Sykehuset i Vestfold,
Klinikk Fysikalsk Medisin
og Rehabilitering,
Kysthospitalet, inviterer til
fagseminar.
En-, to- eller tre- dags
fagseminar innenfor ulike
temaer.
Vi gir deg valget.
Melde deg på en
enkeltdag eller
flere dager.

Tirsdag 17. april 2018
Tema: Forebygging av fedme

Onsdag 18. april 2018
Tema: Livet etter kreftbehandling

Torsdag 19. april 2018
Tema: Paradigmeskiftet i muskelog skjelettbehandling

Fagseminar
Kysthospitalet
Tirsdag 17. April 2018

Tema:
Forebygging av fedme
Foredragsholdere:
Tor-Ivar Karlsen, PhD, sykepleier og statsviter.
Førsteamanuensis ved Institutt for helse og sykepleievitenskap
ved Universitetet i Agder og forsker ved Senter for sykelig
overvekt i Helse Sør-øst. Hans primære forskningsinteresse er
livskvalitet og andre subjektivt pasientrapporterte data i kliniske
studier. Han er for tiden engasjert i en rekke kliniske studier
rettet mot pasienter med sykelig overvekt. Han er også engasjert
i andre studier, særlig innen folkehelse og samfunn.

Knut Ivar Karevold, PhD, Organisasjonspsykolog med
doktorgrad i økonomisk psykologi fra Universitetet i Oslo
(2012). Førsteamanuensis (II) ved Medisinsk Fakultet og
Handelshøyskolen BI. Karevold har ledet GreeNudge i fire år.
GreeNudge er en virksomhet med fokus på å påvirke folk til å
velge sunnere og mer bærekraftig i form av atferdsøkonomiske
og situasjonsbestemte virkemidler. Karevold har samarbeidet
med Samira Lekhal om utforming av to
litteraturoppsummeringer og rapporter som viser hvordan slike
virkemidler kan brukes i helsefremmende arbeid knyttet til mat,
fysisk aktivitet, tobakk og alkohol.

Tove Langlo Drilen, M.Sc. Klinisk ernæringsfysiolog.
Hun har en Bachelor of Science (Nutrition) fra La Trobe
University, Melbourne, Australia (1999-2002 ) og en Master i
klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo (2004-2006). Hun har
arbeidet med overvekt og fedme hos barn, unge og familier i
snart 12 år. Arbeidet ved St Olavs Hospital fra 2006-2014. Hun
er nå ansatt ved Friskliv og mestring i Trondheim kommune og
arbeider med både barn og voksne. Hun har siden 2015 vært
prosjektleder for Kostverktøyet.no, og er tilknyttet Regional
senter for Fedmeforskning og innovasjon ved St Olavs Hospital.

Erling Dokk Holm, PhD, statsviter. Arbeider som
førsteamanuensis ved Høgskolen i Kristiania. Holm har
arbeidet akademisk med byutvikling, design, arkitektur og
moderne forbruksmønster. Han har tidligere vært ansatt i
Norsk Form og ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Han er aktiv i
samfunnsdebatten, også gjennom sin spalte i Dagbladet og
som kommentator i Dagens næringsliv.

Samira Lekhal, MD, PhD. Hun har studert medisin og
psykologi. Hun er spesialist i indremedisin og har
doktorgrad på forebygging og risikofaktorer for utvikling av
hjertesykdom. Hun er blant de sentrale ekspertene på
kosthold og forebygging av livsstilssykdom i Norge. De siste
15 årene har hun jobbet med overvekt og har siden 2011
ledet barneseksjonen ved Senter for sykelig overvekt i Helse
Sør-Øst. Hun sitter i referansegruppen til European
Childhood Obesity Group og er styreleder i GreeNudge.
Samira Lekhal leder prosjektet «Fra kunnskap til handling»,
et tverrfaglig og nasjonalt arbeid med målsetting om å
forebygge livsstilssykdom og overvekt hos barn og unge.
Gjennom «Fra kunnskap til handling» er Norge første land i
Europa hvor det gjennomføres landsdekkende kurs i helse, og utdanningssektoren med fokus på forebygging av
overvekt hos barn og unge. Videre har prosjektet initiert
samarbeid mellom flere forskningsinstitusjoner og
matvareindustrien for å fremme sunnere og mer
helsefremmende forbrukeratferd.

