
MS-konferansen, region Sør 
Drammen, tirsdag 20. september 2016 

 

Mestring av usynlige symptomer 
 
 

 

PROGRAM 

 

09.15  – 09.45 Registrering, kaffe og utstillingsvandring 

 

09.45 – 10.00 Velkommen 

                            Regionleder Kåre Kristoffersen 

  

10.00 – 10.20 Mitt liv med fatigue og kognitive utfordringer 

                            Ellen Nordahl 

 

10.20 – 10.50 Kognitive utfordringer – hvordan henger dette sammen 

                            Ergoterapeut Inger Grethe Løyning, MS-Senteret Hakadal 

 

10.50 – 11.20 Kognitive utfordringer – tiltak utdanning, jobb og hverdagsliv 

                            Ergoterapeut Inger Grethe Løyning 

 

11.20 – 11.40 Kaffepause med utstillingsvandring og erfaringsutveksling 

 

11.40 – 12.10 Mestring av fatigue 

                            Nevrolog Ingrid Bjørnå, Vestre Viken Helseforetak 

 

12.10 – 13.20  Lunsj og utstillingsvandring 

 

13.20 – 14.00 Smerter – hva kan gjøres 

                             Nevrolog Ingrid Bjørnå 

 

 14.00 – 14.30  Veileder om MS – med eksempler 

                             Nevrolog Ingrid Bjørnå 

 

14.30 – 14.50 Kaffepause med utstillingsvandring og erfaringsutveksling 

 

14.50 – 15.50 Oppdatering på MS-forskning innen behandling 

                             Nevrolog Ingrid Bjørnå 

 

15.50 – 16.00 Avslutning ved kursleder  

 
 
 
 
 
 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
 

Arrangør 

MS-forbundet, region Sør 
 
Kursansvarlig 

MS-forbundets fagråd 
 
Godkjenninger 

Konferansen søkes godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til 

klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie, og av Norsk Ergoterapeutforbund som 

spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist. Konferansen søkes også godkjent 

som tellende i program for klinisk fagstige for sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og 

omsorgsarbeidere samt øvrige helsefaglige personellgrupper i Fagforbundet. 
 
Målgruppe 

Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, personer med MS, pårørende og  

andre interesserte. 
 
Målsetting 

Gi deltakerne innsikt i og verktøy til å løse noen av utfordringene det er å ha MS og være 

pårørende. Det gjelder like mye for fagpersoner som for personer med MS og pårørende. 
 
Informasjon som må oppgis ved påmelding 

 Navn, tittel 

 Telefonnummer 

 E-postadresse 

 Arbeidssted 

 Fakturaadresse 

 Spesielle behov (diett, tallerkenrett for bevegelseshemmede, allergier,  

                                 teleslynge, kursmateriell i stor skrift, personlig assistent m.m.) 
 
Påmelding 

Påmelding til Kristin Skjønvoll: konferanse2016@ni5.no eller mob. 99 26 91 57 

Påmeldingsfrist 20. august 
 
Deltakeravgift 

Medlemmer kr 600,-, ikke medlemmer kr 850,- 

Deltakeravgiften inkluderer lunsj, kaffe og konferansemateriell. 
 
Betaling 

Faktura sendes sammen med bekreftelse om plass. Avbud etter påmeldingsfristen belastes med 

gebyr på kr 200,-. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansen betales full deltakeravgift. 
 
Konferansested 

Ambassadeur Hotel 
Strømsø torg 7, Drammen - Telefon 31 01 21 00 

 

 


