
Velkommen til Møteplass Oslo! Del gjerne invitasjonen med kolleger! 
 

Lenke til påmelding 
 

 
 

TID: Onsdag 13. februar kl. 16.00-20.00, med servering fra kl. 16.00 – 
16:30  
STED: Rødt auditorium, bygg 25 (Laboratoriebygget), OUS Ullevål  
Tema: Hjertesykdommer 

 
16:30 - 16:40: Velkommen til nytt år på Møteplass Oslo! v/Bente Thorsen, 
samhandlingsoverlege, OUS og sekretær for Møteplass Oslo 
16:40 – 17:00: «Å leve med uvisshet» Samtale med en hjertepasient  
17:00 – 17:20: Brystsmerter nå igjen! Hvordan skille det ufarlige fra det farlige? Hvor ofte 
skal vi måle troponiner? v/lege Tonje Johansen, legevakten, Oslo kommune 
 
Forebygging og oppfølging av koronarsykdom 
17:20 – 17:40: Hvem skal ha primærprofylakse?  v/seksjonsleder Tor Ole Klemsdal, seksjon 
for preventiv kardiologi, OUS, Aker  
17:40 – 18:00: Hvordan går det med hjerteinfarktpasientene våre?  
Sykehusets perspektiv: v/avdelingsleder Sigrun Halvorsen, hjertemedisinsk avdeling, OUS 
18:00 – 18:20: Pause 

18:20 – 18:40: Balansen mellom anbefalt behandling, «folkemeningen» og pasientens valg 
Fastlegens perspektiv v/fastlege Ellen Anita Fagerberg, Abildsø legekontor 
18:40 – 19:00 Debatt: Har vi felles mål for forebygging, og hvor er forbedringsområdene? 
 
19:00 – 19:20 Hvem får hjertesykdom i dag? Hvilken betydning har sosial ulikhet og etnisitet 
for forekomst og utkomme? v/seniorforsker Randi Selmer, Avdeling for kroniske sykdommer 
og aldring, Folkehelseinstituttet 
19:20 – 19:40 Behandling av arytmi og atrieflimmer. Hva er nytt? v/foreleser ikke avklart   
19:40 – 20:00 Kreftbehandling og hjertesykdom. Hva bør fastlegene vite? v/LIS Geeta 
Gulati, Hjertemedisinsk avdeling, OUS. 

 
Møtet er ledd i en serie på 4 møter i 2019 hvor hvert møte teller 4 poeng. 
Tema og datoer for de tre andre av årets møter: 
Onsdag den 10. april: Kreftsykdommer 
Onsdag den 11. september: Reumatologi 
Onsdag den 13. november: Å gjøre det rette, til rett tid. Om over- og underdiagnostikk og – 
behandling 
 

https://response.questback.com/oushf/woytc86rzv


 
Vennlig hilsen 
 
Bente Thorsen 
Samhandlingsoverlege/Sekretær for Møteplass Oslo 
Stab, fag, pasientsikkerhet og samhandling 
Oslo universitetssykehus 
92885230/22118007 
 

Møteplass Oslo er forankret i Samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet og 
møtet arrangeres i samarbeid med Oslo legeforening. 
 
 