Tirsdag 17. april 2018
Tema: Forebygging av fedme

Program:
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 09.05 Ønsker alle velkommen
Ved kursansvarlig og leder for fagseminaret Jarle Berge
09.05 – 10.00 Tor-Ivar Karlsen
Tema: «Fedme, livskvalitet og folkehelse»
10.00 – 10.15 Pause kaffe og frukt
10.15 – 11.10 Samira Lekhal
Tema: «fra kunnskap til handling»
11.10 – 11.25 Pause kaffe og frukt
11.25 – 12.20 Knut Ivar Karevold
Tema: «Hvordan påvirker situasjonsfaktorer hva folk spiser? Hvordan kan atferdsøkonomiske
virkemidler brukes i helsefremmende arbeid?»
12.20 – 13.05 Lunsj blir servert
13.05 – 14.00 Tove Langlo Drilen
Tema: «Hvordan kan Kostverktøyet.no brukes som et verktøy for forebygging av fedme?»
14.00 - 14.10 Pause kaffe og frukt
14.10 - 15.05 Foredrag Erling Dokk Holm
Tema: «byplanlegging som forebyggende
helsetiltak – strategier og tiltak»
15.05 - 15.10 Takk for nå

Kurspoeng
Norsk Kiropraktorforening godkjenner kurset med 5 timer.
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund godkjennes med 6
timer for å opprettholde spesialisttittelen muskel- og skjelett
fysioterapi.
Norsk Ergoterapeutforbund godkjennes med 6 timer meritterende
til ergoterapispesialist innen allmennhelse, barns helse, psykisk
helse, somatisk helse eller folkehelse.
Norsk psykologforening godkjennes med 6 timers
vedlikeholdsaktivitet.
Den Norske Legeforening:
Allmennmedisin godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videreog etterutdanningen.
Barnesykdommer godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for
leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Fysikalsk medisin og rehabilitering godkjennes med 6 timer for
spesialistenes etterutdanning.
Indremedisin godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i
spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Følg oss på vår Facebook-gruppe;
Fagseminar Kysthsopitalet
(https://www.facebook.com/groups/fagseminar
/)

Fagseminar
Kysthospitalet
Onsdag 18. April 2018

Tema:
Livet etter
kreftbehandling
Foredragsholdere:
Alv A. Dahl, cand. med., dr. med og professor. Han har vært
professor i psykiatri ved Universitet i Oslo fra 1992-2003 og
arbeidet som forskningsrådgiver ved Oslo universitetssykehus,
Radiumhospitalet fra 2003-2014. Senere konsulent samme sted,
psykiater ved Ressursklinikken A/S. Han har veiledet
40 doktorgradsstipendiater. Han har 288 PubMed publiserte
artikler. Forfatter og redaktør av flere lærebøker i psykiatri og
onkologi. Mest aktuell er: "Kreftsykdommer: sosiale og
psykologiske aspekter" (2016).

Håvard Aagesen, forfatter, rådgiver, skribent og taleskriver.
Han er forfatter av boka «Ingenmannsland». I boka forteller han
sin egen historie om sykdommen som forandret livet hans – og
om arbeidet for å bygge ny tilværelse på den andre siden. Til
daglig arbeider han som rådgiver, skribent og taleskriver med
sitt eget firma, Medandreord. Han har bakgrunn fra
Arbeiderpartiet, FN, Dinamo og Norges Rederiforbund.

Steffen Glathe, dr. med og M.Sc. i teologi.
Har vært seksjonsleder på Brystdiagnostisk Senter ved
Sykehuset Telemark i 11 år. Videreutdanning i spiritual care fra
Wien og Zug (Sveits), videreutdanning i humanistisk psykoterapi
(Eksistensanalyse og Logoterapie) i Berlin, Hannover og
Hamburg. Har utviklet pilotprosjekt på behandlingstilbud om
eksistensielle spørsmål ved livstruende sykdommer ved
Universitäre Cancer Center Hamburg (UCCH).
Jobber nå som lege og psykoterapeut ved et Psyk. Sykehus i
Altenburg/Tyskland med poliklinisk virksomhet i psykoonkologi.
Er forfatter og holder forelesninger om eksistensielle spørsmål i
Tyskland og Østerrike.

