
 
 
 

           
 

 

 
Invitasjon 

TEMAKURS I GERIATRI 

SMERTER OG PALLIASJON HOS ELDRE 

 
 

 
 

 OSLO  
 

Thon hotell vika atrium 
 21. april 2020 

 
www.aldringoghelse.no 

 
 
 

 

 

http://www.aldringoghelse.no/


 

 

 

 

 

          
 

 

Temakurs i geriatri  

Smerter og palliasjon hos eldre  
Smerte og palliasjon 

Kurset er særskilt beregnet på høgskoleutdannede som for eksempel sykepleiere, 

fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten. Kurset er også aktuelt for 

tilsvarende faggrupper i spesialisthelsetjenesten.  

 
Hensikten med kurset er å gi en grundigere innføring i de særlige utfordringene som er 

forbundet med å gi god lindrende behandling til gamle. Vi vil omtale utfordringer i 

smertebehandling hos eldre, men også legge vekt på lindring av andre plagsomme symptomer 

hos pasienter med kort forventet levetid – som tungpust, angst, kløe og delirium. Vi vil også 

drøfte utfordringene som oppstår når pasienten ikke har én veldefinert, men flere alvorlige 

sykdommer som til sammen gir en alvorlig prognose.  

 

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk fagstige i sykepleie og til 

ergoterapispesialist i spesialiteten eldres helse. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke 

godkjenning etter gjennomgått kurs.  

 
Sted:   OSLO 

Thon hotell vika atrium 

 

Dato:   21. april 2020  
 

Timetall:   7  

 

Pris:   2300.- inkl. kursavgift, lunsj og kaffe 

 

Kursansvarlig:  Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid 

   med geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF,Ullevål 

 

Påmeldingsfrist: 15. mars 2020 

  

 

 

Nettpåmelding: www.aldringoghelse.no 
 

 

 

 

http://www.aldringoghelse.no/


 

 
 

      

                       

 

 
 

 PROGRAM 
 
08.00 - 08.30                      Registrering, kaffe/te 
  
08.30 - 09.15                      Palliasjon hos gamle og multisyke - særlige utfordringer  
                                           Overlege og sykehjemslege, Aart Hurnik, Stavanger kommune  
                                                
09.15 - 09.45                      Bruk av Opioider-særlige utfordringer hos de eldste? 
                                           Sykehjemsoverlege/faglig leder Sebastian von Hofacker, Bergen kommune og     

Verdighetssenteret 

 
09.45 - 10.00                      Kort pause 
  
  
10.00 – 10.30                     Adjuvante metoder for smertelindring 
                                           Sykehjemsoverlege/faglig leder Sebastian von Hofacker, Bergen kommune og 

Verdighetssenteret 
  
10.30 - 11.00                      Kvalme 

Sykehjemsoverlege/faglig leder Sebastian von Hofacker, Bergen kommune og 

Verdighetssenteret 
11.00 - 11.30                      Åndelig og eksistensiell smerte 
                                           Prest/Rådgiver, Olga Tvedt, Kirkens bymisjon 
  
  
11.30 – 12.30                     LUNSJ 
  
12.30 - 13.15                      Palliativ behandling av pasienter med kols, hjertesvikt, nyresvikt, dyspné og kløe 

               Overlege, Marc Vali Ahmed, Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus  

 

13.15 – 13.30                     Kort pause 

 

13.30 – 14.00                     Hvordan bruke «hospice-filosofi» utenfor hospice? 
                                            Spesialsykepleier, Marianne Dahl, Lovisenberg lindring og livshjelp 
  
14.00 - 14.45                      Palliasjon ved alvorlig demens                                         

 Overlege, Tora Stensvold og enhetsleder/sykepleier Helene Eikel, Midtåsenhjemmet 
  
14:45 – 15.00                     Kort pause 
 

15.00 - 15.45                     Delirium hos pasienter i palliativ behandling og i terminalfasen 
 Overlege/postdoktor Bjørn Erik Neerland, Geriatrisk avdeling, Oslo   

universitetssykehus      
                 
15.45 - 16.15                      Diskusjon, oppsummering  

Professor Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus 
 

 
 

Med forbehold om endring i programmet 

 
   
    



 

 

 
 
Påmeldingsinformasjon               
Temakurs i geriatri:  

SMERTER OG PALLIASJON 
Sted:  OSLO 

Thon hotell vika atrium    
Dato:  21. april 2020   
Pris:   2300.- (inkl. kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te) 
 

Nettpåmelding: www.aldringoghelse.no 
 

 

Påmeldingsfrist:   15. Mars 2020 
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. 
 

http://www.aldringoghelse.no/

