VELKOMMEN TIL AKUTTMEDISINKURS I FLEKKEFJORD
Flekkefjord Interkommunale Legevakt inviterer til kurs i akuttmedisin for leger og
annet legevaktpersonell 23.-24. mars 2021.
Akuttmedisinforskriften fra 1. mai 2015, § 8, fastslår at lege og helsepersonell som
samarbeider med lege i vakt, skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin. Det er besluttet
en overgangsperiode på fem år. Forskriftens krav skal være oppfylt innen mai 2020.
Kurset er godkjent av Helsedirektoratet, som også har besluttet å gi kompensasjon for
utgifter til kurs. I dette inngår dekning av kursavgift for alle fastleger, vikarleger og
annet helsepersonell ved legevakter samt reise/opphold for kommunalt ansatte
fastleger og annet helsepersonell.
Kurset er søkt godkjent som obligatorisk emne/klinisk emnekurs i akuttmedisin til
videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin med 15 poeng. Det er også
søkt godkjent av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i
sykepleie/spesialsykepleiere. Kurset er godkjent som 15 timers emnekurs fra
Fagforbundet.
Kurset vil bli arrangert etter gjeldene smittevernregler. Dersom det blir nødvendig å
avlyse kurset pga. covid-19 situasjon, vil kursavgift bli refundert.
For ytterligere informasjon, se vedlagte program! Forbehold om små endringer på
programmet, ny info kommer når det nærmer seg kurs.
Påmelding på: http://www.flekkefjordlegevakt.no/
Begrenset antall plasser. De som ikke får plass på første kurs vil bli satt på venteliste
til neste kurs.

Mvh
Vidar Andersen
Faglig leder

Program – Akuttmedisinkurs 2021
23. mars:
Klokkeslett
09.00–09.15

Tema
Informasjon og velkommen til
kurs

09.15–10.00
10.00-10.30

Farevurdering ved vold
Arbeid og rollefordeling av
akuttmedisinsk team
Pause
Akuttundersøkelsen (ABCDE)

10.30-10.45
10.45-11.30

11.30-12.00
12.00-16.00

Lunsj
Praktisk øvelser:
 Venepunksjon og
gjennomgang av
akuttsekk
 Trene på systematisk
undersøkelse akutt syk
pasient
 Nødnett


Fødsel

Foredragsholder
Vidar Andersen, Faglig leder
Fl.fjord Int. kom. Legevakt, spes.
i allmennmedisin.
Jørgen Andersen, politi
Vidar Andersen, spes. i
allmennmedisin
Vivian Valente,
Traumekoordinator og KITS
instruktør





Reidun Martinsen,
sykepleier fra akuttmottak
SSF
Vivian Valente,
traumekoordinator og
KITS instruktør
Karin Eie,
nødnettinstruktør, Fl.fjord
Int. Kom. Legevakt.
Silje Svindland, Jordmor
SSF

24. Mars
Klokkeslett
08.30-09.30

10.00-10.15
10.15-10.30

Tema
Demonstrasjon på frigjøring fra bil
NB! Ute, husk gode klær!
Pause
Triage

10.30-10.45
10.45-11.15
11.15-11.45

Stanse store blødninger
Grovreponering av brudd
Pause
Hypotermi
Sepsis

11.45-12.15
12.15-16.15

Lunsj
Praktiske øvelse


16.15-16.30

Foredragsholder
Brann/Ambulanse

Morten Søgård,
ambulansearbeider
Morten Søgård,
ambulansearbeider
Vivian Valente, KITS instruktør
Hjalmar Ødegård, overlege
indremedisin SSF



Morten Søgård
Ambulansearbeider




Immobilisering av
traumepasient (backboard,
nakkekrage)(evt omvisning)
Luftveishåndtering
AHLR voksen og barn



Ida Abrahamsen AHLR
instruktør SSF




Sykt barn
Traumecaser




Vivian Valente, KITS
instruktør

Avslutning og plenumsdiskusjon

o Det tas forbehold om evt. endringer i programmet.
o Seminaret er godkjent med 15 timer som obligatorisk emnekurs for spesialiteten i
allmennmedisin.
o Seminaret er godkjent med 15 timers emnekurs for Norsk sykepleierforbund
o 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.5000 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 24.02.21. Påmeldingen er bindende. Ved avmelding
etter 24. feb. må halve kursavgiften betales.
Ved påmelding må navn, tittel, spesialitet, arbeidsgiver/sted og hvor fakturaen skal sendes
oppgis.
Sted og veibeskrivelse:
Kurset vil bli holdt i Flekkefjord frikirke sine lokaler. Avkjøring øst for Flekkefjord på E39 til
Trøngsla (skilt – UnoX stasjon ved avkjørselen). Gratis parkering.
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:
Gode klær til øvelsene som vil finne sted ute. Ingen værforbehold
Kursbevis:
Deles ut ved kurs-slutt på dag 2.
Presens-lister for signatur registreres 2 ganger daglig

Vi ses på akuttmedisinkurs i Flekkefjord!
Velkommen

