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Arrangementskomite
Leder: Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, Universitetet i Oslo
Adresse:
Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo
E-post: t.b.wyller@medisin,uio.no

Knut Engedal, professor i alderspsykiatri, Universitetet i Oslo
Morten Mowé, seksjonsoverlege, Aker universitetssykehus, leder Norsk 
geriatrisk forening
Anette Hylen Ranhoff, seksjonsoverlege, Diakonhjemmets sykehus
Olav Sletvold, professor i geriatri, NTNU

Sekretariat
Toril Utne, kongressekretær
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Geriatrisk avdeling
Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo
Tlf. 22 11 77 28, fax: 23 01 61 61
E-post: toril.utne@aldringoghelse.no

Viktige datoer
Påmeldingsfrist: 15. februar 2007
Frist for innsendelse av sammendrag av frie foredrag: 1. mars 2007

Kongressavgift
Kongressavgiften er kr. 2.400. Dette dekker deltagelse, skriftlig materiale, 
lunsj, kaffe og frukt begge dager, samt mottagelse i Gamle Logen med mat, 
musikk og dans mandag kveld
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Den første norske kongressen i geriatri gikk av stabelen i april 2005, og fi kk en opp-
slutning som var over all forventning. Vi var ikke kommet langt ut i programmet før 
deltakerne begynte å spørre når neste kongress ville bli avholdt.
 En suksess forplikter. Derfor har arrangørene og programkomiteen bestemt seg 
for å gjøre dette til en tradisjon som vil fi nne sted annethvert år - de årene det ikke 
arrangeres nordisk kongress i gerontologi. Det er derfor med stor glede og for-
ventning vi nå inviterer til Den andre norske kongressen i geriatri 23. og 24. april 
2007. Vi skal lære nytt, utveksle erfaringer og bygge ut nettverket av norsk helseper-
sonell med interesse for geriatri. Og ikke minst skal vi la oss inspirere! Men en suk-
sess forplikter også på andre måter: Fortsettelsen må ikke bli dårligere! Vi er derfor 
glade for å kunne presentere et program der noen av de fremste representantene for 
norsk geriatri og beslektede fagområder vil gi sine bidrag, sammen med tre av de 
virkelige kapasitetene i europeisk geriatri.
 I 2005 var vi 350 deltakere. Det var i overkant av hva lokalet kunne tåle. Komiteen 
har derfor hatt valget mellom å begrense deltakelsen eller å skifte til et større lokale. 
Vi har valgt det første. Vi vil ikke gi slipp på den unike atmosfæren som Gamle Logen 
i Oslo kan tilby, og vi tror et arrangement av begrenset omfang er viktig for den nett-
verksbyggingen vi ønsker å oppnå. Derfor vil maksimalt deltakerantall i 2007 bli satt 
til 300.
 Ved påmeldingen vil vi prioritere kongressens primære målgruppe, som er leger 
og annet helsepersonell med tilknytning til sykehusenes geriatriske avdelinger, sek-
sjoner og team. For å være sikret plass, er det svært viktig at disse melder seg på 
innen fristen! Så langt plassen tillater det vil vi også ønske hjertelig velkommen til 
våre kolleger i primærhelsetjenesten med interesse og engasjement i geriatri, syke-
hjemsmedisin og eldreomsorg.
 Kongressens første dag, og første del av dag to, er som sist viet fi re av de “geri-
atriske gigantene”, denne gang hjerneslag, inkontinens, synkope og ernæringssvikt, 
mens siste del av dag to vil omhandle organiseringen av geriatriske helsetjenester. 
Vi har som sist satt av tid til frie presentasjoner – som kan ta for seg alle deler av 
geriatrien. Og mandag kveld innbyr vi til fi ngermat og dans i kongresslokalet – hvor-
for gå over bekken etter vann når vi allerede befi nner oss i en av Oslos mest staselige 
bygninger? Dette arrangementet er inkludert i kongressavgiften. Med unntak av 
forelesningene fra våre utenlandske gjester, vil kongressen foregå på norsk.

