Allmennlegeforeningen ønsker velkommen
til kurs på Dr. Holms hotell, uke 12 2019
Sted:
Tid:

Dr. Holms Hotell Geilo http://www.drholms.no/
Søndag 17. mars – Middag serveres fra kl. 19.00 - til
Fredag 22. mars – avslutter med lunsj fra ca. kl. 12.30

Påmeldings-/og
avbestillingsfrist:
Kursavgift:

Torsdag 24. januar 2019
kr 6.000,-

Nærmere info om kursgodkjenninger, kursavgift og hotellpriser/frister m.m. nederst i
dokumentet
Lenke til påmelding
Familie og barn er også hjertelig velkomne. Ta gjerne med musikkinstrumenter.

Mandag 18. mars
Kl.:
08.30 - 08.45

08.45 - 09.15

09.15 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 17.15
17.15 - 19.00
19.30
20.00

Tema
Velkommen
v/ Kurskomitéens leder
Nervesystemets anatomi og fysiologi
Nevrologisk undersøkelse i allmennpraksis
v/ Espen Dietrichs, Oslo Universitetssykehus,
Nevrologisk Avdeling
Diskusjon
Gruppearbeid
Parkinsons sykdom - moderne behandling
v/ Espen Dietrichs, OUS, Nevr. Avd.
Diskusjon
Pause med kaffe og frukt
Ufrivillige bevegelser
v/ Espen Dietrichs
Diskusjon
Lunsj og sportslige aktiviteter
Kveldskurset: Mat og hjernen
v/ Are Brean, nevrolog og redaktør av Tidsskriftet
Pause med kaffe og kake
Kveldskurset: Musikk og hjernen
Samling i skibaren før middag
Felles middag

Tirsdag 19. mars
Kl.:
08.30 - 09.00

11.10 - 11.30

Tema
Polynevropati, er det noe å gjøre med?
v/ Randi Eikeland, Flåttsenteret Sørlandet sykehus
Diskusjon
Borreliose
v/ Randi Eikeland
Diskusjon
Pause med kaffe og frukt
Nevroradiologi
v/ Bjørn Tennøe, nevroradiolog Rikshospitalet
Diskusjon

11.30 - 12.30

Avmedisinering - gjør kloke valg
F.eks. epilepsimedisin - hvor lenge?

09.00 - 09.20
09.20 - 09.50
09.50 - 10.10
10.10 - 10.25
10.25 - 11.10

12.30 - 16.00
16.00 - 16.45
16.45 - 17.00
17.00 - 19.00

19.30
20.00
22.00

v/ Morten Finckenhagen, tidligere fastlege, nå
Legemiddelverket
Lunsj og sportslige aktiviteter
Avmedisinering, oppsummering
v/ Morten Finckenhagen
Pause med kaffe og kake
Kveldskurset: Musikk og hjernen
v/ Geir Olve Skeie, overlege nevrologi
Professor II ved Grieg akademiet
Konsert med Ingebjør Sørbøen
Felles middag
Allsang rundt pianoet

Onsdag 20. mars
Kl.:
08.30 - 09.00
09.00 - 09.15
09.15 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 16.00
16.00 - 16.45
16.45 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
20.00

Tema
Kognitiv svikt
v/ Erik Engebretsen, overlege geriatri, Bærum Sykehus
Diskusjon
Kognitiv svikt og bilkjøring
v/ Erik Engebretsen
Diskusjon
Gruppearbeid
Ikke i kveld kjære - jeg har hodepine
v/ Tine Poole, fastlege og hodepinespesialist
Diskusjon
Lunsj og sportslige aktiviteter
Musikkterapi ved Demens
v/ Audun Myskja
Pause med kaffe og kaker
Musikkterapi ved Parkinson
v/ Audun Myskja
Musikk for hjernen i sin alminnelighet
v/ Audun Myskja
Felles middag

