Program – Akuttmedisinkurs 21-22 mars 2018
Dag 1 21 mars:
Klokkeslett
Tema
08.30–08.45
Informasjon og velkommen til kurs
08.45–09.30

Akuttundersøkelsen (ABCDE)

09.30-09.45
09.45-10.15

Pause
Luftveishåndtering

10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.15

AHLR
Pause
Grovreponering av brudd og
pleurapunksjon
Sepsis

11.15-11.30
11.30-12.15
12.15-17.15

Lunsj
Praktisk øvelser:
 AHLR voksen og barn


10.00-10.30
10.30-10.45
10.45-11.15
11.15-12.00
12.00-16.00

Siri Lund, anestesilege, lege
akuttmottak SSF
Kaja Gudde, AHLR instruktør SSF
Marcus Gürgen, kirurg og fastlege
Siri Lund, anestesilege, lege i
akuttmottak





Trene på systematisk
undersøkelse akutt syk
pasient
Venepunksjon og demo. På
intraossøs nål
Luftveishåndtering



Nødnett





Dag 2 22 mars:
Klokkeslett
08.30-08.45
08.45-09.15
09.15-09.30
09.30-10.00

Foredragsholder
Vidar Andersen, Leder Fl.fjord Int.
kom. Legevakt, Lund legesenter
Marcus Gürgen, kirurg og fastlege,
Kvinesdal legesenter

Tema
Triage
Stanse store blødninger
Pause
Arbeid og rollefordeling av
akuttmedisinsk team
Hypotermibehandling
Pause
Hva kjennetegner en akutt syk
pasient
Lunsj
Praktiske øvelse
 Immobilisering av
traumepasient
 Frigjøring fra bil
 Omvisning i
ambulansen/bruk av utstyr




Kaja Gudde og Sina Nuland,
AHLR instruktører SSF
Marcus Gürgen, kirurg og
fastlege
2 sykepleiere, fra Akuttmottak
SSF
Siri Lund, anestesilege og
lege akuttmottak
Karin Eie, nødnettinstruktør,
Fl.fjord int. kom Legevakt.

Foredragsholder
Ambulanse SSHF
Ambulanse SSHF
Vidar Andersen, spes. i allmennmed.
Vivian Valente, KITS instruktør og
traumekoordinator SSF
Siri Lund, anestesilege i samarbeid
med ambulanse


Ambulanse




Ambulanse og Brannvesen
Ambulanse med reservebil



med case
Traumecase



16.00-16.30

Undersøke og vurdere
alvorlig sykt barn
Avslutning og plenumsdiskusjon




KITS instruktører Vivian
Valente
Siri Lund, anestesilege, lege i
mottak

* Det tas forbehold om evt. endringer i programmet.
* Seminaret er søkt godkjent med 15 timer som obligatorisk emnekurs for spesialiteten i
allmennmedisin.
* Seminaret er søkt godkjent med 15 timers emnekurs for Norsk sykepleierforbund
* Seminaret er godkjent av Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for
hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere, samt øvrige helsefaglige
personellgrupper med 15 timer
Pris og betaling: Prisen for seminaret er kr.4750 kr + 250 kr i avgift for obligatorisk nettkurs.
Det serveres i tillegg mat og drikke mot et tillegg på 250 kr for begge dagene. Faktura for
seminaret sendes ut når påmeldingsfristen utløper.
Obligatorisk nettkurs
Det kreves at alle deltakere tidligst 3 uker før kursstart gjennomfører et obligatorisk nettkurs
laget av Norsk Kompetansesenter for legevaktsmedisin. Kursbevis må medbringes på
kurset. Kurset finner dere på: https://kurs.uni.no/course/view.php?id=12
Påmelding: Påmelding på www.flekkefjordlegevakt.no
Nødvendig informasjon vil bli lagt ut på denne nettsiden fortløpende.
Påmeldingsfrist: snarest mulig, senest 30.12.17
Ved påmelding må navn, tittel, spesialitet, arbeidsgiver/sted og hvor fakturaen skal sendes
oppgis.
Sted:
Flekkefjord bedehus, Sundegaten 21, 4400 Flekkefjord.
Veibeskrivelse:
Kjør mot Flekkefjord sentrum, sving til høyre før broen. Kurslokalet ligger godt synlig fra
veien.
Siste del av dag 2 finner sted på Trøngsla. Avkjøring øst for Flekkefjord på E39 til Trøngsla
(skilt – UnoX stasjon ved avkjørselen).
Fortsette 100-150 meter, rødt bygg høyre side, 2. etg. her (utvendig trapp), tekniske etat
Servering:
Det blir servert enkel lunsj begge dagene. Dersom noen har særskilte behov i forhold til kost
må det meldes ved påmelding. Det vil også bli servert frukt og kaffe underveis.
Ta med:
Skrivesaker om man ønsker å notere underveis.
Gode klær til øvelsene som vil finne sted ute. Ingen værforbehold

Kursbevis:
Deles ut ved kurs-slutt på dag 2.
Presens-lister for signatur sendes rundt 2 ganger daglig

