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informasjon

Velkommen til kurs!
Her kommer endelig mer informasjon om kurset
Kursets innhold:
Kurset vil gi god innsikt i diagnostikk og behandling av de vanligste tilstandene som LIS
møter på en barnepoliklinikk og på en barnemedisinsk sengepost. Dette er et kurs som
dekker generelle tilstander, i motsetning til «Pediatri kurs 1» som er akuttrettet.
«Hvordan gjøre kloke valg?» er en rød tråd gjennom kurset. LIS lærer allergologisk,
nevrologisk og genetisk diagnostikk, samt vurdering av vekst og lengde. Ivaretakelse av
kronisk syke barn med sammensatte problemstillinger og barnepalliasjon er andre
fokusområder.
Hele torsdagen og halve fredagen vies til infeksjoner. Det har vært viktig for oss å samle flere
infeksjonsemner i ett og samme kurs tidlig i kurspakken. Flere av de akutte infeksjonene
(sepsis, meningitt, UVI) omtales i «Pediatri kurs 1».

Forberedelser:
Vi ønsker å tenke nytt rundt dette kurset. Vi tror det blir bedre læring av å jobbe med dette
stoffet over tid, og ser for oss at deltakerne bruker avsatt fordypningtid før og etter kurset til å
gå igjennom læringsressursene som er vedlagt i eget pdf-dokument med hyperkoblinger.
Læringsressursene er sortert etter læringsmål. Enkelte av fagartiklene er omfattende, så se
på disse som bakgrunnsmateriale. Bruk læringsressursene når du har tid; enten om det er
før kurset, underveis eller etterpå.
Sentralt er akutt og generell veileder, men vi oppfordrer dere til å aktivt leter videre i
primærlitteratur der veilederen ikke gir deg svaret. Vi tror også at episodene i pediatripodden
er aktuelle for LIS, og ber dere om å høre gjennom disse!
I oversikten lenkes det til:
• akutt og generell veileder i pediatri
• vitenskapelige artikler
• pediatripodden
• helsedirektoratets veiledere
• andre nettressurser
Videoforedrag:
For å slanke programmet under selve kurset vil vi spille inn enkelte av foredragene og
distribuere som video før kurset. Følg med i skyen!

Deling av kursmateriell:
Slides fra foredrag, relevante artikler og annen nødvendig informasjon deles i en skyløsning
på norsk helsenett. Denne fylles opp fortløpende, og det er ikke sikkert at alle slides ligger
ute før kursstart. Lenke og passord til skyløsning distribueres før kursstart.

Kursprøve:

En måneder etter kursets slutt legger vi ut en kursprøve med MCQ-spørsmål. Dere kan
bruke slides og bakgrunnsmateriale under kursprøven. Vi oppfordrer til repetisjon før
kursprøven!

Evaluering:
Det vil bli sendt ut en questback for hver forelesning og for kurset som helhet. Vi er
avhengige av ærlige og konstruktive tilbakemeldinger for å gjøre fremtidige utgaver så gode
som mulig.

Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål:
Generell pediatri
Ped-001 Medisinsk vurdering, kloke valg
Ped-002 Vekstmåling
Ped-003 Motorisk og kognitiv utvikling
Ped-004 Akutte og kroniske smerter
Ped-005 Omsorg for kronisk syke barn
Ped-006 Trygderettigheter, lover og forskrifter
Praktiske ferdigheter
Ped-031 Lungefunksjonstesting (en smakebit før kurs 4)
Allergologi og lungesykdommer
Ped-032 Allergiske sykdommer
Ped-033 Atopisk eksem
Ped-035 Astma (en smakebit før kurs 4)
Barnepsykiatriske tilstander
Ped-049 Psykosomatiske lidelser
Endokrinologi
Ped-055 Vekstforstyrrelser (en smakebit før kurs 3)
Ped-057 Bruk av glukokortikoider
Ernæring
Ped-061 Ernæringsanbefalinger
Ped-063 Overvekt
Gastroenterologi og leversykdommer
Ped-066 Gulping, oppkast og refluks (en smakebit før kurs 4)
Ped-067 pH-måling i øsofagus (en smakebit før kurs 4)
Ped-068 Magesmerter (kroniske)
Ped-071 Obstipasjon og enkoprese
Genetikk og metabolske sykdommer
Ped- 074 Genetiske sykdommer og kromosomfeil
Ped- 076 Genetisk veiledning og utredning
Hematologi
Ped- 078 Anemi
Infeksjoner
Ped-087 Ukompliserte infeksjonssykdommer
Ped-088 Alvorlige infeksjonssykdommer
Ped-090 Importfeber
Ped-091 Tuberkulose
Ped-092 HIV og hepatitt
Kardiologi
Ped-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope
Ped-107 Hypertensjon
Nefrologi
Ped-108 Urininkontinens og enurese
Neonatologi

Ped-124 Infeksjoner hos nyfødte
Ped-125 Medfødte infeksjoner
Nevrologi
Ped-137 Nevrologisk undersøkelse
Ped-138 Forsinket psykomotorisk utvikling (en smakebit før kurs 8)
Ped-143 Hodepine
Ped-145 Habilitering og tverrfaglig arbeid
Ped-147 Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)
Ungdomsmedisin
Ped-152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling
Legemidler til barn
Ped-160 Administrasjon av legemidler
Ped-161 Oppslagsverk (dekkes av elæring, lenke sendes ut på forhånd)
Dekkes av andre kurs (tatt ut av opprinnelige program)
Ped-082 Lymfadenopati (annet kurs)
Ped-073 Hyperbilirubinemi etter nyfødtperioden (annet kurs)
Ped-162 Forskrivning og refusjonsregler (elæring eller selvstudium)

Spørsmål og kontaktinformasjon:
Ta kontakt med regutkurs@ous-hf.no om du har spørsmål vedrørende kursplass og faktura.
Kontakt intro2pediatri@gmail.com ved behov for informasjon om kursets faglige innhold.

Vel møtt på vegne av kurskomitéen
Marius Skram
Kursleder
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