Svensk neuropediatrisk förenings kurs för blivande neuropediater 2013

Förvärvade skador i CNS
Målgrupp
Läkare under utbildning till grenspecialiteten Barn‐ och ungdomsneurologi med habilitering.

Kursmål
Ge en teoretisk grund för arbetet med barn‐ och ungdomar med förvärvade skador i centrala
nervsystemet från det akuta skedet till rehabilitering. Ingår i delmål 8 i Socialstyrelsens
målbeskrivning för specialiteten Barn‐ och ungdomsneurologi med habilitering.

Tid
Måndag 2013‐01‐14 – tisdag 2013‐01‐15

Plats
Långholmen konferens, Stockholm.

Deltagarantal
Max 40 st. Om anmälan överstiger max‐antalet prioriteras först ST‐läkare i barn‐ och
ungdomsneurologi med habilitering före övriga, därefter prioriteras en spridning över landet.

Kursledning
Ingela Kristiansen, överläkare, neuropediater, Sektionen för barnneurologi och habilitering,
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.
Niklas Timby, barnläkare, neuropediater under utbildning, Barn‐ och ungdomscentrum, Norrlands
Universitetssjukhus, Umeå.

Kursavgift
2850 kr/person inkl moms innefattar kaffe och lunch båda dagarna samt middag 14/1.

Anmälan och betalning
Sista anmälningsdag för kursen 2011‐12‐09. Anmälan per mail till niklas.timby@pediatri.umu.se.
Ange namn, tjänstgöringsställe och hur långt du kommit i neuropediatrikutbildningen.
Betalning sker enligt samma rutin och senast samma dag som SNPFs utbildningsdagar (postgiro
845990‐1, Svensk neuropediatrisk förening). Kursen kan betalas tillsammans med
utbildningsdagarna. OBS! Ange namn vid betalning!

Förberedelse
Varje deltagare förväntas förbereda ett fall av förvärvad hjärnskada att presentera och diskutera i
mindre grupp under kursen utan tekniska hjälpmedel. Tid för varje fall kommer att vara ca 15 min.

Boende
Ordnas själv. I mån av plats kan deltagare boka rum till rabatterat pris på Långholmen hotell (1140 kr
+ moms/enkelrum/natt). Kontakta då Långholmens gruppbokning på tel 08‐720 85 77 eller
grupp@langholmen.com och ange bokningsnummer 355507 för att boka (detta kan utnyttjas hela
veckan).

Kursbevis
Delas ut i samband med kursavslut.

Schema måndag 2013‐01‐14
09.30

Kaffe

10.00

Introduktion och presentation

Niklas Timby

10.15

Neurokirurgiska aspekter kring
traumatisk hjärnskada

Bo‐Michael Bellander,
neurokirurg/NIVA, Karolinska/KI

11.15

Neuro‐IVA. Anestesiologiska faktorer i
samband med traumatisk hjärnskada

Michael Wanecek, neuroanestesiolog,
St Görans sjukhus AB/KI

12.00

Lunch

13.00

Barnneurologiska aspekter vid
traumatisk hjärnskada hos barn och
ungdomar – finns möjligheter till
neuroprotektion?

14.30

Kaffe

15.00

Stroke

Olof Rask, neuropediater, Lund

16.30

Infektioner i CNS

Ronny Wickström, neuropediater,
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna/KI

18.00

Middag

Eli Gunnarson, neuropediater, Astrid
Lindgrens barnsjukhus Solna/KI

Schema tisdag 2013‐01‐15
08.30

Medicinska aspekter på rehabilitering
vid förvärvade skador i CNS

09.30

Kaffe

10.00

Medicinska aspekter forts

11.00

Fallpresentationer i grupper

12.00

Lunch

13.00

Neuropsykologens perspektiv på
rehabilitering

14.30

Kaffe

15.00

Skolsituationen efter en förvärvad
hjärnskada

16.00

Fallpresentationer i grupper

17.00

Kursutvärdering och avslutning

Ingrid Emanuelson, neuropediater,
Göteborg

Ingrid Emanuelson, neuropediater,
Göteborg

Catherine Aaro‐Jonsson,
neuropsykolog, Habiliteringen,
Östersund

Cristina Eklund, specialpedagog, FBH,
Uppsala

