Sykehuset i Vestfold,
Klinikk Fysikalsk Medisin
og Rehabilitering,
Kysthospitalet, inviterer til
fagseminar.
Onsdag 29. og
Torsdag 30. Mars 2017

Tema:
Dag 1: Behandling av sykelig
overvekt.
Dag 2: Livet etter
kreftbehandling.
Meld deg på enkeltdager eller begge dager

Fagseminar
Kysthospitalet
Onsdag 29. mars 2017

Tema:
Behandling av sykelig
overvekt
Foredragsholdere:
Jan Magnus Fredheim, Overlege, PhD. Arbeidet ved
onkologisk avdeling Haukeland Sykehus frem til han startet på
øre-nese-hals avdelingen ved Sykehuset i Vestfold i 2005. Nå
spesialist i øre-nese-hals og tok PhD på tema søvnapné i 2014.
Arbeider for tiden som seksjonsleder for øre-nese-hals
avdelingen ved Sykehuset i Vestfold med klinisk hovedområde
bløtdelskirurgi med spesialvekt på thyroidea.

Espen Gjevestad, PhD, førsteamanuensis fysisk trening ved
Politihøgskolen i Stavern, og har siden 2005 arbeidet ved
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet,
Sykehuset i Vestfold med behandling av pasienter med
sykelig overvekt. Tok PhD på tema «livsstilsintervensjon
som behandling av sykelig overvekt» i 2015

Mads Rosenkilde, PhD. Er post doc ved Biomedicinsk Institut
ved Københavns Universitet. Hans primære forskningsinteresse
er å undersøke hvor lite og hvor lett fysisk aktivitet som trengs
for å ha effekt på helsen. I tillegg har han interesse i å beskrive
hvorledes fysisk aktivitet påvirker andre komponenter av
energibalansen, samt appetitreguleringen. Mads har publisert
17 peer-reviewed artikler.

Ole Johannes Øvretveit, journalist, redaktør og forfatter.
Han har arbeidet som journalist i NRK, TV2, Dagbladet,
Aftenposten, Firda og Sogn Dagblad, samt bidratt til å
opprette aviser som Årdal og Lærdal Avis og Sogndal avis.
Han har også gitt ut tøysebøkene "Mat for ekte mannfolk”
og "vestlandsk Verandafilosofi", samt romanen "Doktoren
og Vesledoktoren". Han fortalte om pasienterfaringer som
sykelig overvektig under den store europeiske
fedmekonferansen i Gøteborg (EOS) i 2016.

Rune Sandbu, Overlege, PhD. Avdelingssjef for kreft og kirurgi
ved Sykehuset i Vestfold, PhD fra Uppsala Universitet 2002,
tema laparoskopi og antirefluks kirurgi. Han er en av gründerne
til Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i
Vestfold og kirurgisk ansvarlig for overvektskirurgi.
Medforfatter til en rekke forskningsartikler innen fedmekirurgi.

Onsdag 29. mars 2017
Tema: Behandling av sykelig overvekt

Program:
08.30 - 09.00 Registrering
09.00 - 09.10 Ønsker alle velkommen
09.10 - 10.10 Espen Gjevestad
Tema: ”Borte bra, men hjemme best - livsstilsbehandling”
10.10 - 10.20 Pause kaffe og frukt
10.20 - 11.05 Rune Sandbu
Tema: ”Derfor er overvektskirurgi populært hos pasient og lege!”
11.05 - 11.15 Pause kaffe og frukt
11.15 – 12.15 Mads Rosenkilde
Tema: ” Beregninger af trænings-induceret vægttab, fokus på masse og bevægelse”
12.15 – 13.00 Lunsj blir servert
13.00 – 14.00 Ole Johannes Øvretveit
Tema: “Å vite hva man snakker om - Betydningen av å møte overvektige som
likemenn”
14.00 - 14.10 Pause kaffe og frukt
14.10 - 15.10 Foredrag Jan Magnus Fredheim
Tema: ” Søvn og søvnforstyrrelser hos personer med fedme”
15.10 - 15.15 Takk for nå

Følg oss på vår Facebook-gruppe.
https://www.facebook.com/groups/
fagseminar/
Se vår Facebook-gruppe for godkjent
kurspoeng.

Fagseminar
Kysthospitalet
Torsdag 30. mars 2017

Tema:
Livet etter
kreftbehandling
Foredragsholdere:
Jørn E. Jacobsen, PhD-stipendiat ved London School of
Hygiene and Tropical Medicine. Tema for hans forskning og
doktorgrad er prostatakreft. Han har hatt flere ulike stillinger
ved Sykehuset i Vestfold, blant annet direktør ved nåværende
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet,
Sykehuset i Vestfold. I dag arbeider han som kvalitets-,
forsknings- og innovasjonsdirektør ved Sykehuset i Vestfold.

