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Velkommen til regionalt Perinatalkurs 27. og 28. april 2017 i Tromsø 
 

Perinatalkomitéen i Helse Nord arrangerer i år sitt sjette felles kurs for alle som arbeider med 
svangerskap, fødselshjelp og/eller nyfødtmedisin i Nord-Norge. Det er en viktig møtearena med 
årlige kurs.  Kurset avholdes i Tromsø på Universitetet i Nord-Norge (UiT). 
 
Programmet er lagt opp med tema som vi håper både primær- og spesialisthelsetjenesten vil finne 
interessante. Vi vil blant annet ta opp migrasjonshelse i svangerskap og fødselsomsorgen, diabetes i 
svangerskapet, Rhesus-testing av gravide, akutte situasjoner under fødsel og nyfødt resuscitering, 
smertelindring og perinatal palliasjon og presentere case fra Perinatalkomitéene. 
 
Målgruppe  
Jordmødre, sykepleiere, barnepleiere og leger som er involvert i arbeid med svangerskap, fødsel og 
nyfødtmedisin i Nord-Norge (Helse Nord).  
I tillegg ønskes følgende grupper velkommen: Fastleger og allmennpraktiserende leger, 
kommuneleger, kommunejordmødre og privatpraktiserende gynekologer. 
 
Læringsmål 
Å formidle oppdatert kunnskap om forskjellige temaer innen perinatalfaget. 
 
Godkjenning/kursbevis 
Kurset søkes godkjent som valgfrie 12 timer i spesialistutdanningen gynekologi og fødselshjelp, 
barnesykdommer og allmennmedisin (emnekurs) og godkjenning for etterutdanning for jordmødre 
og sykepleiere. Kursbevis blir utstedt etter avsluttet kurs, og forutsetter deltakelse begge dager. 
 
Påmeldingsfrist:   Fredag 7. april 2017 
Bestillingsfrist hotell:   Fredag 7. april 2017 
  
Meld deg på her:   https://response.questback.com/helsenordrhf/perinatalkurs_2017 
 

Kursavgift   
Det beregnes ikke kursavgift for deltakerne i målgruppen, men i år må deltakerne kjøpe sin egen 
lunsj, for eksempel i en av UiT’s kantiner.  
Fellesmiddag betales av deltakerne som tidligere. Fellesmiddag melder du deg på via 
påmeldingslenken.  
 
 

Reise 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Reiseregning sendes egen organisasjon. 
 

Overnatting  
Bestilles og betales av den enkelte deltaker.  Det er holdt av et antall rom på Pingvinhotellet (ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge) t.o.m. 7. april, og kan bestilles via telefon eller e-post, jfr. 
nedenfor. 
 

Bestill pr. telefon:  777 55200 
Bestill pr. e-post:  booking.pingvinhotellet@unn.no 
Oppgi kode:   67754 (for å få Helse Nord-pris) 
Enkeltrom m/frokost:  kr 995,-  
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Kurset avholdes i to forskjellige auditorium på UiT 
Torsdag 27. april i auditorium Tabletten i Farmasibygget. 
Fredag 28. april i auditorium 7 i MH-bygget. 
 
Fellesmiddag 27. april 
Det er fellesmiddag med buffét på Pingvinhotellet kl. 20.00.  Påmelding til middagen i 
påmeldingsskjemaet. Deltakere som ikke bor på Pingvinhotellet betaler middag/drikke til servitørene 
under middagen, mens de som bor på hotellet kan betale middag/drikke ved utsjekk. Pris for 
middagsbuffét kr. 195,-.  
 
Program følger vedlagt, små endringer kan komme.  
 
All informasjon finner du også på Helse Nord sin nettside: https://helse-
nord.no/arrangementer/regionalt-perinatalkurs-2017-2017-04-27  
 
Faglige spørsmål:     Tove Elisabeth Svee, tlf.: 97602885 / 77015643 

  E-post:  tove.elisabeth.svee@helse-nord.no    
 

Melding om forfall/praktiske spørsmål:   Unn Hamran, tlf.: 90690425 
  E-post: unn.hamran@helse-nord.no 

 
 
Vi sees i Tromsø! 
 
 
Med hilsen 
Kurskomitéen 
 
Claus Klingenberg    Jan Holt 
Leder regional perinatalkomité     Leder perinatalkomité sør 
i Helse Nord      
 
Tove Elisabeth Svee 
Sekretær regional perinatalkomité  
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