
 

 Engasjert for mennesket 
Velkommen til Diakonhjemmet Sykehus. Vi tilbyr 
spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og 
psykisk helsevern til Oslos befolkning. Sykehuset 
mottar pasienter fra hele helseregionen innen 
revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi 
og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk 
rehabilitering 
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 Invitasjon til kurs  

 
 

 

Diakonhjemmet Sykehus inviterer til kurset 

«16. årlige kurs i psykofarmakologi – 
Behandlingsresistens»  

Dato: 28. april 2020 
Tid:   kl. 09.00 – 16.15 
Sted: Diakonhjemmet sykehus, Store Auditorium i DBL-bygget som ligger 
vis a vis sykehusets hovedinngang 

Tema som behandles: Betydningen av biologisk variasjon, 
farmakologisk variasjon og interaksjoner for ikke tilfredsstillende 
behandlingseffekt. Andre temaer er kombinasjonsbehandling og 
toleranseutvikling. 
Læringsmål: Forskjellige aspekter ved manglende behandlingseffekt 
blir belyst. Deltagerne skal etter endt kurs ha kunnskap om 
forskjellige årsaker til behandlingsresistens og mulige 
behandlingstiltak. 
Målgruppe: Leger som arbeider innen psykiatri, allmennmedisin, 
geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri 
og klinisk farmakologi. 

 

 

 



Godkjenning/merittering:  
Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 7 
timer / 7 poeng i videre- og etterutdanning innen psykiatri, allmennmedisin, 
geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og klinisk 
farmakologi. 

Antall deltakere: Det er plass til 200 deltakere. 
 
Deltakeravgift:  
Kurset koster 900 kroner (inkl. lunsj/servering). 
Deltakeravgiften betales ved hjelp av EHF (elektronisk fakturahåndtering), 
kortbetaling eller Vipps som også blir bindende påmelding. 
 
Påmelding:  
Kurspåmelding til 16. ÅRLIGE KURS I PSYKOFARMAKOLOGI 28. april 2020 

Frist for påmelding: 15. april 2020 

Ved avbestilling senere enn 2 uker før kursstart gis kursrefusjon kun ved 
fremvisning av sykemelding. 

Kurskontakter: 
Sigrid Narum, (overlege, kursleder), e-post: Sigrid.Narum@diakonsyk.no    
Camilla M. Hoff, (kurskoordinator), e-post: Camilla.Hoff@diakonsyk.no 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
Slik finner du fram til Diakonveien 12 

Med T-bane: Linje 2 eller 3 til Borgen, eller linje 1 til Frøen eller Steinerud. Alle T-banens 
linjer går til Majorstuen. Herfra er det 10 minutter å gå til Diakonhjemmet. Ruter.no gir 
reiseopplysninger for Oslo og omegn 

Med bil: Fra Smestadkrysset(på Ring 3) eller fra Majorstuen: Kjør Sørkedalsveien, ta inn 
Diakonveien ved Volvat medisinske senter/Skeidar. Parkering mot avgift på anviste 
plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei. 

Bruk gjerne kort i parkeringsautomaten. Når du trekker kortet ved avreise vil eventuell 
overskytende tid fratrekkes, slik at du kun betaler for den tiden du faktisk parkerer. 
Det er gratis parkering etter kl.17. 

  
 

https://www.participant.no/16_arlige_kurs_i_psykofarmakologi_28_april_2020_28042020
mailto:Sigrid.Narum@diakonsyk.no
mailto:Camilla.Hoff@diakonsyk.no
http://kart.gulesider.no/m/fAFHO
http://www.ruter.no/


 

 

 

 
PROGRAM:  
Dato: Tirsdag 28. april 2020 
Tid:    kl. 09.00-16.15 
Sted: Diakonhjemmet sykehus, auditoriet i DBL-bygget som ligger vis a vis sykehusets hovedinngang 
 

   

 

Tid: Tema: Foreleser: 
08.30-09.00  Registrering 

 

09.00-09.10  Åpning av kurset / praktisk  
informasjon 

 

09.10-09.45 Intro – Hva er behandlingsresistens? Avdelingssjef Dag K. Solberg, spesialist i 
psykiatri og klinisk farmakologi 

09.45-10.15 Samme medisin – forskjellig effekt. 
Farmakologisk variasjon. 

Professor dr. scient. Espen Molden 

10.15-10.45 Pause  
10.45-11.15 Behandlingseffekt – Hva er 

kunnskapsgrunnlaget? 
Seksjonsoverlege Ph.D., MHA Sigrid Narum, 
spesialist i klinisk farmakologi 

11.15-11.45 Manglende etterlevelse MSc.pharm Phd.D. Robert L. Smith 
11.45-12.15 Genetiske forskjeller Cand.pharm. Ph.D. Tore Haslemo 
12.15-13.00 Lunsj  
13.00-13.30 Ikke-medikamentelle årsaker til 

behandlingsresistens  
Forskningsleder, professor Ingrid Melle, UiO 

13.30-14.00 Dokumentasjon for 
kombinasjonsbehandling 

MSc.pharm Phd.D. Kristine Hole 

14.00-14.30 Når smertestillende ikke virker Overlege Ph.D. Jean-Paul Bernard, spesialist 
i klinisk farmakologi 

14.30-15.00 Pause  
15.00-15.30 Nye antipsykotika og antidepressiva Cand.pharm Vigdis Solhaug 
15.30-16.00 Langtidseffekter og toleranseutvikling Konst. overlege Lina D. Bruun, spesialist i 

klinisk farmakologi 
16.00-16.15 Spørsmål og kursevaluering  
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