Torsdag 21. mars
Kl.:
08.30 - 09.15

09.15 - 09.30
09.30 - 10.15
10.15 - 10.30
10.15 - 11.15
11.15 - 11.45
11.45 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 16.00
16.00 - 18.00
19.00
19.30

Tema
Epilepsi
v/ Ellen Molteberg, nevrolog, Statens senter for
epilepsi
Diskusjon
Akutt hjerneslag
v/ Christian G. Lund, overlege nevrologi RH
Diskusjon
Gruppearbeid
Diskusjon
Sekundærprofylakse etter hjerneslag
v/ Christian G. Lund
Diskusjon
Lunsj og sportslige aktiviteter
Foreningens time
Aperitiff på dansegulvet
Festmiddag og dans

Fredag 22. mars
Kl.:

Tema

09.00 - 09.30

MS-diagnostikk – det haster!

09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 12.20
12.20 - 12.30
12.30 ->

v/ Astrid Edland, overlege nevrologi Drammen
sykehus
Diskusjon
MS behandling. Er helbredelse mulig?
v/ Astrid Edland
Diskusjon
Pakkepause
Bare en hjernerystelse?
v/ Christian G. Lund
Diskusjon
Oppsummering
Lunsj og vel hjem!

Viktig kursinformasjon:
Kursgodkjenninger: Kurset er søkt godkjent
Formiddagskurset "Nevrologi" er søkt godkjent med 21 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i nevrologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Ettermiddagskurset "Musikk for hjernen" er søkt godkjent med 11 valgfrie kurspoeng
til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin
Presensregelen/Kursbevis:
For å få tildelt kursbevis må du følge kurset i sin helhet, altså være til stede på
samtlige av kursets timer. Det blir sendt ut presensliste før og etter lunsj hver
kursdag. Du må selv sørge for å være til stede for å signere på denne.
Møt opp i tide! Heller litt tidlig enn for sent. Kursavgiften må være betalt før
kursbevis kan deles ut.
Hotellpriser:
kr 1.900,- pr. person pr. døgn i enkeltrom – full pensjon
Kr 1.600,- pr person i dobbeltrom der begge er deltakere på kurset
Kr 850,- per person per døgn med fullpensjon.
Kr 550,- for dagpakke for ikke-boende per person per dag som inkluderer møteromsleie,
lunsj og 2 kaffepauser.
Kursdeltakerne må selv dekke hotellutgiftene før avreise. Dagpakker for ikke-boende
blir fakturert sammen med kursavgiften.
Refusjon av reise- og deler av oppholdsutgifter kan søkes til Utdanningsfond II etter
kurset mot originalbilag og kopi av kursbevis.
Kursdeltagere som ikke benytter bestilt hotellrom i hele perioden, vil bli avkrevd
betaling for hele perioden med mindre annen avtale er gjort med hotellet eller ved
påmelding. Hvis foreningene blir belastet av hotellet for no-show, er vedkommende
kursdeltaker ansvarlig for beløpet.
Påmeldingsfrist og avmeldingsgebyrer:
Frist for påmelding og avbestilling Torsdag 24. januar 2019
Gebyrfri avmelding kan gjøre innen påmeldingsfristen.
- Etter 24. januar og frem til tre uker før kursstart belastes avmeldingsgebyr med
50 % av kursavgiften.
- Avmelding under tre uker før kursstart belastes med full kursavgift. Hotellutgifter
refunderes i henhold i hotellets avbestillingsregler. Dersom foreningene blir belastet
for hotellutgifter på grunn av for sen avmelding, vil den enkelte måtte betale beløpet.
- Avbestillingsbetingelsene gjelder uansett årsak; generell avbestilling, manglende
fremmøte, sykdom eller andre årsaker. Sjekk derfor om din personlige reiseforsikring
også gjelder ved denne type utgifter.
Påmelding
For spørsmål ta gjerne kontakt med: Geilokurset@ccnorway.no

