Fagdag om
Multiple osteokondromer (MO) og Olliers sykdom
Tidspunkt: torsdag 06. april 2017
Arrangør: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser,
i samarbeid med Norsk MO-forening
Sted: TRS kompetansesenter Sunnaas sykehus

Påmeldingsfrist: 03.03. 2017
Ved spørsmål kontakt:
Fagdagansvarlige:

Unni Steen/Brede Dammann

Fagdagkontakt:

Siss Lekang

Telefon:

66 96 90 00

e-post:

trs@sunnaas.no

Postadresse:
TRS Kompetansesenter
Sunnaas sykehus HF
1450 Nesoddtangen

Telefon 66 96 90 00
Telefaks: 66 91 25 76
Internett: www.sunnaas.no/trs
E-post: trs@sunnaas.no
Foretaksnr.: 883 971 752

Om fagdagen
TRS planlegger denne fagdagen i samarbeid med Norsk MO-forening. Fagdagen arrangeres i
tilknytning til foreningens årsmøte.
De som inviteres er:

Personer over 16 år som har MO eller Olliers sykdom og deres pårørende

Foreldre til barn med MO eller Olliers sykdom
Programmet inneholder følgende punkter (med forbehold om endringer):
 Medisinske forhold
 Smerter og tretthet/fatigue
 Fysisk aktivitet og fysioterapi
 Funksjon i dagliglivet
 Utdanning og arbeid
 Erfaringer fra å leve med MO
Innleggene vil bli holdt av fagpersoner på TRS og ta utgangspunkt i en oppsummering av
kartleggingsstudien for personer med MO på Frambu i desember – 2015
Praktiske opplysninger:
Fagdagen er gratis for deltagere

Fagdagen starter med registrering fra kl. 10:00. Programstart kl. 11:00

Programmet slutter kl. 16:30 (MO-foreningens årsmøte starter kl. 17:30)

Utgifter til fagdagen (inklusive lunsj) dekkes av TRS.

Deltakere på fagdagen må være registrert som brukere på TRS.

Reiseutgifter til/fra fagdagen søkes refundert gjennom Pasientreiser. (Les mer om
regelverket på Pasientreiser.no)
o Ordinær transport innenfor 300 km søkes refundert etter faste takster.
o For spesiell transport må behovet dokumenteres av fastlege og godkjennes av
pasientreiser i forkant av fagdagen.

Overnatting fra dagen før fagdagen, grunnet lang reisevei og/eller helsemessige årsaker
må bekreftes av fastlege. Pasientreiser har refusjon for nødvendig overnatting etter faste
satser. Det vil dessverre ikke være mulig å overnatte på TRS.

Brukere som har MO eller Olliers sykdom og er i arbeid har rett på sykepenger. Bekreftelse
på deltagelse leveres ut på samlingen. Pårørende til voksne med diagnose har dessverre
ikke rett på sykepenger, men vil ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Foreldre/foresatte har rett til opplæringspenger fra NAV

Påmelding til fagdag 06.04.2017
Påmeldingsfrist 03.03.2017

Navn på bruker:……………………………………..…………………………………………………………
Født:…………………………………………………….……
Adresse: ……………………………………………………………………….……………………………………………
Postnr:……………………………………………….………
Poststed:……………………………………………………………………………………..……………….………………
Tlf.nummer:.………………………….......................
Er du i arbeid

□ JA

□ NEI

Medlem i Norsk MO-forening

□ JA

□ NEI

Navn på pårørende som deltar:……………………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………………………………………………...………………
Relasjon:

□ forelder/foresatt

□ ektefelle/samboer

Du vil motta bekreftelse for påmelding innen 15.03.17
Postadresse:
TRS Kompetansesenter
Sunnaas sykehus HF
1450 Nesoddtangen

Telefon 66 96 90 00
Telefaks: 66 91 25 76
Internett: www.sunnaas.no/trs
E-post: trs@sunnaas.no
Foretaksnr.: 883 971 752

Påmelding sendes til:

TRS kompetansesenter
Sunnaas Sykehus HF
1450 Nesoddtangen

