
 

Nasjonal konferanse for Akutt og Mottaksmedisin 

7. og 8. februar 2019 i Stavanger  
 

Helse Vest arrangerer 7.-8. februar 2019 nasjonal konferanse for Akutt og Mottaksmedisin 
(AMM) på Sola ved Stavanger. Vi ønsker med denne konferansen å lage en arena for diskusjon 
og nettverksbygging rundt organisatoriske og faglige muligheter som denne nye spesialiteten 
gir.  
 
Hovedtemaer som vil bli belyst under konferansen er: 

 Etablering av spesialiseringsløp for ny LIS-utdannelse 

 Organisering av akuttmottak 

 Kliniske utfordringer innen akutt og mottaksmedisin 
 
Vi ønsker alle leger, sykepleiere og ledere ved akuttmottak og akutt klinikker, personell med 
ansvar for organisering av spesialiseringsløp for AMM, og andre med interesse for akutt og 
mottaksmedisin hjertelig velkommen til konferansen!  
 
Tid og sted: torsdag 7. februar og fredag 8. februar 2019 Quality airport hotel Stavanger. 
Oppstart med registrering og lunsj fra kl. 10.00 – 12.00. Avsluttes 8. februar med lunsj og 
postersesjon kl. 12.30 – 13.30. Det er også reservert møterom i etterkant for ev. 
nettverksmøter.  
 
Pris per deltaker inkludert middag og overnatting kr 2 945,-  
 
For praktisk informasjon og påmelding: https://gtravel.qondor.com/tr14436helsevest  

 
Det vil bli arrangert postersesjoner. Postere medbringes konferansen, henges opp ved 
registrering. 
 
Frist for påmelding: 8. januar 2019.  

Foreløpig program:  

Torsdag 

 Åpning (Bård-Christian Schem - fagdirektør i Helse Vest) 

 Sykehusenes utfordringer fremover (Inger Cathrine Bryne – adm.dir SUS) 

 Presentasjon av ny spesialitet i AMM (representant etableringskomiteen for AMM) 

 Hvordan kan ny spesialitet brukes ved store og små sykehus (representant fra Hdir) 

 Lege i triage 

 Klinisk ledelse i team 

 Konferansetelefon og samarbeid primærhelsetjenesten/ spesialisthelsetjenesten 

 Mottak av kritisk syk pasient 

 Sepsis i akuttmottak 

 Kvalitetsindikatorer i akuttmottak 

 Nettverksgrupper 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgtravel.qondor.com%2Ftr14436helsevest&data=02%7C01%7Cmari.solsnes%40gtravel.no%7C691dad348aea4ae8468d08d648763793%7C5afa9e2067174d4c8d31d37a34df2b9e%7C0%7C0%7C636776069908335511&sdata=%2FpDZlyS76tLNbtryY%2BZZwd%2Bv%2BXLiSSX5TQ14bSlA5zU%3D&reserved=0


 

Fredag 

 Kompetanse i front – en nødvendighet i akuttmottaket (Dag Jacobsen – leder 
etableringskomiteen for AMM) 

 Presentasjon av mottaksmodellen HUS (Eivind Hansen – adm.dir. HUS) 

 Forskningsmuligheter i akuttmottak, paneldebatt 

 Felles akuttmottak i Danmark – noe for Norge? 

 Rus og psykiatri i akuttmottak 

 Lunsj med postersesjon 

 Nettverksgruppemøter (Alle kan nettverke, men det er blant annet avtalt møte for 
etableringskomiteen for AMM og alle leger som planlegger å søke om godkjenning 
AMM i løpet av etableringsperioden) 

 
Med forbehold om endringer i programmet 


