AKTUELL KURS FRÅN EXPO MEDICA

Basal kognitivmedicinsk utredning
Alla vårdcentraler skall kunna utföra en
säker utredning vid varaktig kognitiv svikt.
Denna kursdag ger dig verktyg att följa
Socialstyrelsens riktlinjer.
Göteborg 29 april 2021
Stockholm 5 maj 2021
Målgrupp: läkare i primär- och äldrevård. Kom gärna
tillsammans med sjuksköterska eller arbetsterapeut.
En utbildningsdag för teamet.

Tidig upptäckt av kognitiv svikt är viktigt för
att kunna ge rätt vård och omsorg. Den basala
kognitivmedicinska utredningen – demensutredningen – är grundläggande för att utesluta
påverkbara sjukdomar och för att i möjligaste
mån fastställa vilken neurodegenerativ sjukdom som drabbat patienten.
Denna utredning sker på primärvårdsnivå. Tolkningen av resultaten är inte sällan komplicerad och kan
försvåras av andra sjukdomar och tillstånd såsom
stress eller depression.
Alla vårdcentraler ska kunna genomföra en basal
kognitivmedicinsk utredning (Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för vård och omsorg av demenssjukdom 2010 liksom 2017). Den basala utredningen syftar till att fastställa:  
• Om en person har en kognitiv sjukdom eller om
det finns annan sjukdom som orsakar de kognitiva
problemen
• Vilken typ av kognitiv sjukdom det rör sig om
• Vilka funktionsnedsättningar som sjukdomen
medför och vad man kan göra för att minimera
eller kompensera för dess konsekvenser
Under dagen går vi på ett enkelt och handfast sätt
genom utredningsmetoder för att fastställa kognitiv
svikt. Detta innebär en sammanvägd bedömning av
strukturerad anamnes, intervju med anhöriga,

Plats & datum: centrala Göteborg 29 april, centrala
Stockholm 5 maj 2021
Tid: 09.00–16.00
Pris: 3 800 kronor exkl moms. Deltagarantalet är
begränsat till 40 personer. Boka-tidigt-pris 3 300
kronor före 15 mars.
Föreläsare: Moa Wibom, specialist i allmänmedicin,
Silvialäkare. Överläkare enheten för Kognitiv medicin,
Ängelholms sjukhus
I kursavgiften ingår: för- och eftermiddagskaffe, lunch
och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas intyg.
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fysiskt och psykiskt tillstånd, kognitiv testning
(MMT och ytterligare några instrument), funktions
– och aktivitetsförmåga, blodprovstagning och
strukturell hjärnavbildning med datortomografi
eller magnetkamera.
Dagen ägnas främst åt den basala utredningen
och dess tolkning men även den utvidgade utredningen med likvorkemi och PET-undersökning
kommer att beröras. Även medikolegala frågor som
läkaren behöver adressera såsom körkort, vapeninnehav och god man/förvaltare tas upp. Hälso-och
sjukvårdslagen (HSL) gäller för primärvården men
för patienten är socialtjänstlagen (SOL) minst lika
viktig. Hur kan kommunerna vara behjälpliga?

FOTO ELVINE

LUND

PROGRAM
09.00 start
• Definitioner och kognitiva domäner
• Demografi och förekomst av kognitiv sjukdom,
prognoser för framtiden
• De vanligaste kognitiva sjukdomarna: likheter och
skillnader
10.00–10.30 Förmiddagsfika
• Den basala utredningens innehåll
• Utredningsfynd och differentialdiagnostik
• Behandling
12.00– 13.00 Lunch
• Genomgång av Socialstyrelsens riktlinjer och
lokala vårdprogram
• Utredningen illustrerad genom några patientfall
• Diskussion
14.30–15.00 Eftermiddagsfika
• Utvidgad utredning: indikationer, innehåll och
betydelse
• Medikolegala frågor
16.00 Avslut

!
Anmäl dig idag på
www.expomedica.se

– VI UTBILDAR VÅRDSVERIGE!

Avsändare:
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

Jag anmäler mig till: Basal kognitivmedicinsk utredning

I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och
eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas
intyg. Alla priser är exklusive moms.

Göteborg 29 april 2021, 3 800 kronor exkl moms.
Stockholm 5 maj 2021, 3 800 kronor exkl moms.
Jag bokar före 15 mars och betalar 3 300 kronor exkl moms.
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Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se
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FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö
Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören organiserar
utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes personliga
medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll.
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina
kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för
att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