Nina Borge, MD, Spesialist i onkologi og indremedisin.
Har jobbet 10 år i Palliativt team ved Diakonhjemmet sykehus.
Rådgivende lege i Fransiskushjelpen. Jobber nå ved Vinderen
Bo- og servicesenter.

Onsdag 18. april 2018
Tema: Livet etter kreftbehandling

Program:
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 09.05 Ønsker alle velkommen
Ved kursansvarlig Brita Teigen Rognli
09.05 – 10.00 Foredrag Alv A. Dahl
Tema: «Arbeidsevne og arbeidsstatus hos kreftoverlevere»
10.00 – 10.15 Pause, kaffe og frukt
10.15 – 11.00 Foredrag Steffen Glathe
Tema: «Å leve hadde vært et flott alternativ»
11.00 – 11.15 Pause, kaffe og frukt
11.15 – 12.00 Foredrag Steffen Glathe
Fortsettelse «Å leve hadde vært et flott alternativ»
12.00 – 12.45 Lunsj blir servert
12.45 – 13.45 Foredrag Nina Borge
Tema: «Palliasjon, -rehabilitering i nedoverbakke»
13.45 – 13.55 Pause, kaffe og frukt
13.55 – 15.00 Foredrag Håvard Aagesen
Tema: «Ingenmannsland –
For oss som ikke døde, som ikke lenger
er syke, men heller ikke blir friske»
15.00 – 15.05 Takk for nå

Kurspoeng
Norsk Kiropraktorforening godkjenner kurset med 5 timer.
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund godkjennes med 6
timer for å opprettholde spesialisttittelen muskel- og skjelett
fysioterapi.
Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner med 6 timer
meritterende til ergoterapispesialist innen allmennhelse, psykisk
helse, somatisk helse, arbeidshelse eller folkehelse.
Norsk psykologforening godkjennes med 6 timers
vedlikeholdsaktivitet.
Den Norske Legeforening
Allmennmedisin godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videreog etterutdanningen.
Onkologi godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i
spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Fysikalsk medisin og rehabilitering godkjennes med 6 timer for
spesialistenes etterutdanning.

Følg oss på vår Facebook-gruppe;
Fagseminar Kysthsopitalet
(https://www.facebook.com/groups/fagseminar/)

Fagseminar
Kysthospitalet
Torsdag 19. April 2018

Tema:
Paradigmeskiftet
i muskel- og
skjelettbehandling
Foredragsholdere:
Aage Indahl, dr. med. spesialist i fysikalsk medisin og professor.
Han arbeider som professor II ved Universitetet i Bergen og
overlege ved prosjektet «Raskere Tilbake» ved Sykehuset i
Vestfold. Han har i en årrekke vært overlege ved Sykehuset i
Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, hvor han
arbeidet både klinisk og forsket på ryggplager. Forskningen har
bestått av både klinisk forskning og eksperimentell
basalforskning. Resultatene har bidratt både til ny forståelse av
patofysiologien bak ryggplager, og til ny lærdom om hvordan
ryggpasienten kan behandles klinisk. Han står oppført som
forfatter og medforfatter i 47 vitenskapelige publikasjoner og en
rekke bøker.

Kjartan Vibe-Fersum, PhD. Fysioterapeut, manuellterapeut og
førsteamanuensis Universitetet i Bergen (UiB). Han jobber til
daglig som fysio- og manuellterapeut ved «Helse i Centrum» i
Bergen og Førsteamanuensis ved Institutt for Global Helse og
Samfunnsmedisinske fag, UiB. Hans forskningsinteresse ligger
spesielt innenfor diagnostisering av langvarige muskel og
skjelettlidelser med spesifikt fokus på «Kognitiv Funksjonsrettet
Behandling» (KFB). Han var prosjektleder og førsteforfatter for
det første randomiserte kontrollerte forsøket på KFB. 1 års
dataene ble publisert i «The European Journal of Pain» i 2013.
Han utgjør også en del av forskningsgruppen bak Pain-Ed
website (www.pain-ed.com) som formidler siste oppdaterte
forskning innenfor KFB, både for allmenheten og helsearbeidere
som arbeider innenfor fagfeltet muskel- og skjelett.

