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Symtom från mag-tarmkanalen och levern
är vanligt förekommande. Inom primärvården dominerar funktionella mag-tarmbesvär, samtidigt som det är viktigt att
veta när vi ska misstänka ett mer allvarligt
gastroenterologiskt tillstånd.
Den differentialdiagnostiska bedömningen mellan ett godartat diarrétillstånd
och inflammatorisk tarmsjukdom är ibland svår och kan kräva gastroenterologisk specialistkompetens. Avvikande leverprover är ett annat exempel där
utredningsbehovet varierar stort och där allvarlig leversjukdom kan dölja sig
bland de mer vanligt förekommande benigna tillstånden. På akutmottagningar,
vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar är panoramat ofta annorlunda.
Här träffar man på tillstånd som kräver skyndsam utredning och behandling,
såsom akuta IBD-skov, skyhöga leverprover och fulminant leversvikt.

VI VÄNDER OSS FRÄMST TILL
ST-läkare i internmedicin som vill få en teoretisk fördjupning inom gastroenterologi och hepatologi. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för
ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen. Även för ST-läkare inom allmänmedicin, kirurgi, reumatologi, geriatrik, infektionssjukdomar och onkologi bör kursen kunna vara värdefull. AT-läkare under
det senare stadiet av AT-tjänstgöringen är också välkomna i mån av plats.
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Välkomna till översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi!
Vi hoppas och tror att kursen blir givande och
att du kommer att ha stor användning för
kunskaperna i ditt dagliga arbete. Vi är båda
kliniskt verksamma som specialister på sektionen för gastroenterologi och hepatologi vid
Akademiska sjukhuset. Undervisning av läkarstudenter utgör en rolig och viktig del av vårt
arbete. I den här kursen får vi möta kollegor
som har kommit längre i sin yrkesutveckling,
vilket innebär en spännande pedagogisk
utmaning. Genom att väva in kursdeltagarnas
egna erfarenheter fördjupas diskussionerna
och på så sätt brukar nivån kunna anpassas
i stunden. Vi vill att det lärande klimatet på
kursen ska vara stimulerande, prestigelöst och
inkluderande!

ÖVRIGA MEDVERKANDE I
KURSEN
Ledande forskare och ämnesspecialister
från bland annat Uppsala universitet
och Akademiska sjukhuset, Uppsala
Presentation av föreläsarna samt
aktuellt schema ser du på
www.uppdragsutbildning.uu.se

Anmälan
senast 7 januari 2020
www.uppdragsutbildning.uu.se

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.lipus.se, (LIPUS-nr: 2019100)
Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och deltagande i kursens samtliga moment.

KURSENS MÅL

DELMÅL I UTBILDNINGEN

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens
målbeskrivning för ST:

• ha kunskap om differentialdiagnostik, utredning, behandling och indikationer för remittering av patienter med;
inflammatoriska och funktionella tarmsjukdomar
u celiaki, laktosintolerans och födoämnesallergi
u dyspepsi och refluxsjukdom
u förstoppning
u inflammatoriska, kolestatiska och metabola leversjukdomar
u cirrotiska komplikationer
u

• självständigt kunna initiera utredning och behandling av
akuta gastroenterologiska och hepatologiska tillstånd

Enligt SOSFS 2008:17

Enligt SOSFS 2015:8

Internmedicin:
2, 4, 5

Internmedicin:
c1, c2, c6

Allmänmedicin:
3

Allmänmedicin:
c3

Medicinsk gastroenterologi
och hepatologi:
2, 4, 5, 8

Medicinsk gastroenterologi
och hepatologi:
c1, c2, c3, c6, c7, c10

Kirurgi
6, 7

Kirurgi
c6, c7

• kunna tolka labprover ur ett gastroenterologiskt och
hepatologiskt perspektiv
• ha kunskap om indikationer och kontraindikationer för
endoskopiska och radiologiska undersökningsmetoder

UPPLYSNINGAR
Datum, 21-24 januari 2020
Pedagogisk metod, katedrala fallbaserade föreläsningar utgör
utgångspunkten för en interaktiv diskussion kring praktisk handläggning. Efter föreläsningsblocken avsätts tid för falldiskussioner i
konstellationer som är anpassade för inlärningsmålen.
Utöver detta förekommer mentometerbaserade sessioner med
repeterande syfte, vilka samtidigt fungerar som examination.
Avgift, 13 400 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Avgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.
Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se
senast 7 januari 2020
Kontakt:
Amanda Romppala
tel 018-471 18 52
e-post: amanda.romppala@uadm.uu.se

Läs mer om
våra utbildningar
och anmäl dig på

VARFÖR UPPSALA UNIVERSITET?

www.uppdragsutbildning.uu.se

Framför allt inom det medicinska
området där utvecklingen går snabbt. Därför erbjuder Uppsala universitet
vidareutbildningar till dig som arbetar inom vården, främst till ST-läkare
men även till AT-läkare och färdiga specialister.
ALL KUNSKAP BEHÖVER FYLLAS PÅ.

är ett säkert kort. Här finns
några av Sveriges ledande forskare och vid Akademiska sjukhuset finns några
av landets främsta specialister. Ta chansen och möt dem på våra vidareutbildningar. Inspireras av deras föreläsningar och fallbeskrivningar och delta
själv i gruppövningar och diskussioner. Oavsett om du vill bredda din kunskap eller fördjupa dig inom ett område är det ett effektivt sätt att tillgodogöra dig kunskapen som krävs för ett nästa steg i karriären.
EN UTBILDNING VID UPPSALA UNIVERSITET
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