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Omfang
4 uker
Faglig innhold
Delemnet omfatter hudens normale struktur og funksjon, de vanligst forekommende hud- og
veneriske sykdommer og de potensielt livstruende hudsykdommer.
Kliniske problemstillinger
• 58 Sår i munnen
• 92 Svie/kløe/sår i underlivet
• 103 Hudtumores og dyspigmentering
• 104 Utslett
• 105 Håravfall
• 106 Kløe
• 107 Negleforandringer
• 108 Kroniske sår
Læringsutbytte
Etter gjennomført delemne skal studenten ha følgende:
Kunnskaper:
K1- beskrive hud-, negle- og slimhinneforandringer med medisinsk terminologi
K2- gjengi indikasjon og prinsipper for dermatologisk/venerologisk prøvetaking
K3- gjøre rede for diagnostisering og behandling av de vanligst forekommende hud- og veneriske
sykdommer i primærhelsetjenesten
K4 -gjøre rede for hvilke tilstander som krever henvisning til spesialisthelsetjenesten
K5- gjengi hovedprinsippene for dermatologisk lokalbehandling (smørebehandling,
badebehandling, omslagsbehandling)
K6- beskrive hudens anatomi
K7- gjøre rede for huden som barriere, som sanseorgan og hudens funksjon i temperaturreguleringen
K8- beskrive hudens strukturelle proteiner, lipider og proteoglycaner og gjøre rede for deres
funksjon
K9- gjøre rede for keratinocyttenes cellesyklus normalt og ved psoriasis
K10- beskrive og forklare histopatologiske forandringer og kunne sette histopatologiske og
kliniske forandringer i relasjon til hverandre
K11- gjøre rede for hudens normalflora
K12- gjøre rede for hvilke agens som hyppigst opptrer ved infeksiøse hudsykdommer
K13- gjøre rede for sykdomsmekanismer og risikofaktorer ved de aller vanligst forekommende
hudsykdommer samt ved de potensielt livstruende hudsykdommer
K14- beskrive prinsippene for prikktest og epikutantest, samt kunne angi indikasjon for disse
K15- gjøre rede for vanlige legemiddeleffekter i huden samt virkningsmekanismer og vanligste
bivirkninger ved behandling med topikale steroider
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K16- gjøre rede for effekter av UV-lys i huden samt indikasjon for bruk av UV-lys i behandlingen
av hudsykdommer
Ferdigheter:
F1- ta opp relevant anamnese og foreta klinisk hud-undersøkelse av pasienten.
Læringsaktiviteter
• Forelesninger 34 timer
• Gruppearbeid caser 8 timer
• PKU 6 timer
• Sårdag 6 timer
Arbeidskrav
• Deltakelse på 2 av 3 PKU
Praksis

Inngår ikke
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