Oppdatering av kunnskaper om seksuelt overførbare infeksjoner (soi)
Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner (NKSOI)
inviterer til kurs 24. og 25. mai på Thon Hotel Maritim, Stavanger.

Midler til kurset er bevilget av Helsedirektoratet.
Målgruppe: Helsesykepleiere, leger, jordmødre og sykepleiere ved ungdomshelsetjenesten og andre
helsetjenester i kommunen der det tas prøver til undersøkelse for klamydia, hiv, syfilis, hepatitt B og
andre seksuelt overførbare infeksjoner.
Læringsmål: Deltakerne skal ha god kunnskap om hiv og soi, hvordan de overføres, diagnostiseres
og behandles.
Formål: Bidra til å redusere forekomsten av soi, både tilstander med svært høy forekomst som
klamydia, og mer sjeldne tilstander som hepatitt B, syfilis, hiv og gonoré.
Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund med 12 timer som meritterende for godkjenning til
klinisk spesialist i sykepleie / spesialsykepleie (12 timer).
Kurset er også godkjent av Den norske legeforening med 12 valgfrie poeng til videre- og
etterutdanningen i allmennmedisin, 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin, hudsykdommer og fødselshjelp og
kvinnesykdommer, og 12 timer som valgfritt kurs for spesialistenes etterutdanning i
infeksjonssykdommer.

Påmeldingsfrist
Deltakeravgift
Deltakerantall

13. april 2022
kr. 850,30

Deltakere som trenger hotellovernatting er selv ansvarlige for dette.

Med vennlig hilsen
Åse Haugstvedt
Nasjonal kompetansetjeneste for
seksuelt overførbare infeksjoner

Program
Tirsdag 24. mai 2022
09.45 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 11.25
11.25 – 11.55
11.55 – 12.05
12.05 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30

Registrering / kaffe
Åpning og presentasjon av deltakere og NKSOI
Introduksjon av soi
Olafia og sykepleierrollen
PAUSE
Hepatitt B
Herpes
PAUSE
Klamydia / mykoplasma / gonoré
LUNSJ
HPV
PAUSE
PrEP
Prøvetaking / risiko / msm
Smitteoppsporing

Onsdag 25. mai 2022
08.15 – 08.30
08.30 – 09.10
09.10 – 09.20
09.20 – 09.45
09.45 – 10.05
10.05 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.15
11.30 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 13.25
13.25 – 13.45

Kaffe
Hivinfeksjon
PAUSE
Syfilis
Chemsex
PAUSE
Normal utflod hos kvinner, candida, bakteriell vaginose
Kasus
LUNSJ
Samtaler om risikosex
PAUSE
Kursprøve/ Evaluering

Med forbehold om endringer i programmet.

Kursholdere er overlege Trine Kjus Brumoen, overlege Åse Haugstvedt og
helsesøster Signe Ragnhild Haave Kaste.
PÅMELDING
Påmelding på mail til skaste@ous-hf.no med navn på kursdeltaker, arbeidssted, stilling, fakturaadresse
og ev matallergier.
Påmeldingsfrist: 13. april 2022. Du er ikke påmeldt før du har fått bekreftelse på kursplass.
Ved spørsmål, kontakt Signe Ragnhild Haave Kaste
E-post: skaste@ous-hf.no
Telefon: 23 07 58 40 (sentralbord)

