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Foredragsholdere:
Jette Schack
Spesialfysioterapeut på Sofies Minde og Ph.D.-kandidat på HiOA.
Har mange års erfaring med rehabilitering av benamputerte.
Helge Espen Viken
Likemann i Momentum, forening for arm- og benprotesebrukere.
Johan Ræder
Overlege på avd. for anestesiologi i Akuttklinikken på OUS og professor på UiO.
Harald Lenz
Overlege på avdeling for anestesiologi i Akuttklinikken på OUS
og seksjonsansvarlig for akutt smerteteam på Ullevål.
Egil Lingaas
Spesialist i medisinsk mikrobiologi og leder for avd. for smittevern, OUS.
Har arbeidet mye med forebygging av infeksjoner etter kirurgiske inngrep og
smitte på tvers av landegrenser.
Torunn Nygaard
Smittevernlege ved OUS-Ullevål og spesialist i infeksjonsmedisin.
Raphael Adobor
Ortoped og overlege på ryggseksjonen i Ortopedisk klinikk på OUS-Rikshospitalet.
Kaare Midtgaard
Ortoped og overlege på Traumeseksjonen på Ortopedisk avdeling Ullevål
og i avdeling for krigskirurgi og akuttmedisin i Forsvaret.
Gunnar Flugsrud
Ph.D. og spesialist i generell og ortopedisk kirurgi.
Overlege for seksjon for ortopedisk traumatologi, OUS-Ullevål.
Ida Marie Bredesen
Sykepleier med mer enn 20 års erfaring innenfor ø-hjelpsortopedi
og Ph.D.-kandidat ved UiO.
Lars Nordsletten
Ortoped og leder for forskningsavdelingen på Ortopedisk avdeling, OUS
og professor på UiO. Har arbeidet mange år med osteoporose.
Bjørn Erik Nerland
Lege i spesialisering i indremedisin og geriatri ved Geriatrisk avdeling
og stipendiat ved UiO. Skriver om delirium i sin Ph.D.-oppgave.
Øystein Espeland Karlsen
Lege i spesialisering, Ortopedisk klinikk OUS og styremedlem i NIF.
Kristina Linholm
Sykepleier, Ph.D. og forfatter. Hun har viet en stor del av sin forskning
til forskning på trykksår og sårinfeksjoner. Hun var Sveriges første professor
i sykepleie. Hun er forfatter av boka Sår.
Ole Reigstad
Ph.D. og spesialist i ortopedisk kirurgi og håndkirurgi. Overlege ved Hånd-og
mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk Klinikk, OUS-Rikshospitalet.
Gro Karine Sigvartsen
Sykepleier og enhetsleder på Skadelegevakta, OUS. Har jobbet på ulike enheter
på Ortopedisk avdeling siden 1997.
Lene Edvardsen
Arbeidet på Skadelegevakta som sykepleier siden 2013, jobbet mange år som
lærer før det.
Petter Nyquist
I november 2014 forlot Petter Nyquist familien for å leve 52 dager på gata i Oslo,
blant hjemløse og rusavhengige. Uten penger, kun iført det han har på seg og
med et videokamera, dokumenterte Petter livet på gata - et Oslo ukjent for de
aller fleste av oss!

NFSO-NSF kongress

Årets kongress blir arrangert av sykepleiere
på Oslo universitetssykehus

Den lokale arrangementskomiteen (LOK) består av
sykepleierne:

Geir Håvard Halvorsen, leder for seksjon for sengeposter og

poliklinikk på Ortopedisk klinikk og leder av LOK

Randi Kværnø, poliklinikken, Ullevål

Linda Nordgulen, sengepost 1, Ullevål

Ida Homme, sengepost 1, Ullevål (ikke til stede på bildet)

Jannicke Gabrielsen, sengepost 2, Ullevål

Mari Merete Steinan, sengepost 3, Ullevål

Christopher Ekholdt, Ortopedisk postoperativ, Ullevål

Veronica Damry, Ortopedisk sengepost, Rikshospitalet

Siv Helstad, Ortopedisk sengepost, Rikshospitalet

(ikke til stede på bildet)

Karianne L. Grønsleth, Ortopedisk sengepost i Storgata,

Ullevål

E-post til LOK:
nfsokongress2017@gmail.com

E-post til leder NFSO - NSF:
edebas@online.no  (Edel Bruun Bastøe)  

Kontaktinformasjon vedrørende påmelding, hotellbestilling
og lignende finner du via påmeldingslinken på faggruppens
nettside.