Jørgen Jevne, BSc og MSc, er utdannet fysioterapeut ved
Høgskolen i Oslo og kiropraktor ved Syddansk Universitet i
Odense. Til daglig driver han «Hønefoss Kiropraktikk og
Rehabilitering». Jørgen har publisert vitenskapelige tekster i
blant annet British Journal of Sports Medicine og vunnet
fagpriser for sitt engasjement innen kunnskapsformidling på
muskel- og skjelettområdet. Han er for tiden aktuell med kurset
«The sexyshoulder» som skaper et rammeverk for undersøkelse
og rehabilitering av skulderpasienter. Han er også en
hardtslående formidler at kunnskap om muskel- og
skjelettlidelser på sosiale medier.

Ingar Heier, MD. Utdannet ved Universitetet i Oslo. Jobber som
overlege og spesialist i fysikalsk medisin ved Sykehuset i
Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR).
Han er godkjent veileder i kognitiv terapi og har sitt
interesseområde innen kognitive intervensjoner for muskel- og
skjelettplager. Han er også medisinskfaglig rådgiver for KFMRs
klinikksjef og er en sentral aktør i den faglige utviklingen for
muskel- og skjelettlidelser innad i KFMR.

Torsdag 19. april 2018
Tema: Paradigmeskiftet i muskel- og skjelettbehandling

Program:
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 09.05 Ønsker alle velkommen
Ved kursansvarlig Christian Furustad Marthinsen
09.05 – 10.00 Foredrag Aage Indahl
Tema: «Hvor står vi og hvor går vi? Implikasjoner for klinisk praksis»
10.00 – 10.15 Pause, kaffe og frukt
10.15 – 11.15 Foredrag Jørgen Jevne
Tema: «Paradokser og (U)Helse – Perspektiver fra en
deltagende observatør»
11.15 – 12.00 Lunsj blir servert
12.00 – 12.45 Foredrag Kjartan Vibe Fersum
Tema: «Cognitiv Functional Therapy – Making sense out of pain»
12.45 – 13.00 Pause, kaffe og frukt
13.00 – 13.45 Foredrag forts. Kjartan Vibe Fersum
Tema: «Cognitiv Functional Therapy – Making sense out of pain»
13.45 – 13.55 Pause, kaffe og frukt
13.55 – 14.55 Foredrag Ingar Heier
Tema: «Kognitiv terapi, ACT og
Brief Intervention i MSK-behandling»
15.55 – 15.05 Takk for nå

Kurspoeng
Norsk Kiropraktorforening godkjennes med 5 timer.
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund godkjennes med
6 timer for å opprettholde spesialisttittelen muskel- og skjelett
fysioterapi.
Norsk Manuellterapeutforening tellende for
spesialistgodkjenning inntil 6 timer.
Norsk Ergoterapeutforbund godkjennes med 6 timer
meritterende til ergoterapispesialist innen allmennhelse,
psykisk helse, somatisk helse, arbeidshelse eller folkehelse.
Norsk psykologforening godkjennes med 6 timers
vedlikeholdsaktivitet.
Den Norske Legeforening:
Allmennmedisin godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til
videre- og etterutdanningen.
Fysikalsk medisin og rehabilitering godkjennes med 6 timer
for spesialistenes etterutdanning.

Følg oss på vår Facebook-gruppe;
Fagseminar Kysthsopitalet
(https://www.facebook.com/groups/fagseminar/)

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

Tirsdag 17. April 2018
Onsdag 18. April 2018
Torsdag 19. April 2018
Adresse: Hammergate 15, 3264 Larvik
Se kart neste side.
Transport til kurslokalet Sliperiet:
Tog:5 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 dager
kr 300,kr 800,kr 300,-

2 dager
kr 400,kr 1200,kr 400,-

3 dager
kr 500,kr 1400,kr 500,-

Påmeldingsfrist
13. mars 2018

*

Må vise gyldig studentbevis ved innsjekking.

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 mer informasjon:
https://www.facebook.com/groups/fagseminar/

Bindende påmelding gjøres på følgende link for eksterne og interne
deltakere:
https://response.questback.com/sykehusetivestfold/ylbqkpmdeh

Bindende påmelding gjøres på følgende link for studenter:
https://response.questback.com/sykehusetivestfold/z2v2svmckt

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

