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Invitasjon til AIS kurs – skadegradering
Traumeutvalget ved St. Olavs Hospital inviterer herved til AIS kurs (The Abbreviated Injury
Scale) 10.-11. juni 2008.
Kurset er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital, Prehospital and Disaster Medicine Center
og Association for the Advancement of Automotive Medicine.
Denne invitasjonen er et ledd i kompetanseheving innen mottak av traumatiserte pasienter i
Helseregion Midt-Norge, og på bakgrunn av behov for kunnskap innen traumeregistering ved
oppstart av Det nasjonale traumeregistret 1. Traumeutvalget presiserer at de som vil være
representanter fra sykehus i Helse Midt Norge må kunne fungere som ”primus motor” i
arbeidet rundt nasjonalt traumeregister lokalt i etterkant av kurset.
Kursinstruktører vil være traumesykepleier/kursleder Morten Hestnes fra Ullevål
Universitetssykehus og avdelingssykepleier Akuttmottak Kjell Tjosevik fra
Universitetssykehus i Stavanger.
Kurssted, dato og klokkeslett
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Nevrosentret 10.-11. juni 2008. Kurset
starter tirsdag kl 08.30 og avsluttes ca kl 17.30. Onsdagen starter kl 08.30 og avsluttes ca kl
15.00.
Registrering, kursavgift og påmelding
Kursavgifter er kr 3200 og inkluderer kursmateriale, lunsjer, pausemat og kaffe/the, må
innbetales før kursstart.
Representanter (en lege og en sykepleier) fra Helse Midt-Norge får dekket: kursavgift,
overnatting og reiseutgifter (diett utbetales ikke). Reise (billigste alternativ) og overnatting
bestilles av Ulrika Eriksson.
Påmelding gjøres elektronisk til Ulrika Eriksson, mailto:ulrika.eriksson@stolav.no .
Påmeldingen skal innholde følgende opplysninger: navn, tittel, privatadresse (for tilsendelse
av kursmateriale), fakturaadresse og arbeidssted. For deltakere fra HMN må påmeldingen
også innholde reisemåte og evt ønsker for ankomst og retur.
Påmeldingsfrist: 1. april 2008
Skulle du av en dokumentert og akseptabel grunn ikke kunne møte på kurset, ber vi deg i god
tid melde dette til oss. Vi følger imidlertid følgende prosedyre ved avmelding (gjelder
deltakere utom HMN):
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Ved avmelding mindre enn 5 uker før kursstart belastes kr 500,- (etter at kursmateriell er
sendt ut)
• Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart, belastes halv kursavgift
• Ved avmelding mindre enn 2 uker før kursstart, belastes full kursavgift
Avmelding må gjøres senest 5 uker før kursstart. Din plass på kurset kan da overlates til en
annen hvis du er forhindret fra å møte. Det er deltagerens ansvar og melde byttet til Ulrika
Eriksson. Dette for at korrekte opplysninger blir skrevet ut på kursbevis. Ved avmelding må
kursmateriale overlates til den som evt blir stedfortreder (gjelder deltakere fra HMN).
Kursbeskrivelse:
• Kursversjon: The Abbreviated Injury Scale, 2005 edition
• Kurset er på totalt 14 timer delt opp i forelesninger og selvstendig arbeide, hvor norske
anonymiserte pasienteksempler er brukt i kodeøvelsene
• Deltakerne trenger ikke å ha tidligere erfaringer i bruken av AIS
• Kursmanualen er på engelsk
• Kurset tar ikke for seg koding innen ICD-10 kodeverket
• Emner:
o
o
o
o
o
o
o
o

Beskrivelse av skadegraderingsmetoder og tekniker for bruk av disse
Hvordan skadegradering kan brukes og misbrukes
Koderegler og konvensjoner samt metoder for gradering av alvorlig skade pasienter med
multiple skader
Forståelse av struktur, oppbygging og innhold i The Abbreviated Injury Scale, 2005
Uttrekk av traumedata
Ekskludering av informasjon som ikke skal kodes
Hvordan skille på skader, komplikasjoner og utkomme
Anvendelse av reglene for kalkulasjon av Injury Severity Score (ISS) i multiple kroppsregioner

Godkjent kurs
Kurset blir søkt som merriterende for godkjenning til klinisk spesialist i
sykepleie/spesialsykepleie hos NSF.
Spørsmål
Vedrørende kursets innhold rettes spørsmål til Morten Hestnes,
mailto:morten.hestnes@uus.no
Vedrørende påmelding, reise og opphold etc rettes spørsmål til Ulrika Eriksson,
mailto:ulrika.eriksson@stolav.no
Med vennlig hilsen
<<sign>>
Ulrika Eriksson
traumekoordinator
St. Olavs Hospital

<<sign>>
Morten Hestnes
kursleder
AIS kurs

1) Traumesystem i Norge, Forslag til organisering av behandling av alvorlig skadde pasienter, desember 2006.
Arbeidsgruppe nedsatt av de regionale helseforetakene
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