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Litt om kurset:  
Kurset er særlig beregnet på sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og logopeder 
ansatt i primærhelsetjenesten, men er også åpent for leger, helsefagarbeidere, sykehusansatte og 
andre interesserte. 
Kurset legger hovedvekten på videre behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag etter 
utskrivning fra sykehus. Det blir lagt vekt på praktiske aspekter ved behandling og rehabilitering 
etter hjerneslag, særlig tiltak som er viktige i overgangsfasen fra sykehus til sykehjem, kommunal 
rehabilitering eller eget hjem, slik at rehabiliteringen fortsetter. Psykososiale tiltak og tiltak for å 
forebygge nye slag vil også bli drøftet. 
 
Kursledere: Fysioterapeut Charlotta Hamre og professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller 

 

Praktisk informasjon: 
 

Sted: Digitalt kurs via Zoom 
 

Dato: 10. november 2020 
 

Timetall: 7  
 

Pris: 1700.- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te) 
 

Målgrupper: Fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer og 
logopeder, leger, helsefagarbeidere, sykehusansatte og andre 
interesserte 
 

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning med 7 
timer i geriatri, alders- og sykehjemsmedisin og allmennmedisin. 
Kurset søkes også meritterende til klinisk fagstige for 
sykepleiere, til ergoterapispesialist i allmennhelse og eldres 
helse samt til klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere 
og helsefagarbeidere med 7 timer. Andre yrkesgrupper må selv 
sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. 
 

Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 
Påmeldingsfrist: 1. oktober 2020 

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

 
Med forbehold om endringer i programmet 

 
kl. 08.30 – 09.00 
 

 
Oppkobling og registrering 

kl. 09.00 - 09.20 Medisinsk status ved utskrivelse 
 Professor/overlege Torgeir Bruun Wyller, OUS 
 

kl. 09.20 - 09.50 Sykepleiernes rolle innen rehabilitering etter hjerneslag  
Sykepleier Kristin Aasland Bruun, Asker kommune 
 

kl. 09.50 - 10.10 Rehabilitering tilbake til hverdagsaktiviteter etter hjerneslag 
Førsteamanuensis/ergoterapeut Anne Lund, OsloMet 
 

kl. 10.10 - 10.25 Pause  
kl. 10.25 - 11.00 Funksjon og fysisk aktivitet etter hjerneslag 

Fysioterapeut Charlotta Hamre, OUS  
 

kl.11.00 - 11.15 Intensiv gangtrening 
Fysioterapeut Elisabeth Bø, OUS 
 

kl. 11.15 - 11.30 Dysfagi 
Logoped Annelinn Kristiansen, OUS 

kl. 11.30 - 12.30 Pause 
kl. 12.30 - 12.50 Språkvansker 

Annelinn Kristiansen 
 

kl. 12.50 - 13.10 Vurdering av synsfunksjon etter hjerneslag 
Sykepleier/stipendiat Torgeir Solberg Mathisen, Universitetet i Sørøst-Norge 
 

kl. 13.10 - 13.25 Pause  
kl. 13.25 - 13.45 Utmattelse, eksekutiv svikt og emosjonell labilitet 

Overlege/stipendiat Georgios Vlachos, OUS 
 

kl. 13.45 - 14.00 Apraksi, neglekt, rom-retningsvansker og andre kognitive symptomer 
Torgeir Bruun Wyller 
 

kl. 14.00 - 14.20 Vaskulær demens  
Overlege/seksjonsleder Hege Ihle-Hansen, OUS 

kl. 14.20 - 14.35 Pause  
kl. 14.35 - 14.55 Depresjon etter hjerneslag  

Fagsjef Marit Tveito, Aldring og Helse 
 

kl. 14.55 - 15.15 Ernæring hos slagpasienter 
Klinisk ernæringsfysiolog Monica Ekornes, OUS og Bærum sykehus 
 

kl. 15.15 - 15.35 Slagdag 
Fysioterapeut Anne Cathrine Berg, Vestre Viken Bærum sykehus 
 

kl. 15.35 - 15.55  Psykososial rehabilitering 
Forsker Margrete Mangset, OUS 
 

kl. 15.55 - 16.00 Diskusjon og oppsummering 


