
          Praktiske opplysninger

Tid: 4 tirsdager: 10. mars, 17. mars, 24. mars og 31.mars fra kl 16.30 - 20.30

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

Kursavgift: Kr. 2.400 og bespisning kr. 1.200 (obligatorisk), til sammen kr. 3.600.  
 Matutgiftene kan søkes refundert fra Utdanningsfond II, der  
 egenandelen er kr. 500, altså kr. 700 i refusjon. Det blir servert tapas  
 hver kurskveld. 

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger

Arrangør: Akershus universitetssykehus HF, Avdeling for hjertesykdommer

Kursansvarlig: Henrik Schirmer, professor, overlege, Avdeling for hjertesykdommer,  
 Akershus universitetssykehus 

Parkering: I parkeringshuset mot betaling

PÅMELDING
Påmelding gjøres på følgende lenke: https://www.kompetansebroen.no/ 
Påmelding innen 8. mars 2020: kr. 3.600
Påmelding etter 8. mars: kr. 4.100 
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: 8. mars 2020 UNDERVISNINGSTILBUD FOR ALLMENNPRAKTISERENDE LEGER

    Klinisk  
Emnekurs

Hjertemedisin    
innen spesialiteten allmennmedisin

Velkommen til 16 timers kurs våren 2020
Sted: Akershus universitetssykehus HF, auditoriet i hovedbygget,

Dato: 4 tirsdager i uke 11-14 

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

10.
mars

17.
mars

24.
mars

31.
mars
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Velkommen til kurs
Avdeling for hjertesykdommer ønsker velkommen til klinisk emnekurs i hjertemedisin for 
allmennpraktiserende leger. Kurset vil formidle oppdatert, praksisnær kunnskap om sentrale 
problemstillinger ved hjertesykdommer i allmennpraksis. Kurset har som mål å bidra til 
allmennlegenes kompetanse på vurdering og behandling av hjertesykdommer, 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 16 timer/
poeng for etter- og videreutdanning for allmennpraktikere. Kurset er godkjent som emnekurs 
hvis man deltar på alle fire kurskvelder. Ved fravær på en eller flere av kurskveldene  
godkjennes tilstedeværelse som kurstimer i en møteserie, men ikke som emnekurs. 

Kursleder
Henrik Schirmer, professor, overlege, Avdeling for hjertesykdommer,  
Akershus universitetssykehus.

Kurskomité 
Henrik Schirmer, professor, overlege, Avdeling for hjertesykdommer, Kjetil Steine, overlege, 
Avdeling for hjertesykdommer, Harald Kjekshus, overlege, Avdeling for hjertesykdommer, 
Oliver Meyerdierks, overlege, Avdeling for hjertesykdommer, Berit Rimstad, fastlege, spesialist 
i allmennmedisin, Nes medisinske senter, Torgeir Landvik, spesialist i allmennmedisin, 
praksiskonsulent på Akershus universitetssykehus.

Kursprogram
10. mars - Tungpust og hjertesvikt   

> Presentasjon av Hjertemedisinsk avdeling

> Diastolisk hjertesvikt (HFpEF)

> Systolisk hjertesvikt (HFrEF) og Hjertesviktpoliklinikken

> Dyspnoe fra et lungemedisinsk perspektiv

> Pulmonal hypertensjon

> Kasuistikker og dialog om samarbeid sykehus/fastlege
  

 
17. mars - Hjertebank, arytmier, diagnostikk og behandling 

> «Urolig hjerte» - utredning og vurdering av palpitasjoner, hjertebank og synkope

> Atrieflimmer – utredning, behandling og oppfølging

> Pacemaker og hjertestarter – indikasjoner, oppfølging og nye metoder

> Førerkortvurdering fra et kardiologisk perspektiv

> Kasuistikker og dialog om samarbeid sykehus/fastlege
 
 

24. mars - Brystsmerter, ischemiutredning og behandling

> Stabil angina, uklare brystsmerter, subakutt debut. Algoritmer for utredning og behandling.

> Akutt koronarsyndrom; STEMI/NSTEMI/ustabil angina

> Primærprofylakse basert på NORRISK2, lipidbehandling, blodtrykksbehandling,  
 diabetesbehandling og røykeavvenning

> Kasuistikker og dialog om samarbeid sykehus/fastlege
 

31. mars - Bilyder, primærprofylakse og kardiologi hos eldre

> Bilyder hos voksne – utredning og oppfølging m/behandling av klaffefeil

> Barnekardiologi med fokus på bilyder og utredning/oppfølging

> Angst for brystsmerter og angst som brystsmerter

> Kardiologi hos de eldste, når bør man seponere og hva bør unngås?

> Kasuistikker og dialog om samarbeid sykehus/fastlege

Forelesere

Forelesere fra Avdeling for hjertesykdommer: 
Henrik Schirmer, professor, overlege, Kjetil Steine, overlege, Jon Erik Hoff, overlege, 
Gunnar Einvik, overlege, Harald Kjekshus, overlege, Anneline Paulsen, overlege, 
Trude Berget, overlege, Margido Husvik, overlege, Kristin Angel, overlege, 
Oliver Meyerdierks, overlege. 

Andre forelesere:  
Marianne Indrebø, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Ahus, Einar Møinichen, 
Overlege i geriatri, Berit Rimstad, fastlege, spesialist i allmennmedisin, Nes medisinske senter.
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