
Vårkurs  og landsrådsmøte 24. – 26. april 
2019 
 
 
Onsdag 24.april 
 
Fellesprogram Of /Ylf  
1100 -1230: Flyktninger og norske leger 
De siste årene har flyktningsituasjonen i Europa fått mye oppmerksomhet. Også helsetjenesten er 
berørt. Angår det norske sykehusleger? 

• Politics & Safety: Healthcare for Immigrants – Marily Passakiotou, Chair of the CPME 
Working Group on Refugee Health  

• Erfaringer med å være syrisk lege og flyktning i Norge.  Abdul Mozen, barnelege fra Syria, nå 
LIS 1, Ålesund sykehus 

• Hvilken rolle har Flyktninghelsetjenesten?  Kirsti Bruaset, Flyktningehelseteamet i Trondheim  
 
1230 – 1330: Lunsj  
 
Separat program 
1330-1800: Of Årsmøte / landsrådsmøte 
 
2000 Middag i Palmehaven   
 
 
Torsdag 25.april 
 
Separat program 
0900 – 1000: Nanomedisin 
For mange høres medisin og nanoteknologi ut som science fiction.  
Hva er egentlig nanomedisin? Hvordan forskes det på dette i Norge? Hva kan det brukes til i 

fremtiden? Sofie Snipstad, postdoc ved Institutt for fysikk, NTNU og forsker ved avdeling for 

bioteknologi og nanomedisin, SINTEF 

 
Pasientskader 
1030 – 1200: Pasientskader 
Det hender dessverre at ikke alt går som planlagt med pasientene vi har i våre hender. Det er flere 
etater med ansvar for å følge opp og håndtere alvorlige hendelser i helsetjenesten. Hvem gjør hva - 
oppgaver og rollefordeling? 
 

• Helsetilsynet v/ direktør Jan Fredrik Andresen 

• Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten: Direktør Pål Iden 

• Norsk pasientskadeerstatning: Avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker  
 
1200 – 1300: Lunsj 
 
1330 – 1500: Beredskap 



I daglig klinisk praksis har de fleste sykehusleger nå stiftet bekjentskap med legemiddelmangel. Hva 
skjer?  Er du klar over hvilken rolle arbeidsplassen vår er tiltenkt i totalforsvaret? 
 

• Legemiddelmangel: Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør, Legemiddelverket 

• Sykehusenes rolle i totalforsvaret: Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen, Kontreadmiral (p) / 
Forsvarets Sanitet 

 
 
1530 – 1700: Personvern – gjør vi rett eller gjør vi galt?  
De senere månedene har det vært søkelys på grensesnittet mellom taushetsplikt og behov for 
systematisering av kunnskap og læring.   
 
Torkel Steen, overlege dr. med. Oslo Universitetssykehus 
Anne Kjersti Befring, advokat, forsker ved juridisk fakultet, UIO. 
Jurist/Personvernombud, Dnlf 
 
2000 Festmiddag i Britannia Hall 
 
 
Fredag 26.april  
 
Fellesprogram Of/Ylf 
0900-1030: Todelt helsetjeneste 
“Alle” forsikringsselskaper tilbyr det, og stadig flere tegner privat helseforsikring. Hva er den største 
utfordringen med at stadig flere søker seg ut av den offentlige helsetjenesten? Har offentlig og 
privat helsetjeneste noe å lære av hverandre? Er vi på vei mot et helsemessig klassesamfunn, hvor 
de bemidlede betaler seg ut av køen i det offentlige helsevesenet? Hvilke “kloke valg” kan gjøres for 
å sikre et godt offentlig helsevesen for befolkningen?  

• Grethe Aasved, administrerende direktør St. Olavs hospital HF 

• Steinar Westin, professor i sosialmedisin, NTNU 
 
1030-1100 Pause 
 
1100 – 1230: Veiledning i spesialistutdanningen 
Hvordan kan vi sikre utdanningsmål, kvalitet, effektivitet og progresjon i spesialistutdanningen?  
Hvordan samarbeider vi regionalt og nasjonalt om læringsaktiviteter og veiledning?  
Hvilke oppgaver og forventninger tillegges overlegene nå?  
Hvordan samarbeider universitetssykehusene med de andre sykehusene om veiledning?  
Hvordan har de innrettet seg på St. Olav når det gjelder veiledning? 
 

• Ansgar Berg, Overlege, Prof. dr.med., Leder Regionalt utdanningssenter (RegUt Vest) 

• Rune Mo, Overlege dr.med., Utdanningsansvarlig overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. 
Olavs hospital 

• Marit Morken, Overlege, Utdanningsansvarlig overlege, Klinikk for bildediagnostikk, St. 
Olavs hospital 

• Lena Löfblad,  FTV Ylf, LIS  medisinsk biokjemi, St Olavs hospital 
 
1230 – 1315: Lunsj 
 
 
 



1315-1500: Spesialistutdanning – regionale forskjeller?  
Mye er i støpeskjeen med tanke på fremtidens spesialistutdanning. Hvordan kommer regionale 
forskjeller til syne? Hvordan bør vi arbeide videre med dette? 
TBA – innledere med ulike ståsteder fra flere regioner  
 
1500: Vel hjem! 




