
Invitasjon 

Arrangør: 

                                                                                      
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte                                                                                                                                                       

til 

Fagseminar om 

forebygging av nyresvikt 

 
Målgruppe 

Allmennleger i Norge 

Tid:  Fredag 24. september 2010 

Sted:  Vinderen konferansesenter, Oslo 
                                                                                           



 

 

Til primærhelsetjenesten! 

LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte – inviterer i samarbeid med  
Norsk nyremedisinsk forening til fagseminar om forebygging av nyresvikt. 
 
Tid :   Fredag 24. september 2010 fra kl. 10.00 til kl. 15.30. 
Sted : Vinderen konferansesenter, Forskningsparken, Forskningsveien 2 A, Oslo. 
  Se veibeskrivelse på side 4. 
Mål- 
gruppe : Allmennleger i Norge, men også andre interesserte er velkommen. 
 
Pris : Kurset koster kr. 550 inkludert lunsj. 

Den norske legeforening, spesialitetskomité Allmennmedisin, har godkjent kurset 
med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. 

 
Bakgrunnen for seminaret er følgende: 
Antall pasienter som får nyresvikt og kommer i dialysebehandling har vært jevnt økende. De siste 10 
årene har det vært mer enn en fordobling i antall pasienter. I løpet av de kommende 10 år forventes 
det fortsatt en økning av antall dialysepasienter på 10 % pr. år, og en økende andel pasienter som 
ikke kan transplanteres.  
 
Det har etter hvert blitt satt mer søkelys på hva som kan bremse denne utviklingen, og forebygging 
og sekundærforebygging av nyresvikt er blitt aktuelle problemstillinger. 
Det er vist i flere store undersøkelser at optimal behandling av sykdommer som bidrar til utvikling av 
nyresvikt (f.eks. diabetes, høyt blodtrykk) kan utsette og kanskje unødvendiggjøre behandling med 
dialyse/transplantasjon.  
 
For å fange opp pasienter så tidlig som mulig er det nødvendig med et godt samarbeid med 
primærhelsetjenesten. Allmennlegene er normalt pasientens førstekontakt, og derfor vil det være de 
som i første rekke kan avdekke mulig nyresvikt eller sykdommer som på sikt kan føre til 
nyresykdommer.  
 
Som det framgår av programmet vil vi i løpet av seminaret også presentere ” Handlingsplan for 
kronisk nyresykdom” som er under utarbeidelse av Helsedirektoratet på oppdrag fra Sosial- og 
helsedepartementet. 
 
Vi håper mange finner programmet interessant og nyttig! 
 
Påmelding skjer til LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 
Telefon 23 05 45 50 – e-postadresse post@lnt.no 
Det er også mulig å melde seg på via våre nettsider www.lnt.no 
 
 
Påmeldingsfrist: 15. september 2010 
 

Oslo, august 2010 
Med vennlig hilsen         

                                                                                       
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte                                                                                                                                                                                                       



 

 

           

Program 
 
 

Møteleder:   Seksjonsoverlege Harald Bergrem, Stavanger Universitetssykehus 
 
KL. 09.30 – 10.00  Registrering – utdeling av diverse informasjon 
 
Kl. 10.00 – 10.10  Velkommen 

v/LNTs leder Lars Skar 
 
Kl. 10.10 – 10.30 Innledning til seminaret 

v/ avdelingsdirektør Maren Skaset, Kommunetjenesteavdelingen, 
Helse- og omsorgsdepartementet 

 
Kl. 10.30 – 11.00 Utvikling av nyresvikt i Norge  
   v/overlege Stein Hallan, Nyremedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 
 
Kl. 11.00 – 11.25 Hvorfor forebygge og hvordan forebygge? 

v/Avdelingsoverlege Aud Stenehjem, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 
 
Kl. 11.30 – 11.45 Pause 
 
Kl. 11.45 – 12.10 Hva kan allmennlegene bidra med i forebyggingsarbeidet? 

v/en fastlege  
 
Kl.12.15 – 12.45 Handlingsplan for kronisk nyresykdom  
   Hva vil den innehold og hvordan kan den brukes? 

v/Forslag: leder for utvalget for handlingsplanen, Unni Ånstad, ikke bekreftet 
  
Kl. 12.45 – 13.45 Lunsj 
 
Kl. 13.45 – 14.00 Hva betyr en utsettelse (forebygging) for pasienten? 

Egenerfaring v/Lars Skar, nyretransplantert og lede ri LNT 
 
Kl. 14.00 – 14.20 Hva sier allmennlegene? Har en de ressurser som trengs? 

v/ en kommunelege  
 
Kl. 14.20 – 14.40 Samhandlingsreformen – hvordan kan den brukes aktivt i dette  
   arbeidet? 

v/Kolbjørn Breivik, nestleder i LNT og leder av LNTs Helsepolitiske utvalg. 
 
Kl. 14.40 – 14.55 Åpne post – innspill fra salen 
 
KL.14.55 – 15.30 Paneldebatt - Hvordan samarbeide mot et best mulig resultat for pasienten? 
   v/innlederne 

KL.15.30 – 15.45 Avslutning v/Cicilia Montgomery Øyen, leder av Norsk Nyremedisinsk 
Forening 

 



 

 

 

 

Slik kommer du til Vinderen konferansesenter, Forskningsparken: 

 

 

Flybussen som går ruten Oslo Lufthavn Gardermoen til Bekkestua stopper ved Gaustad 
(Rikshospitalet) 

Vinderen konferansesenter = gsk 

 

 

  


