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Kurs for allmennpraktikere – 17. og 18. januar 2019

Vi ønsker et godt samarbeid,
ta kontakt med oss om dere
har spørsmål.

Ortopedisk poliklinikk
Mandag til fredag,
09:00-11:00 og 12:00-14:00:
Tlf. 675 21 726
E-post: ortpol@mhh.no

Revmatologisk poliklinikk
Mandag til fredag,
09:00-11:00 og 12:00-14:00:

Vi ønsker alle allmennpraktiserende leger velkommen til kurs om lidelser i
muskel- og skjelettapparatet ved Martina Hansens Hospital 17. og 18. januar 2019.

Tlf. 675 21 727
E-post: revpol@mhh.no

Kurset er fordelt på to dager, hvor det legges opp til en dag med revmatologi og en dag
med ortopedi. Kurset inneholder oppdaterte foredrag og praktiske øvelser. Med kurset

Vakthavende revmatolog

ønsker vi å øke kunnskapen om revmatiske og ortopediske sykdommer i allmennpraksis

Ukedager kl. 08:00 - 16:00:
Tlf. 675 02 312

og bedre samarbeidet mellom allmennpraktiker og sykehusspesialist i utredning og
behandling av pasientene.

Kveld og helg:
Tlf. 900 82 156

Godkjenninger
Allmennmedisin; Videreutdanning: Emnekurs: 15 t i fagområdet muskel- og

HENVISNINGER
Alle henvisninger kan sendes
elektronisk eller pr. post:
Postboks 823, 1306 Sandvika
Les mer om rutiner på vår
nettside:
www.mhh.no/forhelsepersonell

skjelettlidelser.
Etterutdanning; Klinisk emnekurs: 15 t i fagområdet muskel- og skjelettlidelser.
Revmatologi; Videreutdanning: Valgfrie kurs: 15 t
Etterutdanning: Valgfrie kurs: 15 t
Alders- og sykehjemsmedisin; Videreutdanning: Valgfrie kurs: 11 t
Etterutdanning: Valgfrie kurs: 11 t
Påmelding
Frist for påmelding: 12. desember 2018.
Antall deltakere: Max 60 leger (obs. ansiennitet etter dato for innbetalt avgift)

TILBAKEMELDING
Vi vil gjerne ha innspill til
forbedringer. Send din
tilbakemelding til:
postmottak@mhh.no

Kursavgift: kr 3700,- (inkl. lunsj begge dager).
Vi tar imot påmelding til kurset gjennom e-post til turid.thoering@mhh.no
(kurssekretær). Påmeldingen registreres fortløpende ved innbetaling av avgift til:
«Kurs MHH -19» og deltagers NAVN, Martina Hansens Hospital, Pb 823, 1306 Sandvika.
Bankkontonr: 1627.07.10852

NYHETSBREV
Ønsker du å motta
nyhetsbrevet digitalt kan du
sende en e-post til:
Item@mhh.no

Ønsker du å sikre deg plass bør du melde deg på så snart du har bestemt deg.
Vennlig hilsen, Kurskomiteen ved MHH
Vedlegg: Kursprogram januar 2019
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