Praktiske opplysninger
Tid:

4 tirsdager: 20/03, 10/04, 17/04 og 24/04 fra kl 16.30 - 2030

Sted:

Ahus, auditoriet i hovedbygget, ved hovedinngangen til sykehuset

Kursavgift:

Kr. 2.400,- og bespisning kr. 1200 (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, Lungeavdelingen

Kursansvarlig:

Vidar Søyseth, professor, Lungeavdelingen, Akershus universitetssykehus

Parkering:

I parkeringshuset mot betaling

PÅMELDING
Påmelding gjøres på følgende lenke: https://www.kompetansebroen.no/
Frist: 18. mars 2018
Påmelding innen fristen: kr. 3.600
Påmelding etter 15.mars: kr. 4.100
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: 18. mars 2018

Klinisk

Emnekurs
i lungemedisin
innen spesialiteten allmennmedisin

Velkommen til 16 timers kurs våren 2018
Sted: Akershus universitetssykehus HF, auditoriet i hovedbygget,
alle dager unntatt 17. april da det er i auditoriet i Nye Nord, 5.etasje.
Dato: 4 tirsdager uke 12-17

20.
mar.

10.
apr.

17.
apr.

24.
apr.

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

UNDERVISNINGSTILBUD FOR ALMENNPRAKTISERENDE LEGER

Velkommen til kurs

Kursprogram

Lungeavdelingen ønsker velkommen til klinisk emnekurs i lungemedisin. Kurset vil
gjennomgå konkret, oppdatert og praktisk kunnskap om de viktigste problemstillingene vi
møter i allmennpraksis. 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 lungesykdommer, og på den måten
bidra til enda bedre henvisningskvalitet og dermed bedre behandlingsforløpet for pasienten
fra primærhelsetjenesten gjennom spesialisthelsetjenesten og tilbake til primærhelsetjenesten.

20. mars

Godkjenning

10. april

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.

Vidar Søyseth, professor, overlege, Lungeavdelingen, Akershus universitetssykehus.

Obstruktiv lungesykdom
> Spirometri og PEF-målinger: Indikasjoner, utførelse, kvalitetskontroll (Vidar Søyseth)
> Astma: Diagnostikk og behandling (Solvor Findalen Pedersen)
> Fysioterapi ved lungesykdom (Liv Circhirillo)
> Obstruktiv lungesykdom i stabil fase: lungerehabilitering, lungeteam, forstøvere,
medikamenter/devicer m.m. (Gunnar Einvik)
> Samhandling mellom Ahus og fastlegene (Morten Glasø)

Kurskomité

17. april (Nye Nord, auditorium i 5. etasje)

Kursleder

Vidar Søyseth, professor, overlege, Lungeavdelingen, Akershus universitetssykehus,
Per Jönsson, lege i spesialisering, Lungeavdelingen, Ahus, Lene Gjelseth Dalbak, spesialist i
allmennmedisin, fastlege på Lillestrøm legesenter, Torgeir Landvik, spesialist i allmennmedisin,
praksiskonsulent på Ahus.

Forelesere
Forelesere fra Lungeavdelingen: Vidar Søyseth, overlege, professor, Mensur Dumisic,
overlege, Knut Stavem, overlege, Solvor Findalen Pedersen, lege i spesialisering, Liv Circhirillo,
spesialfysioterapeut, Gunnar Einvik, overlege, Toril Pedersen, overlege, Ahmed Sadiq,
overlege, Ying Wang, overlege, Frank Kjelsberg, avdelingsoverlege, Inger Helene Fagersand,
tuberkulosekoordinator, Gisle Bjerke, overlege, Anne Siri Gløersen, overlege, Fabian Kirchner,
overlege.
Andre forelesere: Lene Gjelseth Dalbak, fastlege på Lillestrøm legesenter, Morten Glasø,
samhandlingsoverlege og fastlege, Morten Lindbæk, professor, fastlege ved Stokke legesenter.

Obstruktiv lungesykdom
> KOLS: Diagnostikk, komorbiditet og forløp (Mensur Dumisic)
> KOLS: Allmennpraktikerens oppgaver (Lene Dalbak)
> Den hypoksiske pasient: O₂-behandling, O₂-utstyr, flyreiser, førerkort (Knut Stavem)
> Hva med e-sigaretter: er de (u)farlige? (Knut Stavem)

Luftveisinfeksjoner
> Har pasienten pneumoni? Bruk av antibiotika. (Morten Lindbæk)
> Risikostratifisering ved pneumoni: Skal pasienten innlegges? (Toril Pedersen)
> Søvnapné (Ahmed Sadiq)
> Hjemme-respirator (Ying Wang)
> Tuberkulose. Epidemiologi. Fortsatt aktuelt i Norge? Diagnostikk. Latent tuberkulose.
(Frank Kjelsberg)
> Direkte observert terapi og melderutiner. Tuberkulose-koordinator. (Inger Helene Fagersand)

24. april
Lungefortetninger, palliasjon
> Lungefortetning: utredning og utsikter (Gisle Bjerke)
> Ultralyd i allmennpraksis (Morten Glasø)
> Pakkeforløp kreft (Anne Siri Gløersen)
> Palliasjon ved terminal lungesykdom: Kreft og KOLS (Fabian Kirchner)

