
 

 

 

 

 

 

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 

 
inviterer til  

 
Samhandlingsseminar 

 

Seminaret er godkjent som valgfrie timer for videre- og etterutdanning i 

allmennmedisin (DNLF) som ledd i kursserie. En må ha deltatt minimum 6 

timer. 

 

 

Tirsdag 28. mars 2016, kl. 17.00 – 20.00 

 

Thon Hotell Rosenkrantz 

 

 

 

 
 

 



 
 

                                                                    Bergen, 8.mars 2017 
 

 

Invitasjon til Samhandlingsseminar 
 
Haraldsplass Diakonale Sykehus arbeider for å få til et godt samarbeid 

med legene i primærhelsetjenesten. 

 

I samarbeid med praksiskonsulentene på sykehuset, Anne Laue og 

Aina Langørgen inviterer vi derfor til et samhandlingsseminar i to 

bolker, første seminar er 28. mars kl. 17.00-20.00 og del 2 vil bli 

gjennomført i høsten 2017. 

Seminaret er godkjent som valgfrie timer for videre- og etterutdanning 

i allmennmedisin (DNLF) som ledd i en kursserie.  

 

Vi håper du finner vedlagt program både matnyttig og interessant, og 

at du benytter anledningen til å bli bedre kjent med våre leger og 

fagpersoner.  Sykehuset vil bli representert med sykehus- og 

klinikkledelse, seksjonsoverleger og andre relevante fagpersoner. 

 

Det blir servert tapasbuffet fra kl. 16.00. 

 
Samhandlingsseminaret er gratis. Frist for påmelding er 21. mars 2017 til 

rådgiver Linda S. Rykkel linda.rykkel@haraldsplass.no  
 
De som allerede er påmeldt, trenger ikke å gi tilbakemelding. 

 

Vel møtt! 
 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Kjerstin Fyllingen 

Adm. dir. 

Haraldsplass Diakonale Sykehus 

 

 

 

 

mailto:linda.rykkel@haraldsplass.no


Program 
Samhandlingsseminar  

 
Tirsdag 28.mars 2017 kl. 17.00 – 20.00 

 
på Thon Hotel Rosenkrantz 

 

 

   

16.00 – 17.00 Tapasbuffet 
 

 

17.00 – 17.05 Velkommen.  Adm. dir. Kjerstin Fyllingen 

 

17.05 – 17.35 Hjertesvikt 
Hjertesvikt hos eldre 

Terminal hjertesvikt. 

Oppsummering og spørsmål 

Med. seksjonsoverlege Britt Undheim 

 

17.35 – 18.05 Infeksjoner  
Samarbeid omkring 

antibiotikaresistens  

Oppsummering og spørsmål 

Infeksjonsoverlege Ottar Hope 

 

18.05 – 18.25 Pause 

 

 

18.25 – 18.55 Aktuelt / samhandling 
- Legemiddelsamstemming 

- Skulderforum 

- Drop in Radiologi 

- Sykkel VM 

Anne Laue og Aina Langørgen, PKO 

18.55 – 19.25 Urologi 
- LUTS 

- Prostata utredning og 

behandling 

Oppsummering og spørsmål 

Kir. seksjonsoverlege Per Odland 

19.25 – 19.50 Hvordan sikre gjensidig 

telefonkontakt ved behov? 

 
Panel debatt med deltagere fra sykehus 

og primærhelsetjenesten 

Fagdirektør Petter Thornam leder 

paneldebatt 

 

 

 

19.50 – 20.00 Avslutning – neste samling høsten 2017 

 
 