Preben Engelbrekt, Cand. scient. soc., psykoterapeut (MPF) og
sosialrådgiver. Han er grunnlegger av organisasjonen Barn,
Unge & Sorg (Danmark) i 2000. Han er i dag direktør for Barn,
Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter i Danmark. I oktober
2016 mottok de det danske Kronprinsparets Sociale Pris.
Engelbrekt har siden 1994 arbeidet for at sykdom og sorg ikke
må ødelegge barn og unges liv – og hatt spesielt fokus på barn
og unge som pårørende til alvorlig syke foreldre. Han er opptatt
av å skille mellom normal og komplisert sorg.

May Hauken, PhD, sykepleier. Har lang klinisk erfaring innen
kreftomsorg; fra sykehus, Kreftforeningen og høgskole. Hun har
omfattende erfaring i undervising og veiledning fra kreftomsorg
og fra fag- og kompetanseutvikling på ulike nivåer innen
helsetjenesten. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Bergen
innen rehabilitering av unge voksne kreftoverlevere. Arbeider nå
som forsker og forskningsleder ved Senter for krisepsykologi i
Berge. Hun leder studien "Kreft og sosial nettverksstøtte," og i
tillegg arbeider hun videre med sine doktorgradsdata.

Liv Marit Smedstad, MD, PhD. Spesialist revmatologi 1996,
dr.grad 1996. Overlege ved Klinikk fysikalsk medisin og
rehabilitering, Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold siden 1999.
Veiledet to doktorgradsstipendiater innen tema funksjonelle
pareser og sykelig overvekt. Hun har vært med å etablere
rehabiliteringstilbudet til brystkreft og lymfom ved samme sted
og er i dag medisinsk ansvarlig for disse behandlingslinjene.

Torsdag 30. mars 2017
Tema: Livet etter kreftbehandling

Program:
08.30 - 09.00 Registrering
09.00 - 09.05 Ønsker alle velkommen
09.05 - 10.00 Foredrag Jørn E. Jacobsen
Tema: ”Livet etter prostatakreft - spiller behandlingsform noe rolle for livskvalitet”
10.00 - 10.15 Pause, kaffe og frukt
10.15 - 11.00 Foredrag May Hauken
Tema: ”Kreftbehandlingen var bare halve jobben – hvilke
utfordringer møter pasienten etter kreftbehandling?”
11.00 – 11.15 Pause, kaffe og frukt
11.15 – 12.00 Fortsetter foredrag med May Hauken
Tema: “Det var helheten som hjalp – rehabilitering av kreftpasienter”
12.00 – 12.45 Lunsj blir servert
12.45 – 13.45 Foredrag Liv Marit Smedstad
Tema: ”Fra kreft til krefter – rehabiliteringstilbudet ved Klinikk
fysikalsk medisin og rehabilitering”
13.45– 14.00 Pause, kaffe og frukt
14.00 – 15.00 Foredrag Preben Engelbrekt
Tema: ” Hvordan hjælper den
sundhedsprofessionelle bedst syge
forældre til at støtte deres børn?”
15.00– 15.05 Takk for nå
Følg oss på vår Facebook-gruppe.
https://www.facebook.com/groups/
fagseminar/
Se vår Facebook-gruppe for godkjent
kurspoeng.

Sykehuset i Vestfold,
Klinikk Fysikalsk Medisin
og Rehabilitering,
Kysthospitalet, inviterer til
fagseminar.

Onsdag 29. og Torsdag 30.
mars 2017
Adresse: Hammergate 15, 3264 Larvik
Se kart neste side.
Transport til kurslokalet Sliperiet:
Tog :10 min å gå fra togstasjonen.
Bil: Kjør retning Stavern (lyskryss) og deretter til høyre i første
rundkjøring.
Parkering: Gode parkeringsmuligheter utenfor lokalet mot betaling. For å
unngå kø ved parkeringsautomaten er det hensiktsmessig å laste ned
Micasa parkeringsapp.
Fly: Til Torp Sandefjord. Ta tog eller buss til Larvik, ca 20 min.
Overnatting: Ordnes selv og dekkes av deltaker. Farris Bad ligger 2 min
fra kurslokalet og 5 min fra togstasjon. Se link for booking:
http://farrisbad.no/

Deltakeravgift:
Ansatte ved SiV
Eksterne
Studenter*

1 dag
kr 100,kr 750,kr 300,-

2 dager
kr 200,kr 1200,kr 450,-

Påmeldingsfrist
13. mars 2017

*

Begrenset antall plasser, må vise gyldig studentbevis

Faktura blir tilsendt pr. post etter seminaret er avholdt.
Påmelding er bindende.
Ved spørsmål kontakt oss via tlf 97527842
eller e-post kystaseminaret@siv.no
Meld deg inn i vår gruppe på Facebook
for informasjon:
https://www.facebook.com/groups/fagseminar/

Bindende påmelding gjøres på følgende link for eksterne og interne
deltakere:

https://response.questback.com/sykehusetivestfold/2qvjaba5df

Bindende påmelding gjøres på følgende link for studenter:
https://response.questback.com/sykehusetivestfold/ang5tihmpt

(Eventuelt høyreklikk og velg åpne hyper- kobling eller kopier
og lim inn i nettadresse felte)

Kart til kurslokalet

Adresse GPS: Larvik Kulturskole (Sliperiet), Hammergata 15, 3264 Larvik

