
Webinar: Rehabilitering
etter covid-19

Lenke til påmelding finner du på
baksiden av invitasjonen.
Velkommen til webinar!

Helseetaten



Helseetaten inviterer til webinar: Rehabilitering etter Covid 19.                       

Onsdag 17.06. kl 12.00-15.00 

Påmelding her 

Samfunnet gjør nå en stor innsats for at de som er alvorlig rammet av covid-19 skal 

overleve. Det erfares at flere av de som overlever alvorlig covid-19 sykdom kan ha 

sammensatte funksjonsproblemer og at flere av disse vil være i behov av tverrfaglig 

rehabilitering i kommunen. Vi har derfor invitert spesialister både fra spesialist- og 

kommunehelsetjenesten til å dele noe av kunnskapen som foreligger på dette 

webinaret.  Selv om vi nå setter covid-19 på dagsorden mener vi at innleggene på 

seminaret også vil være overførbare til andre brukergrupper.   

Foreløpig program: (både innlegg og forelesere kan bli endret) 

 Hvem er de norske kritisk syke koronapasientene, hvor syke har de vært, og hva 

kan man forvente seg på lengre sikt v/ Jon Henrik Laake, overlege dr med 

Rikshospitalet 

 Hva er god rehabilitering av covid-19 pasienter? v/Frank Becker, overlege Sunnaas 

sykehus 

 Hvilke erfaringer har vi gjort oss med rehabilitering av covid-19 pasienter til nå? v/ 

Siri Skumlien, fagansvarlig overlege Cato senteret 

  Rehabilitering av Covid-19 pasientene i kommunen: hvem, hvordan og hvor 

intensivt?» v/ fysioterapeut Joakim Moestue Halvorsen, Helseetaten 

 Fokus på psykisk helse hos både pasient og pårørende. v/ seksjonsleder Ellen 

Kobro, Helseetaten 

 Hvilke forhold bør vi være spesielt oppmerksomme på for å gi et godt 

rehabiliteringstilbud til innvandrerbefolkningen  / bydelsoverlege Neelam Sarwar 

Anjum  

Link til aktuell kronikk i Tidsskriftet: 

https://tidsskriftet.no/2020/05/kronikk/rehabilitering-etter-covid-19  

Vi har 200 plasser for: ledere, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 

helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ernæringsfysiologer mfl som jobber 

med og eller er interessert i rehabilitering.   

Velkommen til webinar! 

Du vil motta et oppdatert program et par dager før webinaret sammen med 

påloggingslink. 

Spørsmål kan rettes til: gro.idland@hel.oslo.kommune.no 

https://tjenester.oslo.kommune.no/arrangement/bestilling/bestilling.aspx?Arrangement=744e06d3-4897-45e2-a734-e8b490e123a2
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