
INVITASJON TIL 

 

26.09.11 
Kristiansund kommune ved Barn familie helse arrangerer  

Fagdag for leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell 
 

Lær om bløt- og benkreft! 

Betennelse? Idrettskade? Voksesmerte? Sarkom? Lipom? 

Hvilke kuler er farlige? 

Bli god på kuler og klumper? 

LIPOM? Hva skal jeg skjære i og hva skal jeg henvise videre? 

Fysioterapi etter kirurgi. 
 

Sted: Caroline Kinosenter, Kristiansund 26.09.11 kl.10.00-18.00 
 
Vi er så heldig å ha fått noen av Norges fremste ressurspersoner i 
emnet: 
Gunnar Follerås, ortoped. Tidligere ansatt ved Radiumhospitalet i en årrekke og leder for 
Nasjonalt kompetansesenter for sarcomer. Nylig pensjonist. 
 
Ingeborg Taksdal, radiolog, ansatt ved Radiumhospitalet og medlem av sarcomteamet ved 
Radiumhospitalet.  
 
Merete Johansen, spesialfysioterapeut, ansatt ved Radiumhospitalet og medlem av 
sarcomteamet ved Radiumhospitalet. 
 
Per Einar Gjerde, fysioterapeut, privatpraktiserende ved Optima Helse. Tidligere ansatt ved 
ortopedisk avdeling Kristiansund sykehus. 
 
Anne Fi Troye, journalist og mor til Cornelia 
 
 



PROGRAM 

10.00  Registrering, kaffe.                                                                                            

10.30  Velkommen. 

10.40 Journalist og mor til Cornelia, Anne Fi Troye - Cornelia 16 år døde av Ewings 

  sarcom, kunne hun ha vært reddet?                                                                 

11.00  Hva er sarkom?  Ortoped Gunnar Follerås 

  -Epidemiologi.                                                                                                                                                

  -Symptomer                                                                                                           

12.00  Lunch                                                                                                             

12.45   Utredning – hva gjør vi når pasienten har en kul? Radiolog Ingeborg Taksdal                                                                                    

             -Radiologisk diagnostikk av kuler i ben og bløtvev.                                                                                                    

  -Patologi                                      

13.30  Hvilke pasienter skal henvises til sykehus eller tumorsenter?  Gunnar Follerås  

13.45 Buk- og gynsarkom v/ Ortoped Gunnar Follerås                                  

14.00  Pause  

14.20  Behandling og bivirkninger. Ortoped Gunnar Follerås 

   -Kirurgi, hvilke kuler kan fastlegen skjære i? 

  -Kjemoterapi.                                                                                            

  -Strålebehandling                                                                                                                                                                               

15.10 Fysioterapi til sarkompasienter. Fysioterapeut Merete Lia Johansen                                                                                                                                                                                                                                             

  -Hva er spesielt med fysioterapien til disse pasientene?                                                  

  -Preoperativ fysioterapi                                                                                 

             -Eksempler på ulike inngrep – hva har det å si for fysioterapien?                     

  -Restriksjoner / bivirkninger / tiltak og rehabilitering            

15.45 Overgang fra behandlingen i spesialisthelsetjeneste til rehabilitering i                            

  kommunen – den lange veien tilbake. Fysioterapeut Per Einar Gjerde                                                                                           

16.10 Pause                                                                                                                  

16.20 Pasientcasus. Åse Kirstine Jægtvik                                                                                            

16.30 Oppfølging av sarkompasienter. Ortoped Gunnar Follerås                                

  -Hvordan er sarkombehandlingen organisert nasjonalt/internasjonalt?                       

  -Nasjonalt kompetansesenter for sarkomer, Sarkomregister                                     

17.00 Spørsmål til forelesere                                                                                                           

17.30  Slutt 

 
Kurset er godkjent for følgende spesialiteter:  
Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.             
Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger. 

 
Påmelding innen 01.09.11 til: Kursleder Åse Kirstine Jægtvik 
ase.jagtvik@kristiansund.kommune.no 
eller Tlf.71574910 

 

Deltakeravgift inkl. lunch: 600.-                                                                                                      
Ansatte i kommunen: 200.-                                                                                                      
Betales til kontonr. 6365 11 04906  innen 09.09.11                                                                                                                                                                                  

mailto:ase.jagtvik@kristiansund.kommune.no