Hjertelig velkommen til Gamle Logen i Oslo 23. og 24. april.

Torgeir Bruun Wyller
Leder av arrangementskomitéen
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Hva skjer?
Gamle Logen – Et ”hus i Europa” – og en av Oslos storstuer
Kongressen vil også denne gang bli arrangert i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 
Oslo. Logen ble opprinnelig bygget som frimurerlosje i 1836, samtidig som huset 
skulle brukes som offi siell festsal for byen Christiania. Åpningen fant sted i 1839, 
med kong Karl Johan og kronprins Oscar som æresgjester. Begivenheten la grunnen 
for mange storslagne og tradisjonsrike arrangementer. Blant annet ble Stortingets 
markering av 50 års union med Sverige og kong Haakons 25-års jubileum som Norges 
konge feiret i disse lokalene.
 Logens store sal, bygget i sen-empire og verdenskjent for sin gode akustikk, ble 
offi sielt åpnet i 1844. Norske og utenlandske kunstnere har opptrådt her, her kan 
nevnes Edvard Grieg, Ole Bull og Louis Armstrong.
 Huset har opplevet både nedgangs- og oppgangstider, og var ganske forfallent. I 
1988 ble Logen gjenåpnet en komplett restaurering. Det er lagt stor vekt på å beholde 
og bevare husets historiske eleganse og atmosfære, samtidig som det skal fungere 
både som et moderne kongress- og konferansested og som konsertlokale.

Musikk i toppklasse
I tillegg til faglige innlegg av høy kvalitet, skal vi også la oss inspirere av god musikk 
og kultur. Begge dager starter vi med underholdning av topp kvalitet – den ene dagen 
jazz, den neste tango.  Etter den høytidelige åpningen mandag får vi besøk av Ras-
mus Asbjørnsens jazztrio. Tirsdag kombineres lunsj og dans, da vil vi få en sekvens 
fl amencodans med dansere fra Centro de Flamenco.
Og så går vi løs på det faglige ….

Kongressen danser ….
Mandag kveld inviteres det til mat, musikk og dans i Gamle Logens store sal. Vi håper 
så mange som mulig av kongressdeltagerne vil delta også på dette arrangementet. 
Det serveres fi ngermat fra Logens gode kjøkken, og Cardiologisk selskapsorkester 
står for musikken. 
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K O N G R E S S P R O G R A M

Mandag 23. april

08.30-09.30 Ankomst og registrering. Kaffe

Kongressåpning
Møteleder: Professor Torgeir Bruun Wyller

09.30-10.15 Åpning av kongressen 
  Statsråd Sylvia Brustad, Helse- og omsorgsdepartementet
  Administrerende direktør Tove Strand, Ullevål universitetssykehus 
  Musikk: Rasmus Asbjørnsens jazztrio

Sesjon 1 Hjerneslag
Møteleder: Seksjonsoverlege dr. med. Anette Hylen Ranhoff

10.15-11.00  Evidence-based stroke treatment and care in 2007
  Professor Martin Dennis, University of Edinburgh

11.00-11.20 Angst og depresjon etter hjerneslag – fi nnes det effektiv hjelp? 
   Avdelingsoverlege dr. med. Brynjar Fure, Avdeling for rehabilitering, 

slag og geriatri, Sykehuset Asker og Bærum HF

11.20-11.45 Pause med frukt

11.45-12.05 Behandling av akutt hjerneslag – hvor står vi om ti år?
   Lege dr. med. Eivind Berge, Hjertemedisinsk avdeling, 

Ullevål universitetssykehus

12.05-12.25 Pasienttilfredshet – en indikator på kvaliteten i en slagenhet?
  Stipendiat/sykepleier Margrete Mangset, Geriatrisk avdeling,
  Ullevål universitetssykehus

