
MS-konferansen, region Vest 
Rosendal, 20. april 2018

Å leve med MS

Program MS-konferansen 2018

Konferansens innledere fram til lunsj har fokus på pårørenderollen

10.15 – 10.45:   Registrering, kaffe og utstillingsvandring

10.45 – 11.00: Velkommen og intro til konferansen ved kursleder

11.00 – 11.20: Innlegg ved en pårørende

11.20 – 11.50:  Å være den det ikke gjelder v/ MS-sykepleier Randi 
Haugstad

11.50 – 12.20: Pause, kaffe og utstillingsvandring

12.20 – 12.50:    Å snakke om sykdom v / MS-sykepleier Randi Haugstad

12.50 – 13.50:  Lunsj og utstillingsvandring

13.50 – 14.10: Brukerstyrt personlig assistent (BPA) - HjemmeBest

14.10 – 14.35:   Kommunenes tilbud til personer med MS v/ Odda 
 Kommune, Gudrun Medhus Steinsland, koordinerende 
enhet og Anne Kambe, ergo-fysioterapitjenesten 

14.35 – 14.50: Kaffe, pause og utstillingsvandring

14.50 – 15.20:  Nytt fra MS-forbundet v/ organisasjonsrådgiver Eva Høili

15.20 – 15.30:  Kaffe, pause og utstillingsvandring

15.30 – 15.50:   MS-registeret – for bedre og mer treffsikker behandling                       
v/ nevrolog Stig Wergeland, ansvarlig for MS-registeret 

15.50 – 16.40:   Tidlig og effektiv behandling med MS v/ nevrolog  
Stig Wergeland

16.40 – 16.50:  Avslutning ved kursleder

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Arrangører: 
MS-forbundet, region Vest

Kursansvarlige:
MS-forbundets fagråd

Godkjenninger:
Konferansen søkes godkjent av Norges sykepleieforbund som meritterende for 
god kjenning til klinisk spesialist i sykepleie / spesialsykepleie, og av Norge 
Ergoterapeutforbund som spesifikt kurs meritterende til ergoterapeutspesialist. 
Konferansen søkes også godkjent som spesifikt kurs for hjelpepleiere, omsorgs-
arbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i 
Fagforbundet.

Målgruppe:
Helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, 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, epostadresse
Arbeidssted, fakturaadresse
Spesielle behov (diett, teleslynge, kursmateriell med stor skrift, personlig assis-
tent mm)

Betaling:
Faktura sendes sammen med bekreftelse på plass. Avbud etter påmeldingsfristen 
belastes med gebyr på kr. 300. Ved avbestilling senere enn en uke før konferan-
sen betales full deltakeravgift.

Konferansesteder og påmelding:
Kvinnherad, Rosendal Fjordhotell – 20. april
Konferansen i Rosendal starter kl.10.45 og avsluttes kl. 16.50.
Påmeldingsfrist 1. april
Deltakeravgift medlemmer kr. 500, ikke medlemmer kr. 850
Påmelding til Kari Bjørklund: kari@ms.no eller tlf. 22477990


