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ECT -koulutuspäivä 
 

 

Aika  12.2.2020 klo 8.15 – 16.30 (ilmoittautuminen alkaen klo 8.00) 
 

Paikka   Satasairaala, N2 auditorio, N-rakennus, 2. krs. 

  Sairaalantie 3, 28500 Pori (karttalinkki) 

 

Ei videoväliteisyyttä 
 

 

HUOM! Koulutusta anotaan erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (8h) 

erikoisaloille; psykiatria, nuoriso- ja oikeuspsykiatria, anestesiologia, yleislääketiede ja työterveyshuolto. 

 

 

Kohderyhmä  ECT –potilaita hoitavien yksiköiden henkilökunta, psykiatrian lääkärit ja hoitajat, 

anestesialääkärit sekä muut asiasta kiinnostuneet terveydenhuollon ammatti-

laiset  
 

Tavoite Lisätä tietoa ECT –hoidosta 

 

 

 

Ilmoittautuminen 5.2.2020 mennessä;  

 Satasairaalan (SATSHP:n) työntekijät Henkan Koulutushallinnan kautta. 

 Muut Koulutuskalenterin kautta. Edellyttää rekisteröitymistä järjestelmän 

käyttäjäksi. 

 Osallistumismaksu 150€ (+ alv 24%) 

 Peruminen tapahtuu samasta paikasta kuin ilmoittautuminen. 

 

 

 

Kahvitarjoilu  Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan mahdollisesta erityisruoka- 

  valiosta.  
 

Yhteyshenkilö Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa ylilääkäri Niko Seppälä puh. 044 707 

4458 tai sähköposti etunimi.sukunimi@satasairaala.fi 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa! 
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Ohjelma 

8.15–8.20  Koulutuspäivän avaus  

ylilääkäri Niko Seppälä, Satasairaala 

 

8.35–9.20  rTMS hoito Satakunnassa 

dosentti Anu Holm, Satasairaala 

 

9.20–9.40 ECT-hoito Suomessa 

ylilääkäri Niko Seppälä 

 

10.00–12.00 The fundamentals of ECT 

 History, use and ethics of Electro Convulsive Therapy  

 Features and biological effects of the epileptic seizure 

MD Håkan Odeberg 

  

12.00–13.00  Lunch (at cost) 

 

13.00–14.00  Indications for ECT 

 Which patients should get ECT 

 When to avoid ECT 

MD Håkan Odeberg 

 

14.00–14.30  Tolerability: Effects on cognition and memory 

 MD Håkan Odeberg 

  

14.30–15.00  Coffee 

  

15.00–16.30  Effectiveness, follow-up and relapse prevention 

 MD Håkan Odeberg 

 

 

 

 

Håkan Odeberg is with his life-long experience of ECT considered to be one of the foremost experts 

on the treatment in Sweden, also has high international regard. He has developed and led ECT units in 

small-town settings as well as in university clinics. For many years, one of his major areas of interest has 

been relapse prevention after a successful course of index ECT, and this has led to the development of a 

method called Integrated Maintenance ECT and Medication and a clinical tool for monitoring of clinical 

development, MODE, that will be presented in the course. For over a decade he has held highly appreci-

ated ”Hands-on” courses in his home town of Nyköping.  
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