VI INVITERER TIL FAGDAG OG ÅRSMØTE
LØRDAG 11. FEBRUAR 2017
STED: Clarion Hotell & Congress Trondheim
10.30 – 11.00: KAFFE OG KAKER / FRUKT
11.00 – 13.00: REGIONENS LIKEPERSONER INVITERER TIL FAGDAG
13.00 – 14.00: LUNSJ
14.00 – 15.30: ÅRSMØTE
(det kan komme endringer i tidspunkt)

FAGDAG
I år får vi besøk av Inger Elisabeth Moen fra Norsk senter for cystisk fibrose. Tema vil være ernæring,
som for mange med CF kan være en utfordring. Her vil vi blant annet komme inn på det å spise sunt
og næringsrikt.

ÅRSMØTE
Vi starter kl. 14.00 med vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret v/leder i hende 01.02.2017.
Saksliste m/vedlegg blir lagt ut på www.cfnorge.no umiddelbart etter dette.

PRAKTISK INFORMASJON
Eventuell overnatting må den enkelte ordne selv, men vi har bedt om priser fra hotellet på dette. Ta
kontakt med Marianne Meland Ødegård.
For å kunne bestille riktig møterom og lunsj trenger vi å vite hvor mange som kommer. Påmelding
innen 1. februar til Marianne Meland Ødegård på cfmidt@gmail.com eller 97518142.
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Smittevern og hygiene – retningslinjer
Foreningen ber alle om å følge de nye anbefalingene fra NFCF-fagråd vedr. smittevern og hygiene
ved foreningens samlinger – alle deltakere med CF må på forhånd sende inn ekspektoratprøve slik at
dyrkningssvar foreligger og evt. behandling iverksettes før trivselshelga. Se vedlegg. Vi minner om at
prøvesvar ikke kan være tatt mer enn seks uker før arrangementet. Prøvesvar sendes til lege senest
4/2- 2017. Prøvesvar sendes til: Ketil Mevold, Barneavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø,
8092 Bodø
eller på epost til: ketil.mevold@nlsh.no

VELKOMMEN!!

Med hilsen
Marianne Meland Ødegård (Regionleder)
Tlf.97518142
e-post: cfmidt@gmail.com

Helsepersonell må gjerne melde seg på til fagdagen!
Inviter noen du kjenner.
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