
 
 

 

 

Praktisk hjerterehabiliteringsseminar  

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst og LHL-klinikkene Feiring  

inviterer til Praktisk hjerterehabiliteringsseminar torsdag 9. november 2017.  

 

Seminaret har fokus på praktisk informasjon, oppdatering og inspirasjon knyttet til aktuelle temaer innen 
hjerterehabilitering. Seminaret legges opp som en kombinasjon av foredrag og praktiske økter, med gode 
muligheter for spørsmål, erfaringsutveksling og dialog. 
 

Målgruppe 

Seminaret retter seg mot tverrfaglig helsepersonell og andre som jobber med hjertepasienter i en 
rehabiliteringsfase. Seminaret er aktuelt for helsepersonell i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.  

  

09.11.2017 

Praktisk informasjon 

Dato: torsdag, 09.11.2017 
Tid: Kl. 09.00-16.00 
Sted: LHL-klinikkene Feiring 
 
Påmelding 
Online påmelding: www.hjerterehab.no  
Påmeldingsfrist: 25.10.2017 
 
Kursavgift 
Kr. 1000,- for praktisk seminar 
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. 08.15-09.00, Resepsjonen, 3. etg. 
 
Lunsj 
Kl. 12.15 – 13.15.  
 
Møterom 
Plenumsalen, 3. etg.  
 
Lenke til kurs/arrangør 
www.hjerterehab.no  
 
Godkjenninger: 
Kurset 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. 

 
* Basiskurs i hjerterehabilitering  
Ressurssenteret arrangerer i tillegg et basiskurs i 
hjerterehabilitering onsdag 08.11.2017.  
Samlet kursavgift på kr. 1500,- ved deltakelse  
på begge dager.  
 
Se www.hjerterehab.no for påmelding og mer 
informasjon.  
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Praktisk hjerterehabiliteringsseminar torsdag 09. november 

08.30 Registrering. 

09.00: Velkommen. 

09.15: Hjerte- og karsykdom blant pasienter med leddgikt. 
Hvordan forebygge hjerte- og karsykdom i denne pasientgruppen? 
v/ overlege Anne Grete Semb, Diakonhjemmet sykehus. 

10.00: Pulmonal hypertensjon – en innføring.  
Hva er Pulmonal hypertensjon og hvorfor er rehabilitering så viktig for disse pasientene?  
v/ Arne Andreassen, overlege Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.  

10.45: Pause. Kaffe/te og frukt. 

11.15: Parallellsesjon 1:            

1a Lat eller syk?  
En brukerhistorie om pulmonal hypertensjon.  
v/ Sølvi Molnes, PAH Norge og LHL-klinikkene Glittre.  

1b Hvordan møte pasienter med annerledes kulturforståelse av sykdom og behandling? 
Case-presentasjoner – dialog og erfaringsutveksling i smågrupper.  
Innledning v/ fysioterapeut Grete Marte Nordmo Warming, LHL-klinikkene Feiring. 

1c Hjertetrim (OBS! Tilsvarende økt som ved basiskurset 08.11.17). 
Intervallbasert trening til musikk i gymsal.  
v/ idrettspedagog Yvonne Willersrud, LHL-klinikkene Feiring.   

1d Arbeidsfysiologisk testing. 
Introduksjon til testing og observasjon av test.  
v/ ansatte fra rehabiliteringsavdelingen ved LHL-klinikkene Feiring. 

 

12.15: Lunsj 

13.15:  Nudging – små dytt mot et sunnere kosthold.  
Resultater fra en studie gjennomført ved LHL-klinikkene Feiring.  
v/ klinisk ernæringsfysiolog Laila Dufseth.  

14.00: Hvorfor lever ikke hjertepasienter sunnere?  
En presentasjon av resultater fra NOR-COR studien.  
v/ John Munkhaugen, overlege Drammen sykehus.  

14.45: Pause. Kaffe/te og frukt. 

15.00:  Parallellsesjon 2:            
 

2a Hvordan jobbe med endring i praksis? Erfaringer fra Nudging-prosjektet.  
Case-presentasjoner – dialog og erfaringsutveksling i smågrupper. 
Innledning v/ klinisk ernæringsfysiolog Laila Dufseth. 

2b Oppfølgingsopphold etter hjerterehabilitering. 
Presentasjon av erfaringer og noen resultater.  
v/ fysioterapeut Britta Madsen Rasmussen, Unicare Hokksund. 

2c Styrketrening og hjertesykdom.  
Presentasjon av anbefalinger og tips til hvordan legge opp styrketrening for hjertepasienter.  
v/ fysioterapeut Cesilie Meling Stenbakken, LHL-klinikkene Feiring.    

