboe-Eriksen, lege i spesialisering Marianne Vlietman, lege i spesialisering 
Ole-Jørgen Smerud, overlege Arshad Sultan, overlege Anders Kyte, overlege Lisbeth Nesse, 
overlege Eivind Engen, overlege Teresa Farstad. 
Andre forelesere: Privatpraktiserende barnelege Gisle Rød (Strømmen barnelegesenter), 
overlege Anders Wensaas, ortopedisk avdeling.