12.30-13.45 Lunsj
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K O N G R E S S P R O G R A M

Sesjon 2 Inkontinens 
Møteleder: Professor Knut Engedal

13.45-14.30 Utredning og behandling av vannlatingsforstyrrelser hos eldre
   Stipendiat/lege Renate Pettersen, Geriatrisk avdeling, 

Ullevål universitetssykehus

14.30-14.50 Inkontinensutredning – må det gjøres så vanskelig?
  Førsteamanuensis Arnfi nn Seim, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

14.50-15.20 Pause med kaffe

15.20-16.45 Frie foredrag I
Møteleder: Seksjonsoverlege dr. med. Morten Mowé 

16.45 – 17.30  Naturvitenskap med humanistiske røtter 
– idéhistorisk blikk på helsetjenester for eldre 

  Professor Trond Berg Eriksen, Institutt for idéhistorie, 
  Universitetet i Oslo

17.30 Slutt for dagen

19.00  Fingermat og dans i Gamle Logens store sal

Tirsdag 24. april

08.45 Morgenkaffe

Session 3 Syncope
Moderator: Professor Torgeir Bruun Wyller

09.00-09.45 Syncope in the elderly. Assessment and treatment 
  Professor Rose Ann Kenny, Trinity College, Dublin

09.45-10.05 Syncope as a cause of falls in the elderly. How should we translate 
  research results into clinical practice in a Norwegian setting? 
  Panel discussion.
  Professor Rose Ann Kenny, professor Knut Gjesdal, Ullevaal University Hospital,  
  dr. Anette Hylen Ranhoff, Diakonhjemmet Hospital, professor Olav Sletvold, 
  St. Olav’s Hospital

10.05-10.25 Pause med frukt
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Sesjon 4 Ernæring
Møteleder: Seksjonsoverlege dr. med. Anette Hylen Ranhoff

10.25-11.05 Underernæring hos eldre. Utredning og effektive tiltak
  Seksjonsoverlege dr. med. Morten Mowé, Aker universitetssykehus

11.05-11.25 Praktiske råd ved ernæringssvikt i akuttmedisinske avdelinger
  Klinisk ernæringsfysiolog Sissel Urke Olsen, Diakonhjemmets sykehus

Sesjon 5 Veien videre for geriatrien i sykehus
Møteleder: Professor Knut Engedal
 
11.25-12.05 Geriatri som virker eller ikke virker – hva er forskjellen?
  Overlege dr. med. Ingvild Saltvedt, Avdeling for geriatri, St .Olavs Hospital

12.05-13.40 Dansere fra Centro de Flamenco – og så er det lunsj

Sesjon 5 fortsetter

13.40-14.25 Følge-hjem-service ved utskrivning av geriatriske pasienter
   Overlege dr. med. Finn Rønholt Hansen, Geriatrisk avdeling, 

Gentofte sykehus, København

14.25-14.45 Intermediær-/overvåkningsenhet i en geriatrisk avdeling
   Overlege dr. med. Torgeir Engstad, Geriatrisk avdeling, 

Universitetssykehuset i Nord-Norge

14.45-15.05 Trender i internasjonal sykehusgeriatri
   Seksjonsoverlege dr. med. Anette Hylen Ranhoff, 

Diakonhjemmets sykehus

15.05-15.35 Pause med kaffe

15.35-16.45 Frie foredrag II
Møteleder: Professor Torgeir Bruun Wyller

1645 - 1700 Avslutning
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Frie foredrag
Vi inviterer alle deltakere til å presentere egne prosjekter, erfaringer eller aktuelle 
problemstillinger i form av frie foredrag. Temaer kan hentes fra ethvert område av 
relevans for helse- og omsorgstjenester for eldre. Hvert av de frie foredragene blir på 
10 minutter + 5 minutter til spørsmål og diskusjon.

