Klinisk

Emnekurs
i basal ortopedi
og skadekirurgi
innen spesialiteten allmennmedisin

Velkommen til 20 timers kurs våren 2016
Sted: Akershus universitetssykehus HF, auditoriet i Nye Nord, 5. etasje
Dato: 5 tirsdager

1.
8.
15.
5.
12.
mars mars mars april april
Alle kurskvelder fra kl 16.30 – 20.30
>
Matservering fra kl 16.30 – 17.00
>
Forelesninger begynner presis fra kl 17.00
UNDERVISNINGSTILBUD FOR ALMENNPRAKTISERENDE LEGER
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Velkommen til kurs
Ortopedisk avdeling ønsker velkommen til klinisk emnekurs i basal ortopedi og skadekirurgi.
Kurset vil formidle konkret, oppdatert og praktisk kunnskap om viktige kliniske problemstillinger
og håndtering av pasienter knyttet til traumatologi. Kurset har som mål å bidra til at fastlegene
på en enda bedre måte er i stand til å vurdere skadekirurgiske problemstillinger i klinisk praksis.

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

Kursleder
Seksjonsoverlege Ola-Lars Hammer, Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Kurskomité
Ola-Lars Hammer, seksjonsoverlege, Ortopedisk avdeling, Marianne Waet Hulby, seksjonsleder
Skadelegevakten, Torgeir Landvik, fastlege på Enebakk legesenter og praksiskonsulent på Ahus.

Forelesere
Forelesere fra Ahus:
Ortopedisk avdeling:
Ola-Lars Hammer

Inge Skråmm

Jan Harald Røtterud

seksjonsoverlege

klinikkdirektør

overlege
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Kursprogram
1. mars
Sårbehandling og grunnleggende suturteknikk
> Orientering om Skadelegevakten og Ortopedisk avdeling
> Sårbehandling og grunnleggende suturteknikk
> Utredning og behandling av kroniske sår
> Praktisk suturteknikk, øvelser med grisehud

8. mars
Reponering, stabilisering, bandasjering og grunnleggende gipsteknikk
> Reponering og stabilisering av brudd
> Bandasjering av ligamentskader
> Grunnleggende gipseteknikk
> Praktiske øvelser: Taping av ankel og finger, mitella, elastisk bind, gipsing av ankel og håndledd

15. mars
Basal ortopedisk undersøkelse etter akutte traumer: Overekstremiteten
> Skulder
> Albue
> Håndledd
> Teori, praktiske øvelser og aktuelle supplerende undersøkelser

5. april
Basal ortopedisk undersøkelse etter akutte traumer: Underekstremiteten
> Hofte
> Kne
> Ankel/fot
> Rygg/nakke
> Teori, praktiske øvelser og aktuelle supplerende undersøkelser

12. april
Basal ortopedisk radiologi. Kneskader i idretten
> Vurdering av ortopediske røntgenbilder med et klinisk blikk
> Kneskader i idretten: Utredning, supplerende undersøkelser, behandling og opptrening.
> Knesmerter hos eldre: Utredning, supplerende undersøkelser og behandlingsalternativer.
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Praktiske opplysninger
Tid:

5 tirsdager: 1/3, 8/3, 15/3, 5/4 og 12/4 fra kl 16.30 (17.00) – 20.30

Sted:

Ahus, auditoriet i Nye Nord, 5. etasje

Kursavgift:

Kr. 4.100,-

Målgruppe:

Allmennpraktiserende leger

Arrangør:

Akershus universitetssykehus HF, Ortopedisk avdeling

Kursansvarlig:

Seksjonsoverlege Ola-Lars Hammer, Akershus universitetssykehus

Parkering:

I parkeringshuset mot betaling

PÅMELDING
Påmelding gjøres på følgende lenke:
https://www.deltager.no/emnekursskadekirurgi
Av hensyn til planlegging av antall grupper og gruppeveiledere,
er det ønskelig at dere melder dere på så tidlig som mulig.
Kontaktperson:
vivian.annaniassen.olsen@ahus.no.
Telefon: 67 96 06 59
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.
Praksisnytt blir ikke lenger sendt ut på papir.

Frist: 26. februar 2016 (hvis ikke kurset er fulltegnet før dette)
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