
 

 

 
 
 
 

Invitasjon  
 

 

Preoperativ optimalisering av 

eldre pasienter - frailty-

vurdering og intervensjon  

 

 

 

 

 

 
 Oslo  

Oslo Kongressenter  

 

13. mars 2019   



 

 
 

 

 

 

Intervensjoner på eldre pasienter – frailty-

vurdering og optimalisering  

 

 
Kurset er særlig beregnet på spesialister i geriatri og leger under utdanning 

i geriatri, men kan også være aktuelt for andre indremedisinere, kirurger og 

anestesileger. Det omhandler vurdering av frailty (skrøpelighet) hos 

pasienter som vurderes for kirurgi eller andre intervensjoner. 

 
  

 

Praktisk informasjon: 
 

Sted: Oslo Kongressenter  

Dato: 13. mars 2019  

Timetall: 6  

Pris: 2200 (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te) 

Målgrupper: Geriatere og indremedisinere, også kirurger og 

anestesileger  

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til legers etter- og 

videreutdanning i geriatri, indremedisin, alders- og 

sykehjemsmedisin,anestesi og generell kirurgi med 6 

timer 

Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 

Påmeldingsfrist: 8. februar 2019  

 

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

konferanser 

 
 

 
www.aldringoghelse.no 

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


 

 

 
PROGRAM 
Kurs – preoperativ optimalisering av eldre pasienter – frailty-vurdering og 

intervensjon 
 

Målgruppe: Geriatere og indremedisinere, men kan ha interesse for kirurger, 

anestesileger og evt sykehjemsleger 

0830-0900:  Registrering, kaffe/te 

0900-0905:  Velkommen 

0905-0930:  Eldre pasienter og kirurgi/intervensjoner - hva vet vi? (Overlege Siri 

Rostoft, OUS) 

0930-1000:  Den gamle kirurgiske pasienten – kirurgens perspektiv (Overlege 

Kristoffer Lassen, OUS) 

- hva trenger kirurgen fra en geriater? 

- erfaringer med å operere gamle 

- failure to rescue  

1000-1030:   Den gamle kirurgiske pasienten – anestesilegens perspektiv (Overlege 

Allan Gulestøl, Akershus universitetssykehus) 

-betyr type anestesi noe? 

-stoppe medikamenter før operasjon? 

-væskebehandling 

-smertebehandling 

1030-1045:  Pause 

1045-1115: Frailty - betydningen i intervensjonssetting (Lege i spesialisering 

Elisabeth Skaar, Haukeland sykehus og Siri Rostoft, OUS) 

- hva er frailty 

- screening for frailty - praktisk 

- betydning for prediksjon/seleksjon/risiko - behandlingsbeslutninger 

- ulike typer intervensjoner – eksempler fra kreftkirurgi og TAVI 

 

1115-1200: Geriatrisk vurdering og intervensjon (Overlege Nina Ommundsen og Siri 

Rostoft, OUS) 

- klinisk praksis – slik gjør vi det 

- fysisk funksjon/mobilitet – prehabilitering 

 



 

 

 

- ernæring – hvordan optimalisere før operasjon? 

- polyfarmasi og komorbiditet (inkludert diabetes, nyresvikt) 

- kognitiv svikt og delirium, vurdering av beslutningskompetnase 

 

1200-1245: Lunsj 

 

1245-1315: Vurdering og optimalisering av hjertesykdommer (Overlege Svein Solheim, 

OUS) 

1315-1345: Vurdering og optimalisering av lungesykdommer (Siri Rostoft, OUS) 

1345-1400: Pause 

1400-1530: Sette alt sammen – kasuistikker med diskusjon (Elisabeth Skaar, Nina 

Ommundsen, Siri Rostoft, Allan Gulestøl) 

TAVI: Indikasjon, risiko, beslutningskompetanse, målsetning 

Kreftkirurgi: Indikasjon, optimalisering 

Akuttkirurgi: Hoftebrudd 

1530-1600: Oppsummering, visjoner, veien videre, implementering, nettverk 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

       
Påmeldingsslipp                

 

Preoperativ optimalisering av eldre pasienter – 

frailty-vurdering og intervensjon. 

 
Sted:  Oslo Kongressenter     

Dato:  13. mars 2019     

Pris:   2.200,- (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 

  E-post: post@aldringoghelse.no 

 

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

 

Påmeldingsfrist:  8. Februar 2019  

 
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. 

 

BRUK BLOKKBOKSTAVER 

Fornavn: ________________ Etternavn: _______________________ 

 

Stilling: _________________________________________________ 

 

Arbeidssted: _____________________________________________ 

Adr.: _______________________________________________ 

Tlf.: ______________________  

Postnr.: ______________  Poststed:______________________ 

E-post: _____________________________________________ 

 

Fakturaadresse: ___________________________________________ 

Postnr.: __________________  Poststed: ______________________ 

 

Fakturaen skal merkes: ____________________________________ 

mailto:post@aldringoghelse.no
http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser

