
Lærings- og mestringssenteret 

Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger 

i samarbeid med 

Fagrådet, Norsk forening for cystisk fibrose 

innkaller til 

 

 

 

 

Det arbeides med å få til 

streaming på internett av enkelte 

foredrag. Følg med på 

www.cfnorge.no for mer info. 

INFORMASJON OG OPPLÆRING 

VED CYSTISK FIBROSE 
OPPLÆRINGSDAG LØRDAG 18.APRIL 2015 

KL 09.00 – 16.30 

Britannia Hotel, Trondheim 

 
 

Med fokus på dine erfaringer fra hverdagen med cystisk fibrose.. 
Møteledere: Overlege barn Ketil Mevold og klinisk sykepleiespesialist Ellen Julie Hunstad 

Kl 09.00-

16.30 

Utstilling 

 Abbott AS 

 Actavis AS 

 

 Alere AS 

 BBraun Medical AS 

 

 Nigaard Pharma 

 Vertex Pharmaceuticals AB 

 

Kl 10.00-

10.15 

Velkommen 

Gjennomgang av rutiner for godt smittevern 

Kl 10.15-

10.30 

Presentasjon med kort info av utstillerne 

Kl.10.30-

11.15 

NFCF – brukernes stemme? Bra for meg? 

Ann Iren Kjønnøy, NFCFs leder  

Kl.11.15-

12.00  

CF: I dialog med 

NSCF – siste nytt 

Olav Trond Storrøsten, 

leder, Norsk senter for 

cystisk fibrose 

Ungdom 15-25: 

Ung, CF og rusmidler 

Ketil Mevold, overlege, 

Barneavdelingen, 

Nordlandssykehuset 

PCD: Det nye og det 

nyttige med PCD 

Suzanne Crowley, overlege, 

spesialist i pediatrisk 

lungemedisin, OUS 

Kl.12.00-

13.00 

Lunsj og besøk hos ustillerne 

Kl 13.00-

14.00 

”Motivasjon og mot” ved Mia Börjesson; Sverige  

Hun kjent som Nordens ungdomsspesialist, men hjelper også  

næringslivet med den indre motivasjon både på individplan og  

på organisasjonsnivå. Mia formidler hvordan man kan tilrettelegge  

for best mulig kommunikasjon, og hun ser på friskfaktorer og  

mestringsstrategier. Tanker rundt selvtillit, motivasjon og  

mestring står sentralt i alt Mia formidler. 

Kl 14.00-

15.00 

Voksne/CF:  

Gruppediskusjon 

Gruppeleder 

Ungdom 13-25:  

Gruppediskusjon 

Gruppeleder 

Familie/øvrige:  

Gruppediskusjon 

Gruppeleder 

PCD: 

Gruppediskusjon  

Suzanne Crowley 

Kl 15.00-

15.30 

Pause og besøk hos utstillerne 

Kl. 15.30-

16.30 

Oppsummering og diskusjon etter gruppediskusjonene. 

Avslutning av opplæringsdagen. 

 

Med forbehold om endringer – oppdatert program legges ut på www.cfnorge.no 
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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/PCD/organtransplanterte samt foresatte til de under 18 år: 

1. Henvisning fra egen lege skal sendes til -  

 Lungepoliklinikken, Sykehuset Levanger, Postboks 333, 7601 Levanger 

Henvisningene blir håndtert av overlege Thor Naustdal, Medisinsk 

avdeling og overlege Kasia Parfieniuk, Barneavdelingen 

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 lege/LMS Nord-

Trøndelag 

 

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 

NFCF hygieneinfo). 

 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 fredag 10.april – prøvesvar sendes til:  

Overlege Ketil Mevold, Barneavdelingen 

Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø 

 

Påmeldingsfrist: Søndag 8/3-15 

Påmeldingsskjema: www.cfnorge.no (se Kalender 17.-19. april) 

Eller bruk denne lenken: http://no.surveymonkey.com/s/2XSHB62 

 

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

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

 

Egenandeler: 

Medlem over 15 år helpensjon i enkeltrom/døgn kr. 1400 

Medlem over 15 år helpensjon i dobbeltrom/døgn kr. 1000 

Medlem over 15 år helpensjon i trippelrom/døgn kr. 900 

Medlem 2-15 år i ekstraseng – helpensjon/døgn kr. 250 

Medlem under 2 år gratis i foreldres seng 

Ikke-boende: 

Medlemspris dagpakke m/lunsj kr. 400 

Medlemspris middag kr. 300 
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