«Legemidler og mat – en reise gjennom tarmen»
fra refluks til obstipasjon

Nettverkets vårseminar
Oslo, 3. juni 2019
Temaet for årets vårseminar er pediatrisk gastroenterologi, og det blir spennende
foredrag om blant annet refluks, obstipasjon og hvordan legemidler tas opp i
kroppen. Seminaret er åpent for alle og vil ha fokus på primærhelsetjenesten. Det gis
kurspoeng for farmasøyter, sykepleiere og det er søkt om kurspoeng for leger.
09.30-10.00

Registrering og kaffe

10.00

Åpning

Thomas Halvorsen
(Nettverket)

10.00-10.30

Administrasjon av legemidler – et historisk

Henrik Irgens

perspektiv

(Nettverket)

Fra klyster til persontilpasset medisin
10.30-11.15

Tarmen og absorpsjon – perorale legemidler

Joachim Frost

Hvor absorberes de? Hva påvirker absorpsjon?

(NTNU)

Har alder noe å si?
Sykdommer som påvirker opptaket av medisin.
11.15-11.35

Pause 20 min

11.35-12.05

Hvordan få barn til å ta legemidler?

Kari Christiane Fougner

-Råd og tips vi kan gi til foreldre

Bjerknes

Når tabletter ikke er mulig:

(OUS, Nettverket)

-Hva finnes av miksturer?
-Kan man manipulere tabletter?
12.05-12.35
12.35-13.00

Hva er årsaken til at vi har de legemidlene vi har?

Siri Wang

-Hva ligger bak de godkjenninger som blir gitt?

(SLV)

Refluks hos barn

Joel Selvakumar

Reigonale forskjeller knyttet til forekomst og

(Rikshospitalet)

behandling.
13.00-14.00

Lunsj 1 time

14.00-14.40

Hvordan diagnostisere og behandle reflux hos

Ketil Størdal

barn?

(Sykehuset Østfold)

Hva er normalt og hva trenger henvisning til
pediater?
14.40 -14.55

Pause 15 min

14.55 -15.25

Funksjonelle magesmerter hos barn og ungdom

Erling Tjora

-Hva ser man hos ungdom?

(HUS)

-Hva bruker ungdom mot dette?
-Spesiell kost, annet?
15.25-16.15

Matvareallergier

Martin Sørensen

-Kort om intoleranse

(UNN)
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-Hva er en matvareallergi?
-Hvor vanlig er det og hvordan diagnostiseres
det?
16.15-16.30

Pause 15 min

16.30-17.00

Inflamatorisk tarmsykdom-IBD

Gøri Perminov

-Når skal en mistenke IBD, varsel symptomer

(Ullevål/RH)

-Hvor vanlig er det?
-Kort om behandling og hvilke hensyn man må ta
hos barn som behandles for IBD.
-Vaksinasjon, Infeksjonsrisiko
17.50-17.30

Obstipasjon, årsak og behandling

Anders Mjelle

Hva må henvises til sykehus og hva kan håndteres

(HUS)

i primærhelsetjenesten?
17.30-17.55

Hvilket tilbud finnes på sykehuset?

Kristin Kleveland og kollega

Obstipasjonspoliklinikk i Trondheim

Sykepleier ved gastro
poliklinikk, St Olavs hospital

17.55 – 18.00 Oppsumering av dagen

Henrik Irgens og
Thomas Halvorsen
(Nettverket)

Med forbehold om endringer.

Kursbevis:
Trenger du kursbevis? Send e-post til post@legemidlertilbarn.no
Evaluering:
Hva syns du om årets Vårseminar? Vi vil gjerne bli bedre, så gi oss gjerne din evaluering her:
https://no.surveymonkey.com/r/v-2019
Du kan også finne evalueringsskjemaet bak denne QR koden:
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