Presentasjon av innviterte foredragsholdere
Per Arne Olsen ønsker velkommen til Vestfold og
Telemark med foredraget: En fylkesmann med
«progredierende kardiomyopat og terminal svikt»
ønsker velkommen til Vestfold og Telemark.
Olsen (født 1961) tiltrådte stillingen som fylkesmann
i Vestfold og Telemark 1. januar 2019. Før det var
han Fylkesmann i Vestfold. Han var ordfører i
Tønsberg fra 2003 til 2009, og stortingsrepresentant
for Fremskrittspartiet fra 2009 til 2013.
Olsen er blant annet kjent for å være Norges eneste
hjertetransplanterte ordfører og
Storingsrepresentant. Han er også kjent for sin
interesse for bil og MC og ble i sin tid omtalt som
Norges raskeste batteridrevne ordfører, nettopp med
referanse til MC og det faktum at han har implantert
pacemaker.
Anne Skeide vil sammen med Siri Kløve holde
foredraget: Oppfølging av kvinner med
hjertesykdom; hvem, hva, hvor?
Skeide er Kardiologisk sykepleier i tverrfaglig team
for hjertesyke gravide og er kontaktsykepleier for
voksne med medfødt hjertefeil.

Siri Kløve vil sammen med Anne Skeide holde
foredraget: Oppfølging av kvinner med
hjertesykdom; hvem, hva, hvor?
Kløve er jordmor og kardiologisk sykepleier.. Hun
jobber på Rikshospitalets føde/barselavdeling i
enkombinert stilling som jordmor i hjerteteamet og
på poliklinikken med oppfølging av gravide med
hjertesykdom.

Elin Bjurstrøm holder foredraget: Genetisk
hjertesykdom: Når skal vi teste?
Bjurstrøm har siden 2014 jobbet som sykepleier ved
Fagenhet for genetiske hjertesykdommer, OUS,
Rikshospitalet. Hun ble ferdig utdannet sykepleier i
1994 og jobbet de første årene ved Hjertemedisinsk
avdeling, OUS.

Maria Krogseth holder foredraget: Medikamentell
og ikke-medikamentell håndtering av delirium.
Krogseth startet sin forskning på delirium som
medisinerstudent ved Universitet i Oslo. Hennes
ph.d.D omhandlet prognose etter delirium hos
pasienter med hoftebrudd. Hun har arbeidet som
postdoktor tilknyttet Oslo Delirium Research Group,
Geriatrisk avdeling, OUS, og er i dag ansatt som
forsker ved Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk i
Telemark og Vestfold, ogsom førsteamanuensis II ved
Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes
forskningsinteresse omhandler prognose etter
delirium, med spesielt fokus på delirium sin
påvirkning på demensutvikling.
Siri Rostoft holder foredraget: For skrøpelig til TAVI?
Hva en geriater kan bidra med.
Rostoft er Overlege (ph.d.) og spesialist i
indremedisin og geriatri. Hun jobber ved
akuttgeriatrisk avdeling i OUS, Ullevål. Hun har
forsket på pre-operativ vurdering av eldre pasienter
før kreftoperasjoner, og er spesielt interessert i
hvordan vi vurderer grad av skrøpelighet hos eldre
pasienter. «Mange eldre er spreke, mens andre har
mange sykdommer, redusert funksjon og kognitiv
svikt/demens, og det er viktig å tilpasse valg av
behandling til disse faktorene heller enn kronologisk
alder». Det er hennes hovedpoeng - at alder alene
ikke skal brukes til valg av behandling. Ved OUS,
Ullevål, gjør Rostoft geriatrisk vurdering av pasienter
som sykepleierne ved hjertemedisinsk avdeling har
screenet i forkant avTAVI.

Thorleif Dahl holder foredrag med kort innføring i
perfusjonistens verden.
Dahl ble ferdigutdannet sykepleier fra Høgskolen i Oslo i
2001. Han jobbet første 3 år i psykiatrien ved Vår Frue
Hospital, Lovisenberg Sykehus. Med ønske om noe helt
annet og begynte å jobbe som sykepleier ved
Dialyseenheten på Rikshospitalet. Jobbet med dialyse der
i litt over 5 år, hvorav 1 år som produktspesialist for
HD/PD i Gambro NUF. Han startet videreutdanning i
anestesi 2009 og begynte å jobbe som anestesisykepleier
ved operasjon 1, OUS-RH. Etter 3 år med anestesi begynte
han på perfusjonistutdanning, og har jobbet som
ferdigutdannet perfusjonist siden 2016 ved
Thoraxkirurgisk avdeling, OUS-RH.

