
Akershus universitetssykehus HF

Besøksadresse: Sykehusveien 25, Lørenskog 
Postadresse: Postboks 1000, 1478 Lørenskog 
Telefon: 67 96 00 00 
Epost: postmottak@ahus.no

Pediatri    
innen spesialiteten allmennmedisin

Velkommen til 20 timers kurs høsten 2022
Sted: Webinar på Teams/oppmøte Akeshus universitetssykehus HF

Dato: 5 onsdager i uke 44-48 

   Alle kurskvelder fra kl 16.30 – 20.30 
 > Pålogging for webinardeltagere fra kl 16.30 – 17.00
 > Forelesninger begynner presis kl 17.00

UNDERVISNINGSTILBUD FOR ALLMENNPRAKTISERENDE LEGER

2.
nov.

9.
nov.

16.
nov.

23.
nov.

30.
nov.

Klinisk  
Emnekurs

Praktiske opplysninger

Tid: 5 onsdager: 2., 9., 16., 23. og 30. november fra kl 16.30 (17.00) - 2030 

Sted: Webinar på Teams/oppmøte auditoriet Nye Nord 5.etg. Ahus

Kursavgift: Kr. 3750 webinar. Ved oppmøte Kr. 3750 og bespisning kr. 1500  
 (obligatorisk), til sammen kr.5250. Matutgiftene kan søkes refundert  
 fra Utdanningsfond II. Det blir servert tapas hver kurskveld.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger

Arrangør: Akershus universitetssykehus HF, barne- og ungdomsklinikken

Kursansvarlig: Anett Mykleby, seksjonsleder barne- og ungdomsklinikken, 
 Akershus universitetssykehus 

PÅMELDING
Påmelding gjøres på følgende lenke: 
Emnekurs i pediatri - Kompetansebroen Kompetansebroen
https://www.kompetansebroen.no/kurs/emnekurs-i-pediatri?o=ahus 
Påmeldingsfrist 31. oktober 
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: 31. oktober 2022 

https://www.kompetansebroen.no/kurs/emnekurs-i-pediatri?o=ahus


Velkommen til kurs
Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ønsker velkommen til klinisk emnekurs i pediatri for 
allmennpraktiserende leger. Kurset vil gjennomgå konkret, oppdatert og praktisk kunnskap om 
de viktigste problemstillingene vi møter hos barn. 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 sykdommer  
hos barn, og på den måten bidra til enda bedre henvisningskvalitet og dermed bedre  
behandlingsforløpet for pasienten fra primærhelsetjenesten gjennom spesialisthelsetjenesten 
og evt. tilbake til primærhelsetjenesten.

Godkjenning
Kurset er godkjent av Den norske legeforening som klinisk emnekurs tellende med 20 
timer/poeng for etter- og videreutdanning for allmennpraktikere. Kurset er godkjent som 
emnekurs hvis man deltar på fire av fem kurskvelder. Kurset dekker følgende læringsmål  
i Ny spesialistordning: ALM-085. Ved fravær på to av kurskveldene godkjennes  
tilstedeværelse som valgfrie kurspoeng, men ikke som emnekurs. 

Webinar
Deltagelse på kurset skjer via videolink. Krav for godkjenning er at man er pålogget og at 
kameraet er påslått for stikkprøvekontroll av tilstedeværelse. Pålogging fra kl.16.30.

Kursleder
Anett Mykleby, seksjonsleder/overlege BUK, Akershus universitetssykehus.

Kurskomité 
Anett Mykleby, overlege, BUK, Akershus universitetssykehus, Trine Wilvangen, rådgiver stab  
og lederstøtte avd.leger, BUK, Akershus universitetssykehus og  Lene G. Dalbak, fastlege  
Lillestrøm legesenter/ praksiskonsulent på Akershus universitetssykehus.

Kursprogram
2. november 
Legearbeid ved akutte pediatriske problemstillinger   

> Presentasjon BUK

> Det akutt syke barn: Christopher Inchley

> Akutt onkologi: Christopher Inchley

> Artritter hos barn: Ellen Hager

9. november  
> Magesmerter og gastroenterologiske problemstillinger: Christine Olbjørn  

 Urinveisinfeksjoner, antibiotika valg og Enurese: Parisa Hamidi  

> Palliasjon til barn: Anett Mykleby

16. november  
> Mistanke om omsorgssvikt og barnemishandling: Tomas Alme 

> Nyoppdaget Diabetes: Karianne Tøsse

> Barneradiologi: Hilde Kristine Sandberg Mentzoni

 

23. november  
> Hodepine hos barn: Gro Anita Gauslå (OUS)

> Overvekt: Line Sletner

> Kort om barnehabiliteringen, hvem skal henvises og hvordan: Eivind Engen

 

30. november 
> Astma og allergi hos barn: Torkil Benterud

> Informasjon om poliklinikken, oversikt over antall henvisninger m.m.: Omid Ashtarir

> Samhandling-BUK-fastleger Ved Omid Ashtari

Forelesere

Forelesere BUK: 
Christopher Inchley, overlege, Ellen Hager,LIS lege, Christine Olbjørn, overlege, 
Parisa Hamidi, overlege, Anett Mykleby, overlege, Tomas Alme, overlege, 
Karianne Tøsse, overlege, Hilde Kristine Sandberg Mentzoni, overlege, 
Line Sletner, overlege, Omid Ashtari, overlege, Torkil Benterud, overlege, 
Eivind Engen overlege.  

Andre forelesere: 
Gro Anita Gauslå (OUS), fastleger fra opptaksområdet til Ahus.