2d Yoga for hjertepasienter.  
En time med virayoga - en fysisk og dynamisk yogaform med fokus på biomekanikk.  
v/ fysioterapeut May Linda Lundh, LHL-klinikkene Feiring og Jessheim yoga og fysioterapi.  

 
16.00: Takk for i dag.  

 

Med forbehold om endringer i programmet.  



 
 

 

 

Foredragsholdere 

Her er en kort presentasjon av de ulike foredragsholderne ved praktisk hjerterehabiliteringsseminar  
torsdag 9. november 2017.  

  

 

Anne Grete Semb 
Overlege, senior forsker og leder for Den forebyggende hjerte-revma klinikken ved 
Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus. Prosjekleder for NOCAR-
prosjektet – et  Nasjonalt løft for FOrebygging av hjerte-KArsykdom hos pasienter 
med Revmatisk leddsykdom. Leder av det internasjonale forskningskonsortiet: A 

TransAtlantic Cardiovaskular Cosortium for patients with Rheumatoid Arthritis - 
ATACC-RA. Redaktør og forfatter av flere kapitler i boken “Handbook of 
Cardiovascular Disease Management in Rheumatoid Arthritis” som kom i 2016.  

 

Arne Andreassen 

Overlege på kardiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, 
og leder programmene innen hjertetransplantasjon og pulmonal hypertensjon. 
 

 

Laila Dufseth  

Klinisk ernæringsfysiolog med lang erfaring innen hjerterehabilitering fra LHL-
klinikkene Feiring. Jobber nå som selvstendig ernæringsfysiolog, med tilknytning 
til blant annet Hospice Sangen,og Fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset 
Innlandet. Har samtidig vært prosjektleder for prosjektet "Nudging – et lite dytt mot 
et sunnere kosthold" i LHL. 

 

John Munkhaugen 

Konstituert overlege i kardiologi og postdoktorforsker ved Medisinsk avdeling, 
Drammen sykehus. Prosjektleder for NOR-COR (NORwegian CORonary 
Prevention) – et tverrfaglig preventiv kardiologisk forskningsprosjekt utgående fra 
Drammen sykehus i nært samarbeid med Sykehuset i Vestfold og Avd. for 
Medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 
 



 
 

 

 

 

Innledere parallellsesjoner:  

 

Sølvi Molnes 

Sølvi har diagnosen Idiopatisk Pulmonal  Arteriell Hypertensjon – en diagnose hun 
har hatt siden august 2010. Sølvi er også utdannet sykepleier med 
videreutdanning i rehabilitering og har  siden 2004 jobbet som spesialsykepleier 
ved LHL-klinikkene Glittre. Hun vil dele sine erfaringer som hun gjorde seg i tiden 
før og etter diagnostiseringen.  

 

Grete Marte Nordmo Warming 
Grete Marte er utdannet fysioterapeut fra Høyskolen i Oslo, og har en 
videreutdanning innen flerkulturell fagkompetanse. Hun har tidligere jobbet med 
lungerehabilitering på LHL-klinikkene Glittre, og har siden 2011 jobbet ved hjerte-
rehabiliteringsavdelingen på LHL-klinikkene Feiring.  
 

 

Yvonne Willersrud  
Yvonne har bachelor i idrett, friluftsliv og helse fra Høgskolen i Oslo, og er i tillegg 
utdannet personlig trener fra Norges Idrettshøgskole. Hun har jobbet ved 
rehabiliteringsavdelingen på LHL-klinikkene Feiring siden 2008, og har også hatt 
et engasjement ved Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst.  

 

Britta Madsen Rasmussen  
Britta Madsen Rasmussen er udannet fysioterapeut, og har master innen 
fysioterapivitenskap. Hun er en erfaren fysioterapeut som de siste årene har 
jobbet spesielt med  hjertepasienter ved Unicare Hokksund. Der er hun også 
veileder for turnusfysioterapeutene. 

 

Cesilie Meling Stenbakken 
Cesilie er utdannet Faglærer i kroppsøving fra Norges idrettshøgskole og 
Mensendickfysioterapeut fra Høgskolen i Oslo. I tillegg har hun en mastergrad 
innen helse- og sosialfag fra Høgskolen i Volda. Hun har jobbet ved LHL-
klinikkene Feiring siden 2005, og jobber nå som avdelingsleder for 
hjerterehabiliteringsavdelingen. 
 

 

May Linda Lundh 
May Linda er utdannet Mensendieckfysioterapeut fra Høgskolen i Oslo og har en 
bachelor i dans- og ballettpedagogikk fra Den Norske Balletthøyskole. Hun har 
grunnutdanning  samt flere videreutdanninger innen Viryayoga, og Yogaterapi-
utdanning med Doug Keller. I tillegg til å jobbe som fysioterapeut ved LHL-
klinikkene Feiring driver May Linda Jessheim yoga og fysio, og underviser i dans.  