Irene Lie holder foredraget: Hjerteinfarkt etter
hjertekirurgi.
Lie er intensivsykepleier (ph.d.). Hun jobber ved
Thoraxkirurgisk intensiv, ved OUS, Ullevål. Lie er også
forsker og leder av Senter for Pasientnær Hjerte- og
Lungeforskning ved OUS.

Inger-Lise Aamot holder foredraget: Treningsbasert
rehabilitering etter hjertekirurgi.
Aamot er spesialfysioterapeut (ph.d.) og leder
(postdoktor) ved Nasjonal kompetansetjeneste
Trening som medisin, NTNU. Forskningen hennes har
vist at intervalltrening med høy intensitet ikke
bare er gjennomførbart og effektivt for
hjertepasienter under streng overvåkning på et
forskningssenter, men også hjemme eller som del av
gruppebasert hjerterehabilitering på en
sykehusklinikk. Nå forsker hun på hvilke effekter som
har betydning for etterlevelse av fysisk aktivitet.

Kari Peersen holder foredraget: Hjerterehabilitering
og annen sekundær profylakse etter hjerteinfarkt er den bra nok?
Peersen er spesialfysioterapeut (ph.d.). Hun har
jobbet med hjertepasienter i 32 år, de siste 22 årene
på Hjertepoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold,
Tønsberg. Hun har hovedfag i helsefag fra Oslo i 2004
hvor fokuset var hjerterehabilitering. Hun har også
spesialisert seg på hjerte- og lungefysioterapi.
Peersen brenner for tverrfaglig, omfattende
hjerterehabilitering og trening.
Kjell Sverre Pettersen holder foredraget: Health
literacy – Forstår pasienten det vi sier?
Pettersen er Professor dr. scient. ved Faculty of
Health Sciences Department of Nursing and Health
Promotion
OsloMet – Oslo Metropolitan University. Professor
Pettersen har drevet med forskning om Health
literacy og helsekommunikasjon i nesten 20 år. Han
har vært spesielt opptatt av at ulike former for
informasjon til pasienten fra helsepersonell må
tilrettelegges slik at den forstås, og kan bidra til
oppnåelse av en likeverdig helsetjeneste.
Njord Nordstrand holder foredraget: Fedme og
hypertensjon, hva skjer og hvor farlig er det?
Nordstrand er kardiolog og overlege på og
hjerteovervåkningen, ved OUS Rikshospitalet. Han er
forsker ved Senter for Sykelig Overvekt i Helse SørØst, Sykehuset i Vestfold. Hans forskningsfelt er
metabolsk syndrom med fokus på kardiovaskulær
risiko og risikoreduksjon gjennom fedmekirurgi og
livsstilsendringer.

Sadollah Abedini holder foredrag om kardiorenalt
syndrom.
Abeidini er overlege (ph.d.) ved Vestfold Sykehus,
Tønsberg. Han er spesialist i nevrologi og
indremedisin. Hans doktorgradsarbeide var innen
klinisk epidemiologi og hadde tittelen «Renovascular
and cardiovascular risk factors in kidney transplant
recipients”.

Ulf Köpp holder foredrag om Non-invasiv utredning
ved stabil koronarsykdom.
Köpp er Overlege medisinsk avdeling, Sørlandet
Sykehus HF. Han var ferdig utdannet kardiolog i
2001. Jobbet under utdanning og som overlege i
kardiologi ved SIR (nå SUS), HUS, RH (PCI), SSA (PCI)
og SSK. Ved SSK fokus på elektrofysiolgi (PM, CRT,
ICD), akutt kardiologi og akutt medisin og siste 7 år
non invasiv billed diagnostikk i form av CT og MR
hjerte. Oppnådd internasjonale sertifikasjoner i CT
(2016 – USA) og MR hjerte (2015 –Europa). Delaktig i
etablering av CT- (2012) – og MR- (2016) tilbud ved
SSK i nær samarbeid med radiologisk avdeling.

