
Lærings- og mestringssenteret ved OUS 
i samarbeid med 
Norsk forening for cystisk fibrose og fagråd 
kaller inn til 

Alle hovedforedrag vil bli strømmet, og noen 
gruppesamtaler med toveiskommunikasjon. 

Informasjon og pålogging - se www.cfnorge.no  

 
 

INFORMASJON OG OPPLÆRING  
VED CYSTISK FIBROSE 

OPPLÆRINGSDAG LØRDAG 16. APRIL 2016  
KL 09.00 – 16.30 
Sørmarka konferansehotell, Ski 
 

 

Med fokus på 40 års erfaring fra norsk CF-omsorg! 
Møteledere: Ellen Julie Hunstad og Mona Lund Veie 

Kl 09.00-16.00 Utstilling & quizjakt 

 Mylan  
 BBraun Medical AS 

 

 Mediq Norge AS 
 

 

 Stiftelsen Organdonasjon 

 Unge Funksjonshemmede 

Kl 09:30-10:00 Velkommen til opplæringsdag i et jubileumsår! 
Kort info om PCD, CF og rutiner for godt smittevern ved CF og PCD 

Kl 10:00-10.20 Presentasjon med kort info av utstillerne og litt om dagens Quiz 

Kl 10.20-11.00 Ung – sjelden – mestring – medvirkning – utdanning – rettigheter! 

Synne Lerhol, generalsekretær Unge Funksjonshemmede 

Kl 11:00-12:00 

 

 

 Voksne/CF:  
Gruppediskusjon 
Gruppeleder 

Ungdom/CF (60 m):  
Seksualitet og CF 
Evelyn Simmones, 
Sykepleier, Sex og 
samfunn 

Foreldre/CF:  
Gruppediskusjon 
Gruppeleder 

PCD:    
PCD i Norge – siste 
nytt 
Suzanne Crowley, 
overlege, OUS 

Kl 12:00-13:30 Lunsj  
Mere Quiz.. 

Kl 13:30-14:15 

 

Mine daglige legemidler for CF – er det noe mer jeg burde vite om? 
Espen Jiminez Solem, overlege/ass.professor, Afd. for klinisk farmakologi, 
Rigshospitalet, København (har CF) 

Kl 14:15-14:45 Spørsmål fra deltakerne 

Kl 14:45-15:00 Pause 

15:00-16:00 CF-behandlingen i Norge – fra da til nå, og så full fart fremover?! 
Olav-Trond Storrøsten, overlege/leder ved Norsk senter for CF - PCD - SDS  

Kl. 16:00-16.30 Oppsummering og avslutning av opplæringsdagen 

 

       

Ellen Julie 
Hunstad 

Mona Lund  
Veie 

Synne Lerhol Evelyn 
Simmones 

Suzanne 
Crowley 

Espen Jiminez 
Solem 

Olav-Trond 
Storrøsten 

Bildene er googlet 

 
Med forbehold om endringer – oppdatert program legges ut på www.cfnorge 
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Opplæringsdagen er et opplæringstiltak i regi av spesialisthelsetjenesten - 

henvisning fra egen lege nødvendig.   
  

Henvisning opplæringsdag og bestilling av reise:   

Personer med CF/organtransplanterte-CF/PCD samt foresatte til de under 18 

år:  

1. Henvisning fra egen lege skal sendes til -   

 Overlege Bjørn Skrede, CF-seksjonen, Lungeavdelingen, Oslo 

universitetssykehus - Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, o407 Oslo  

2. Kopi av henvisning og innkalling til opplæringsdag sendes Pasientreiser - 

tlf.05515 eller www.pasientreiser.no for billettbestilling i henhold til 

Syketransportforskriftens §5  

3. Deltakelse på opplæringsdagen vil bli attestert av overlege Bjørn Skrede, 

CF-seksjonen, Lungeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Kirkeveien 166, 

9450 Oslo 

  

Innsending av prøvesvar fra ekspektorat for deltakelse:  

 Husk at alle med CF, PCD og organtransplanterte må sende kopi av 

prøvesvar fra ekspektorat/larynxaspirat – ikke eldre enn 6 uker (se 

vedlagt smittevernregler fra NFCFs fagråd).  

 Kun personer som har levert godkjent prøve innen fristen kan delta ved 

NFCFs arrangement. Prøvesvaret har konsekvenser for deltagelse.   

 Prøvesvar vurderes av overlege i NFCF’s fagråd, og blir deretter makulert.  

 Frist er senest fredag 10.april – kopi av ekspektorat-prøvesvar sendes til:  

Overlege Bjørn Skrede, CF-seksjonen, Lungeavdelingen, Oslo 

universitetssykehus, Kirkeveien 166, 9450 Oslo 

  
  

Påmeldingsfrist: Søndag 12/3-16  

Påmeldingsskjema: www.cfnorge.no (se Kalender 15. – 17. april)  

Eller bruk denne lenken: http://no.surveymonkey.com/r/BW6W7SC  

Hvis du trenger hjelp med påmelding kan du kontakte NFCF via: E-

post: post@nfcf.no - Telefon: 880 04 108  
  

Egenandeler:  

Helpensjon i enkeltrom/døgn kr. 1350  

Medlem over 12 år helpensjon i dobbeltrom/døgn kr. 950 

Medlem 4-12 år helpensjon i dobbeltrom/døgn kr. 325  

Medlem over 12 år helpensjon i familierom/døgn kr. 700  

Medlem 4-12 år helpensjon i familierom/døgn kr. 200 

Barn 0-3 år – Gratis 

Ikke-boende:  

Medlemspris dagpakke m/lunsj kr. 400  

Medlemspris festmiddag lørdag – kr. 200 i rabatt 
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