
 
 

 
Kurs for personer med ryggmargsbrokk 

 som er 45 år eller eldre 
 

Frambu 19. – 21. mars 2018 
 

 

 

Sted: Frambu senter for sjeldne diagnoser, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud. 

Arrangør: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 66 96 90 00 og spør etter Kerstin Lundberg 
Larsen, Marie Hoff eller Olfrid Gilberg. 

Vi kan også kontaktes på e-post: trs@sunnaas.no   

 

Søknadsfrist: 22.12.2017 

Antall deltakerplasser er begrenset. Alle søkere får skriftlig tilbakemelding i 

løpet av januar, 2018. 
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TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser er kompetansetjeneste for 

personer med ryggmargsbrokk.  

Hensikten med kurset er blant annet å presentere resultater fra prosjektet 

«Voksne med ryggmargsbrokk, 50 år eller eldre» og få innspill til videre arbeid. 

Det legges opp til gruppesamtaler med aktiv deltakelse fra kursdeltakerne. Det 

vil være anledning til å dele erfaringer om hvordan det er å leve med tilstanden. 

Praktiske opplysninger:  

Kurset er for voksne med ryggmargsbrokk som ønsker å bidra i det videre 

arbeidet for voksne med tilstanden. For å kunne delta må du være registrert 

bruker ved TRS. Om du ikke er registrert, kan du henvende deg til TRS for 

registering.  

TRS dekker utgiftene til selve kurset. Reiseutgifter dekkes av ditt helseforetak. 

Brukere som er i arbeid har rett til sykepenger.  

Ankomst mandag, innkvartering fra kl. 09.00, lunsj kl. 11.30 og programstart kl. 

12.30. Kurset avsluttes onsdag kl. 12.00, lunsj og avreise innen kl. 13.30. 

 

Du kan søke om deltagelse på kurset enten via våre nettsider 

(www.sunnaas.no/trs) eller ved å sende inn vedlagte svarslipp.   

 

 

 

  



 
 

Søknad om deltagelse på kurs, Frambu 19.03 - 21.03.18 

Søknadsfrist: 22.12.2017  

 

Navn:………………………………………………………………………………………. 

Født:……....................................  

Tlf nr………………………………………. 

Adresse:………………………………………………………………………………….. 

Postnummer/sted: …………………………………………………………………. 

 

For å kunne planlegge praktiske forhold rundt kurset trenger vi å vite: 

 

Bruker du rullestol?       Ja   Nei 

 

Trenger du hjelp til personlig stell/forflytning?  Ja  Nei 

 

Har du assistent som kan være med på kurset?  Ja   Nei 

 

Søknad sendes til:  TRS kompetansesenter, 

Sunnaas Sykehus HF,  

1450 Nesoddtangen 

 

 



 
 

 

 

 

Søknad sendes til: 

 

TRS kompetansesenter 

Sunnaas Sykehus HF 

1450 Nesoddtangen 

 

Les mer på: www.sunnaas.no/trs 


