
Ønsker velkommen til seminar

Tema: Pasienten, som ønsker å være hjemme med innlagt kateter 
torsdag 11. oktober 2018.

Sted: OneMed AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo – Store auditorium  -  Kart på internett

OneMed er en stor aktør i det norske helsevesen innen medisinsk forbruksmateriell, blant annet 
intravasale katetre.  Vi bidrar til at helsetjenesten kan forbedre pleiekvalitet, redusere 
totalkostnader samt bidra til et økt fokus på miljø-og samfunnsansvar.

Vedlegg: Tentativt seminarprogram 
Påmeldingsskjema 

Seminaret arrangeres i Karihaugveien 89 i Oslo, som ligger sentralt plassert inntil E6, og 
man kommer seg raskt til Oslo Lufthavn Gardermoen og Oslo sentrum. Besøkende vil 
enkelt se bygget før avkjøring fra E6. Vi har gode parkeringsmuligheter. 

Auditoriet har plass til 80 personer.

Seminaravgift kr 200,- pr deltaker
(et evt. overskudd ift kostnadene ved arrangementet vil gå til fremtidige seminar og evt. 
stipendordning)  

http://kart.finn.no/?lng=10.920259529324&lat=59.940491446691&zoom=17&mapType=finnvector&WT.mc_id=hp_map_cb&title=OneMed%20AS%20hovedkontor&showPin=true


PROGRAM torsdag 11.oktober 2018
"Pasienten, som ønsker å være hjemme med innlagt kateter"

 

09.30 - 10.00            Registrering

10.00 - 10.10 Velkommen v/Cecilie Buøen, OneMed     

10.10 - 11.00

11.00 - 11.30 

Presentasjon av ulike PICC-team 

Hege Nilsen, anestesisykepleier, Bærum Sykehus
Stine Thorvaldsen Smith, anestesisykepleier, Kristiansand sykehus

11.30- 12.00 

13.00- 13.45 

13.45 - 14.30 

14.30 - 15.00 Åpent for spørsmål, diskusjon 

15.00 Takk for oppmøtet! 

Rett til endringer i programmet forbeholdes. 

Sted: OneMed AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo – Store auditorium 

Kart på internett 

12.00 - 12.30

Kort om permanent kateter for hjemmetapping av malign 
pleura-/ascitesvæske 

Stein Hind Fagerlund, OneMed

Pause m/enkel bevertning

Utstyr, innkjøp og egne prosedyrer – skal alle i primær og 
spesialisthelsetjenesten lage hver sine?

Jørn Jacobsen, Forskning- og innovasjonsdirektør SIV

Ton van Boxtel (foredrag på engelsk)

12.30 - 13.00

• Vascular access team criteria and educationVascular access team criteria and education
• Home infusion options for high quality patient care and  reducedHome infusion options for high quality patient care and  reduced

LOS (Length Of hospital Stay)
• How to make the best choice of VAD (Vascular AccessHow to make the best choice of VAD (Vascular Access

Device) for the indicated therapyDevice) for the indicated therapy
• PIV, Midline or PICCPIV, Midline or PICC

Intravenøs behandling på sykehjem fører til reduksjon av 
innleggelser på sykehus?

Britt Hjerpekjønn, Intensivsykepleier, SIV 

Permanent kateter cases fra UNN Tromsø 

Åshild Fossmark, Krefsykepleier UNN

http://kart.finn.no/?lng=10.920259529324&lat=59.940491446691&zoom=17&mapType=finnvector&WT.mc_id=hp_map_cb&title=OneMed%20AS%20hovedkontor&showPin=true


Påmeldingsskjema 

Seminar "Pasienten, som ønsker å være hjemme med innlagt kateter"

Tidspunkt: 

Sted: 

torsdag  11. oktober 2018  kl. 10.00 – 15.00.

OneMed AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo – Store auditorium. 

Seminaravgift:  kr. 200,- pr deltaker.

 Ja, jeg/vi melder meg/oss på seminaret:

Deltaker Navn Avdeling Telefon Email 

1 

2 

3 

4 

5 

Institusjon 

Avdeling 

Postadresse 

Postnr / -sted 

Telefon Email 

Fakturaadresse / 
merking av faktura 

Skjemaet sendes via  email eller telefaks til: 

Email:  
Telefaks: 

Påmeldingsfrist: 

sylvia.nystrand@onemed.com 
22 30 91 01 

04.10.2018

Allergier mht bevertning 

Spørsmål ang seminaret? Vg kontakt Stein Hind Fagerlund, OneMed, tlf 930 57 965

mailto:post.no@onemed.com



