
25. – 26. april 2023
Holmen Fjordhotell - Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru

Kurs i avansert palliasjon for sykepleiere 
Omsorg, behandling og samarbeid i et komplekst pasientforløp



Med forbehold om endringer

Kursprogram                                 25. april 2023

Omsorg, behandling og samarbeid i et komplekst pasientforløp
Vi følger Kari, 43 år

Tid: Tirsdag 25. april   kl. 09.30 – 17.00 

09.30 - 10.00  Registrering, rundstykker og kaffe  

10.00 - 10.30  Velkommen: Nyheter fra fagfeltet og presentasjon av case
   v/ Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, 
   Helse Sør-øst

10.30 - 11.55  Komplikasjoner i mage-tarmtraktus og muligheter for behandling    
   v/ Hartwig Körner, overlege og professor, Gastrokirurgisk avdeling,  
   Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Bergen

11.55 - 12.15  Pause 
 
12.15 - 13.00  Når pasientene får hjernemetastaser 
   v/ Astrid Telhaug Karlsson, onkolog og stipendiat, Avdeling for 
   kreftbehandling, Oslo universitetssykehus
 
13.00 – 14.00   LUNSJ 

14.00 - 14.45  Avansert symptomlindring 
   v/ Are Kirkaas Normann, avdelingsoverlege, Lovisenberg Lindring og  
   Livshjelp, Lovisenberg diakonale sykehus

14.45 - 15.05  Pause
 
15.05 - 17.00  Samarbeid og samhandling for å sikre kvalitet i livets sluttfase
   v/ Karin Aaker, prosjektleder palliasjon, Kongsberg kommune og Karin  
   Hammer, kreftkoordinator, Gjøvik kommune

19.30    MIDDAG



       

Med forbehold om endringer

Kursprogram                                 26. april 2023

Tid: Onsdag 26. april kl. 08.30 - 15.00

08.30 - 10.30  Etiske dilemma – samarbeid med klinisk etisk komite (KEK)
   v/ Guro Lindviksmoen Astrup, kreftsykepleier og forsker, Avdeling for  
   kreftbehandling og representant i KEK, Oslo universitetssykehus
    og Bjørg Landmark, førstelektor, Universitetet i Sørøst-Norge, og   
   representant i etisk råd, Drammen kommune

10.30 – 10.50  Pause

10.50 – 11.30  Vi – de pårørende
                                Strategien som skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en   
   ressurs og til at de kan leve gode liv 
   v/Trude Aamotsmo, Foretakskoordinator for barn og unge i Avd. sam 
   handling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester,   
    Oslo universitetssykehus

11.30 – 12.30   LUNSJ 

12.30 – 13.15  Hvorfor og hvordan ivareta barn, ungdom og unge voksne som   
   pårørende og etterlatte?
   v/ Trude Aamotsmo, Foretakskoordinator for barn og unge i Avd.   
                                        samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester, 
   Oslo universitetssykehus

13.15 – 13.35  Pause

13.35 – 14.45  Ivaretagelse av hjelperen 
   v/ Espen Greve Aubert, psykologspesialist, Avdeling for klinisk service,  
   Oslo universitetssykehus

14.45 – 15.00  Oppsummering og avslutning

	 	 	 Kurset	søkes	som	tellende	til	Norsk	sykepleierforbund	(NSF)	for	godkjenning		 	
	 	 	 som	klinisk	spesialist	i	sykepleie/spesialsykepleie.

	 	 	 Kursbevis	sendes	ut	etter	besvart	evaluering.	



Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst 
Avdeling for kreftbehandling

Kreftklinikken
Besøksadresse:	Kreftsenteret	Bygg	11,	Kirkeveien	166,	0450	Oslo
Postadresse:	Postboks	4956	Nydalen,	0424	Oslo
Telefon:	+	47	23	02	66	84
E-post: kslb@ous-hf.no

Foto:	pixabay.com
Layout:	Cathrine	Elshaug

www.oslo-universitetssykehus.no/palliasjon

mailto:kslb%40ous-hf.no?subject=
http://www.oslo-universitetssykehus.no/palliasjon

