Invitasjon til kurs i

HEMOSTATISK NØDKIRURGI
Inkludert praktisk trening med fokus på
teamfunksjon og skadebegrensende
kirurgiske teknikker

i Tromsø 13. og 14. oktober 2011
Universitetssykehuset Nord Norge HF

Hensikten med dette kurset er å trene komplette kirurgiske team i damage

control-teknikkene for å stanse livstruende indre blødninger hos
traumepasienter.
Kurset går over to dager og består av teoretiske gjennomganger kombinert med
praktisk trening på gris. Vi vektlegger beslutningsprosessen og teamarbeidet
mellom faggruppene (kirurg, anestesilege, sykepleiere ).
Teoretisk undervisning:
• Beslutningsprosessen (indikasjonsstillinger/alternativer)
• Forberedelser (utstyr/avdekning/varmekonservering/mental forberedelse)
• Prinsipper for anestesi
• Prinsipper for kirurgi
• Teamarbeid og kommunikasjon
Teknikker som skal øves
• Pakking ved blødninger i abdomen
• Avklemming av aorta
• Tilganger til thoracalorganer
• Behandling av skader på hjerte, lunger og bronchialtre
• Ekstraperitoneal pakking ved blødning fra bekkenfrakturer
• Forskjellige tilganger ved traumer
• Intraossøs kanylering
• Blottlegging av vene
• Innlegging av thoraxdren
• Akutt etablering av kirurgisk luftveg
Teamet skal øve samarbeid under press for å optimalisere kommunikasjon og
samarbeid mellom anestesi- og operasjonsteam.

Team: Hvert deltakende sykehus sender ett operasjonsteam til kurset.
Maksimalt antall deltagere i hvert team settes til 8 personer. Sammensetning av
teamene bestemmes av de enkelte sykehus, men vi foreslår følgende som
minimum: 2 kirurger, 1 anestesilege, 1 anestesisykepleier og 2
operasjonssykepleiere.
Alle teamene øver praktisk begge dager.
Enkeltpersoner: Enkeltpersoner kan også melde seg på og blir tatt med dersom
man finner plass til dem i et operasjonsteam.
Kursavgift
Kr. 20.000,- for hele teamet.
Dette inkluderer trening på to griser pr. team samt lunsj og kaffe begge dager.
2 stk. bøker (”Top Knife”) per team er med i avgiften, med mulighet til å kjøpe
flere til de resterende teamdeltagerne.
Opphold og reise må betales av den enkelte deltager/sykehus.

Påmelding
Kontaktperson for kurset er overlege Kristian Bartnes, Hjerte-, lunge- og
karkirurgisk avd., UNN Tromsø (kristian.bartnes@unn.no)
Elektronisk påmeldingsskjema finner du her
https://web.questback.com/universitetssykehusetnordnor/hemostatisknodkir2011/

Påmeldingsfrist
Påmelding senest 29. juni 2011. Påmeldingen er bindende.
Beskjed om plass på kurset sendes innen 20. august 2011

Informasjon om kurset og påmeldingsskjema:
www.unn.no/hjerte

Velkommen!

