
 
 

 

 

Basiskurs i hjerterehabilitering  

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst og LHL-klinikkene Feiring  
inviterer til Basiskurs i hjerterehabilitering onsdag 8. november 2017.  

Mål med kurset  
Innføring i grunnleggende teoretiske og praktiske elementer innen hjerterehabilitering.  

Målgruppe  
Kurset retter seg mot tverrfaglig helsepersonell som er nye innen hjerterehabiliteringsfeltet,  
og/eller de som trenger en oppdatering av basiskunnskap om hjerterehabilitering.  
Kurset er aktuelt for helsepersonell i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.  

08.11.2017 

Praktisk informasjon 

Dato: onsdag, 08.11.2017 
Tid: Kl. 9.00-16.00 
Sted: LHL-klinikkene Feiring 
 
Påmelding 
Online påmelding: www.hjerterehab.no  
Påmeldingsfrist: 25.10.2017 
 
Kursavgift 
Kr. 800,- for basiskurs 
Kr. 1500,- for basiskurs og praktisk seminar*  
Faktureres i etterkant av seminarene. 
 
Veibeskrivelse/parkering 
Følg E6 til Minnesund,  
deretter RV33 mot Gjøvik.  
Det er parkeringsmuligheter ved  
klinikken. Følg skilting.  
 
Kollektivtransport:  
Nettbuss express (NX15).  
Fra Gardermoen kl. 07.20.  
Retur fra Feiring S-lag kl. 17.13.  
Se www.nettbuss.no for mer informasjon.  
 
Mulighet for overnatting 
Overnatting ved LHL-klinikkene Feiring. 
Send e-post for booking: fk-resepsjonen@lhl.no. 
Booking innen 01.11.2017.   
 
Spørsmål om overnatting kan rettes til  
resepsjonen på tlf: 63 92 44 00. 
 
Det er i tillegg gode overnattingsmuligheter i   
området rundt Oslo Lufthavn.   
 

Registrering 
Kl. 08.15 - 9.00, resepsjonen 
 
Lunsj 
Kl. 12.15 - 13.15.  
 
Møterom 
Plenumsalen, 3. etg.  
 
Lenke til kurs/arrangør 
www.hjerterehab.no   
 
Godkjenninger: 
Kurset er/søkes godkjent av aktuelle fagforbund  
for relevante spesialiteter. 
 
Spørsmål om seminaret 
Ta kontakt med Grethe Frank Strand, 
Ressurssenter for hjerterehabilitering. 
Tlf: 415 00 170 
E-post: grethe.frank.strand@lhl.no   
 
Annen informasjon 
Arrangementet er røyk- og parfymefritt. 

Program og innhold er i stor grad det samme  

som ved tidligere basiskurs.  

 
* Praktisk hjerterehabiliteringsseminar 
Ressurssenteret arrangerer i tillegg praktisk 
hjerterehabiliteringsseminar torsdag 09.11.2017.  
Samlet kursavgift på kr. 1500,- ved deltakelse  
på begge dager.  
 
Se www.hjerterehab.no for  påmelding og  mer 

informasjon.  
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Basiskurs i hjerterehabilitering onsdag 8. november 2017 

Foredragsholderne er ansatte ved rehabiliteringsavdelingen på LHL-klinikkene Feiring. 
 
  9.00 Velkommen 
 
  9.15 Hva er helhetlig hjerterehabilitering? 

Gjennomgang av definisjoner,  begreper og organisering innen hjerterehabilitering.   
 v/ leder for Ressurssenteret Grethe Frank Strand 
 
  9.45  Sykdomslære  

Fokus på koronar hjertesykdom, risikofaktorer og behandlingsmetoder 
 v/ assistentlege og stipendiat Hilde Bergum 
 
10.30 Pause. Kaffe/te og frukt 
 
 
10.45 Kosthold  

Hva er et hjertevennlig kosthold? Sammenhengen mellom kosthold, overvekt og hjertesykdom 
 v/ kostholdsveileder Marit Fagerli 
 
11.30 Aktivitet og trening ved hjertesykdom  

Hvorfor bør hjertepasienten trene og hvordan? 
 v/ fysioterapeut Christian Løyning Olsen 

 
12.15 Lunsj  
 
 
13.15 Veien til røyk og snusfrihet - hvordan ser den ut?  

Hvordan påvirker røyking og snus utvikling av hjertesykdom, og hva er de positive effektene av 
røykeslutt? Hva bør man fokusere på i arbeidet med røykeslutt? 
v/ spesialsykepleier Bengt Lidfors 

 
14.00 "På veg til resten av mitt liv som hjertesyk"  

Dialog rundt aktuelle temaer knyttet til det å leve med hjertesykdom.  
 v/ idrettspedagog Odd Erling Børstad og tidligere rehabiliteringsdeltaker Marit Bye. 
 
14.45 Oppsummering av dagen så langt 
 
 
15.00  Pause. Kaffe/te og frukt/mellommåltid. Skifte til treningstøy. 

 
 
15.15 Praktisk treningsøkt 

Introduksjon til hvordan trening av hjertepasienter kan gjennomføres i praksis.  
 

A: Hjertetrim v/ idrettspedagog Yvonne Willersrud 
     Intervallbasert trening til musikk i gymsal.  
     (Tilsvarende økt er valgbar parallellsesjon ved praktisk seminar 09.11.17) 
 
B: Intervalltrening v/ fysioterapeut Christian Løyning Olsen  
     4x4 minutter intervalltrening i motbakke (utendørs).   
 

16.15 God tur hjem! 

 

 

 
Med forbehold om endringer i programmet. 


