
 

Kjære kollega og foreleser på ”Kurs i koronarsykdom og hjertesvikt”! 
 

Kfr. tidligere tilsendt informasjon – det nærmer seg! 

 

Litt praktisk informasjon: 

Kurset arrangeres i Bevegelsessenteret ved St. Olavs hospital, Seminarrom BS 31 som ligger i 

byggets 3. etasje (samme sted som i 2017). Bevegelsessenteret ligger på venstre side av gaten 

når du kommer fra Elgeseter gate/flybussen – bygget ligger mellom Kvinne-Barnsenteret og 

Akutt-Hjerte- Lungesenteret.  

 

Igjen tar vi sikte på å lage et kurs hvor nivået skal være tilpasset spesialistkandidater som er 

nær ved å fullføre sin kardiologiutdannelse. Dette betyr at nivået ikke skal være for lavt!  

 

Vi benytter ikke ”Hand outs”, men oppretter en hjemmeside for kurset hvor vi legger ut 

foredragene i pdf-format – vi har erfaringer for at dette fungerer meget godt. Det krever 

imidlertid at foredragene legges ut i forkant av kurset, gjerne et par dager før innlegget, aller 

senest kvelden før! 

 

Send foredragene til meg på følgende e-mail adresse:  rune.wiseth@stolav.no så skal jeg 

sørge for at det legges ut. 

 

Kursprøve er obligatorisk og avholdes siste kursdag. Hvis du lager en eller to MCQ –

oppgaver basert på din forelesning og sender til undertegnede sammen med presentasjonen så 

er det utmerket. 

 

Som tidligere år er det satt av god tid til diskusjon – og det er viktig at selve innlegget 

planlegges med en lengde som ”beskytter” denne tiden.  

 

Flere av dere har vært til stede under store deler av den dagen dere har innlegg – det har svært 

positivt og har bidratt til enda bedre diskusjoner! Diskusjonene under og mellom innlegg 

har vært noe av dette kursets styrke – det er tydelig fremhevet i kursevalueringene. 

 

For tilreisende: Dere kan bestille billetter selv og i ettertid sende reiseregning med 

originalbilag til  (obs ny fakturaadresse):  

Den norske legeforening  

Kurs Trondheim 

Postboks 1152 Sentrum 

0107 Oslo 

Merk faktura med kursnummer 32133 

 

Dere kan også bestille reise via Ticket Biz. Fakturaadresse: Som over - oppgi kursnummer. 

  

Lenke til info for bestilling av billetter her: 

https://www.ticketbiz.se/no/forretningsreiser/personlig-service__335.  

 

 

De som skal ha overnatting bestiller dette selv og sender reiseregning i ettertid. 

 

mailto:rune.wiseth@stolav.no
https://www.ticketbiz.se/no/forretningsreiser/personlig-service__335


Reise til/fra flyplassen: Flybussen går ofte og har stoppested ved Samfundet – like ved St. 

Olavs hospital. Legeforeningen dekker evt flytaxi, men dekker ikke ”fullpristaxi” fra 

flyplassen.  (Flybuss er det enkleste og mest praktiske.) 

 

Vedlagt kursprogram  - obs sjekk tidspunkt for ditt foredrag nøye! 

 

Velkommen til Trondheim!   

 

På vegne av kurskomiteen 

 

Rune Wiseth 


