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TEMAKURS 
Oppfølging av eldre med kronisk obstruktiv lungesykdom 
(KOLS) 
 
Kurset er beregnet på sykepleiere og annet helsepersonell som 
behandler eldre pasienter med KOLS, særlig utenfor sykehus. 
Kurset vil formidle kunnskap som er viktig for å kunne gi best 
mulig helsehjelp til pasienter som har KOLS som del av et 
komplekst og sammensatt helseproblem, for å hjelpe den 
gamle KOLS-pasienten til å mestre livet med kronisk sykdom, 
og for å kunne gi den alvorlig syke KOLS-pasienten god 
lindrende behandling. 
 

 
Praktisk informasjon: 
 

Sted: OSLO 
Oslo kongressenter, Youngs gate 11 
 

Dato: 18.september 2018 
Timetall: 7 

 
Pris: Kr 2100,-  (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te) 

 

Målgrupper: Sykepleiere og annet helsepersonell som behandler eldre 
pasienter med KOLS, særlig utenfor sykehus. 

 
Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i 

ergoterapi, fysioterapi og sykepleie. 
Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter 
gjennomgått kurs. 

 
Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 

Påmeldingsfrist: 10. juli 2018 

 
Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst 

 

 
Nettpåmelding: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser 

 

 

 

http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser


 

 
PROGRAM 

 
18 september 2018  
  
Oppfølging av eldre med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 
Kursledere: Torgeir Bruun Wyller og Christine Råheim Borge 
       Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse  
 

08.30 – 09.00  Registrering, kaffe og te  

 

09.00 – 09.15 

 
Velkommen - ved kursleder Torgeir Bruun Wyller eller Christine R. Borge 
  

09.15 – 10.00  KOLS hos gamle - hva er annerledes? Ved Overlege Heidi Nygaard 
Bakken. 

10.00 – 10.15   Pause   
  

10.15 – 11.00  Praktiske forhold rundt behandling av KOLS.  Ved lungesykepleier Marit 
Leine 
 
 

11.00-11.45 Å leve med KOLS. Ved seniorforsker/lungesykepleier Christine R. Borge 

11.45 – 12.30 

  

Lunsj 

12.30 – 13.15  

 

13.15-13.30 

 

Fysisk aktivitet til eldre med KOLS. Ved fysioterapeut Petra Larsson 
  
Pause 

13.30 – 14.15 Ernæring til eldre med KOLS. Ved klinisk ernæringsfysiolog Kristine 
Nordkvelle 
  

14.15 – 14.30  

  

Pause   

14.30 – 15.00  Håndtering av multisykelighet hos personer med KOLS. Ved overlege 
Torgeir Bruun Wyller 
 

15.00- 15.45   

  

Palliasjon til pasienter med KOLS. Ved Overlege Marc Vali Ahmed. 

15.45-16.00  Spørsmål og evaluering. Avslutning 
  

   
Forbehold om endringer i programmet 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
Påmeldingsslipp                
Oppfølging av eldre med  
kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 
 

Sted:  OSLO 
Oslo kongressenter, Youngs gate 11   

Dato:  18. september 2018 

Pris:   Kr 2100,- inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te 

 

Påmelding kan sendes til:  

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

  Postboks 2136, 3103 Tønsberg 

  Tlf.:  33 34 19 50 

Faks:  33 33 21 53 

  E-post: post@aldringoghelse.no 

 

Nettpåmelding: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser 

 

Påmeldingsfrist: 10. juli  2018 
Påmeldingen må være skriftlig og er bindende. Ved avbestilling senere enn 2 

uker før kursstart vil du bli fakturert for hele kursavgiften. Eventuell avmelding 

må være skriftlig. Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst. 

 

BRUK BLOKKBOKSTAVER 

 

Fornavn: ________________ Etternavn: _______________________ 

 

Stilling: _________________________________________________ 

 

Arbeidssted: _____________________________________________ 

Adr.: _______________________________________________ 

Tlf.: ______________________  

Postnr.: ______________  Poststed:______________________ 

E-post: _____________________________________________ 

 

Fakturaadresse: ___________________________________________ 

Postnr.: __________________  Poststed: ______________________ 

 

Fakturaen skal merkes: _____________________________________ 
 

 

Oppfølging av eldre med  

kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), 18.september 2018 
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