Velkommen til

Kongress
for sykepleiere med

interesse for ortopedi

26. - 28. april 2017
Hotel Bristol i Oslo sentrum

B
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Vi ønsker deg velkommen
til kongress

i Oslo!



Onsdag 26. april

09.00-10.00 Registrering. Besøk i utstillingen

10.00-10.30 Åpning.

10.30-11.30 Amputasjoner
v/Jette Schaack og Helge Espen Viken

11.30-12.00 Pause med besøk i utstillingen

12.00-13.00 Smertemekanismer og basal smertelindring
ved dagkirurgisk ortopedi v/Johan Ræder

13.00-14.00 Lunsj

14.00-14.45 Postoperativ smertelindring.
Hva med pasienter som er vanskelige
å smertelindre?
v/Harald Lenz

14.45-15.15 Pause med besøk i utstillingen

15.15-15.45 Smitte på tvers av landegrenser
v/ Erling Lingås

15.45-16.15 Resistente mikrober i sykehus
v/Torunn Nygård

16.30-18.00 Generalforsamling

19.00 Vi går til «Ingensteds».
En uformell sammenkomst med under-
holdning. Det vil være servering av mat og
mulighet for å kjøpe drikke.

Torsdag 27. april

08.30-09.30 Ryggkirurgi på FOCOS-hospital i Ghana 
v/Raphael Adobor og sykepleier

09.30-10.00 Pause med besøk i utstillingen

10.00-10.45 Multitraume
v/Kaare Midgaard

10.45-11.15 Brudd i acetabulum
v/Gunnar Flugsrud

11.15-11.45 Pause med besøk i utstillingen

11.45-12.45 Pasientsikkerhet og skade
- med fokus på trykksår
v/Ida M. Bredesen

12.45-13.45 Lunsj

13.45-14.30 Osteoporose
v/Lars Nordsletten

14.30-15.00 Pause med besøk i utstillingen

15.00-15.30 Presentasjon av ulike postere

15.30-16.15 Akutt forvirring
– En vanlig og utfordrende tilstand
v/Bjørn Erik Nerland

19.30 Aperitif

20.00 Festmiddag

Fredag 28. april

09.00-09.15 Velkommen til dag 3

09.15-09.45 Vakuumbehandling i ortopedisk avdeling 
v/ Øystein Espeland Karlsen

09.45-10.45 Sårbehandling; mikrobiologiske aspekter, 
sårinfeksjon og antiseptisk lokalbehandling
v/Christina Lindholm

10.45-11.15 Pause med utsjekk

11.15-11.45 Traumatisk amputasjon
– replantasjonsregime
v/ Ole Reigstad

11.45-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Mistanke om vold mot barn
v/Gro Karine Sigvartsen og Lene Edvardsen

13.30-14.30 Petter Uteligger

14.30-15.15 Avslutning

Vel hjem!

Med forbehold om trykkfeil og endringer i programmet.

Godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk
spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 18 timer.

Priser og registrering

Kongressavgift medlem: 3 000,-
Kongressavgift ikke-medlem: 3 950,-
1 dags registrering medlem: 1 400,-
1 dags registrering ikke-medlem: 1 750,-

«Ingensteds«, onsdag: 300,-
Festmiddag, torsdag: 880,-

Påmeldingsfrist er 15. mars 2017.

Se nettsiden for mer informasjon om priser og registrering
til kongressen.
www.nsf.no/faggrupper/ortopedi

Den lokale arrangementkomiteen har lagt ned en betydelig
innsats for at alle skal få noen lærerike og morsomme dager
i Oslo.

Posterutstilling: I forbindelse med NFSO-kongressen 2017
ønsker den lokale komiteen, i samarbeid med styret i
NFSO-NSF, å invitere til posterutstilling.
Er dette av interesse for deg eller noen av dine kollegaer,
send en e-post til nfsokongress.2017@gmail.com
Alle temaer som kan relateres til ortopedisk sykepleie er av
interesse.

Styret i NFSO-NSF ønsker medlemmer og andre
interesserte sykepleiere:

Velkommen til kongress!

Tips: Besøk nettsiden jevnlig!
www.nsf.no/faggrupper/ortopedi




