Inbjudan till SweTraus AIS kurs
AIS (Abbreviated Injury Scale) Provider Course (Användarkurs)
Kursdatum:

13 maj 2020 kl. 09:30 – 19:00
14 maj 2020 kl. 08:00 – 16:30
Central Hotel, Vasagatan 38 Stockholm
15 stycken, om fler anmäler sig blir väntelistan i tur och ordning.

Plats:
Deltagare:

Beskrivning: AIS innehåller medicinsk teknik som ger ett internationellt accepterat verktyg för
att rangordna skadornas svårighetsgrad. AIS är baserad på anatomi enligt ett poängsystem
som klassificerar en individs skador i kroppens olika regioner enligt dess relativa allvar på en 6
gradig skala. AIS manualen och ett prequiz (inga krav på antal rätt) skickas hem till dig ca en
månad innan kursstart. För att bli godkänd på kursen krävs 20/28 rätt på postquiz.
Ämnen som omfattas: En kort historia av metoder, AIS användning och missbruk av AIS, koder
regler och konventioner, metoder för att kunna bedöma en patient med flera skador.
Arbetet är uppdelat i teori och praktiska övningar i kodning av skador. Till övningarna används
riktiga journaler som är avidentifierade. Kursen lär inte ut hur man använder ICD, utan är en
grundkurs i AIS kodning.
Mål
•
•
•
•
•
•

Förstå struktur, organisation och innehåll i AIS
Sammanfatta skadedata
Utesluta information som inte är kodningsbar
Skilja mellan skador och utfall
Tillämpa kodningsregler och riktlinjer som är specifika för varje kroppsregion
Tillämpa regler för att beräkna poängen ISS (Injury Severity Scale) för flera
kroppsregioner.

Kursavgift:

6000 kr/deltagare (exkl. moms, inkl. kursmanual, kaffe, lunch). Om avanmälan
sker efter att manualen är beställd från USA debiteras kliniken den delen av
kursavgiften (2500 kronor) om ingen ersättare tar platsen. SweTrau står för
kursavgiften för anmälda registrerarare i SweTrau men anmälande klinik
betalar resa och uppehälle för deltagaren.

Anmälan:

senast den 13 mars till tina.friberg@sll.se,alt. fax 08-517 765 47

Upplysningar:

Tina Friberg, tina.friberg@sll.se
Maria Håkansson, maria.h.hakansson@skane.se

Kursbekräftelse Kommer senast vecka 12 tillsammans med kursmaterial.

Välkomna!
www.swetrau.se
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