De som ønsker å holde et slikt foredrag, må senest 1. mars 2007 sende inn et sam-
mendrag på maksimalt 250 ord. Sammendragene skrives på norsk, og innledes med 
en kort, dekkende overskrift, fulgt av forfatterens (eller forfatternes) navn, arbeids-
sted og e-postadresse. Teksten struktureres fi re (ev. tre) avsnitt, som innledes med 
ordene Bakgrunn, Materiale og metode, Resultater og Fortolkning (ev. Resultater og 
fortolkning i ett avsnitt). Sammendragene sendes som vedlegg til e-post til 
t.b.wyller@medisin.uio.no

Senest 15. mars får forfatterne beskjed om sammendraget er akseptert til å presen-
teres som et fritt foredrag. Sammendragene for foredragene vil bli kopiert opp til 
kongressdeltakerne.

Godkjennelser
Kongressen er godkjent som tellende kurs for følgende yrkesgrupper:
Leger
•   Spesialiteten i geriatri med 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesiali-

sering, i indremedisin med 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialiser-
ing, i fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer som valgfritt kurs for leger 
under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning og i allmennmedisin 
med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

Ergoterapeuter
•  Som spesialistspesifi kt kurs med 15 meritterende timer til ergoterapispesialist 

eldres helse
Fysioterapeuter
•  Kurset teller med 15 timer som fysioterapispesifi kk etterutdanning 

innen følgende spesialitetet:
    -  Allmen fysioterapi
    -  Rehabilitering med fordypning i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi
Sykepleiere
•  Som meritterende for godkjennelse til klinisk spesialist i 

sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
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 23. og 24. april 2007
Den andre norske kongressen i geriatri

Aldring og helse
 Påmeldingskupong

 Ja, jeg ønsker å delta på: 
Den andre norske kongressen i geriatri ALDRING OG HELSE

 Navn:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

Tittel/yrke:  _________________________________________________________________________________________________________________________

Arb. sted: _____________________________________________________________________________________________________________________________  

Postnr./sted: ________________________________________________________________________________________________________________________  

Tlf: ___________________________________________________________   Fax: _________________________________________________________________

E-post: __________________________________________________________________________________________________________________________________  

Kryss av for ønsket betalingsmåte:

         Betale med kort                 VISA                 Mastercard

Nummer  _________________________________________________________  Utløpsdato: ______________________________________________

Navn på korteier  ________________________________________________________________________________________________________________

Kryss av for vegetar eller glutenfri mat:

         Glutenfri                 Vegetar

Få tilsendt faktura
Fakturaadresse, om den avviker fra påmeldingsadressen:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ✔
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Fyll ut kupongen på forrige side 
og send den inn til oss.

 #  Klipp ut, faks eller send inn kupongen.

Husk 
porto!

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Postboks 2136

3103 Tønsberg

Svarkupong



Sted: 
Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo

Påmelding: 
bruk vedlagte påmeldingsskjema eller send en e-mail til toril.utne@aldringoghelse.no 
(med alle relevante opplysninger)

Frist for påmelding: 15. februar 2007

Registreringsavgift og betaling
Kongressavgiften er kr. 2.400. Dette dekker deltakelse, skriftlig materiale, lunsj, kaffe 
og frukt begge dager, samt mottakelsen i Gamle Logens store sal mandag kveld.

Ved avbestilling etter 15. mars belastes kr. 400 i omkostninger.

Overnatting
Deltagerne må selv ordne med reise og overnatting.

Forespørsler
Forespørsler vedrørende kongressen kan rettes til 
kongressekretariatet v/Toril Utne (praktiske spørsmål) 
tlf. 22 11 77 28, e-post: toril.utne@aldringoghelse.no
eller til kongressens leder (faglige spørsmål)
professor Torgeir Bruun Wyller
tlf. 22 11 87 02, e-post: t.b.wyller@medisin,uio.no

P R A K T I S K E  O P P L Y S N I N G E R

11



Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Postboks 2136

3103 Tønsberg

Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo
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