
INVITASJON
FAGKONFERANSE OM FIBROMYALGI 

First Hotell Ambassadeur
Drammen lørdag 10. mars 2012

 

Tidspunkt Foredrag
kl 11.30 – 13.00 Registrering

kl 12.00 – 13.00 Lunsj

kl 13.00 – 13.05 Innledning v/Solrunn Dvergsdal, forbundsleder i NFF
kl 13.05 – 13.45 Forskning på ME-pasienter
 v/forsker og overlege Øystein Fluge, Haukeland sykehus
 Fluge har sammen med Olav Mella gjennomført et forsøk på 30 norske ME-pasienter. 
 Resultatet er oppsiktsvekkende. Fluge vil beskrive forskningen, men presiserer at dette gjelder ME-pasienter. 
 NFF mener likevel at forskningen kan være av interesse for fibromyalgi-pasienter.

kl 13.45 – 14.00 Pause

kl 14.00 – 14.05 Pausegym v/Eli Jørgensen
kl 14.05 – 14.45 Kommunikasjon mellom pasienter med muskel-skjelettsmerter og    
 sykepleiere, v/dr. philos Hilde Eide, Høgskolen i Buskerud
 Eide har gjennomført et flerårig forskningsprosjekt med midler fra NFFs Medisinske Forskningfond. 
 Studien beskriver kommunikasjonsproblemer mellom sykepleiere/helsepersonell og fibromyalgipasienter.  

kl 14.45 – 15.00 Pause

kl 15.00 – 15.05 Pausegym v/Eli Jørgensen
kl 15.05 – 15.45 Fibromyalgipasienter og NAV 
 v/overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 Hva kan NAV bidra med, og hvilke krav stilles fra NAV? 
   Hva skal til for at fibromyalgipasienten og NAV får til et godt samarbeid?  
    Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi?

kl 15.45 – 16.00 Pause

kl 16.00 – 16.25 Forts. overlege Anne Haugen
 Det åpnes for spørsmål fra deltakerne  

kl 16.25 – 16.30 Pausegym v/Eli Jørgensen
kl 16.30 – 17.00 Ikke bland doktor’n borti helsa di v/dr. Magnar Kleiven
 Et humoristisk foredrag om sykdom og leger med en undertone av dypt alvor

kl 17.00 – 17.10 Pause

kl 17.10 – 17.55 forts. dr. Magnar Kleiven
kl 17.55 – 18.00 Avslutning v/Solrunn Dvergsdal, forbundsleder i NFF

Fagkonferansen koster kr 525,- inkludert lunsj, drikke kommer i tillegg – evt. kr 350,- uten lunsj. 
Påmelding skjer ved innbetaling til kto 4760 15 41560 innen 10. februar, vennligst merk innbetalingen 
med ”Fagkonferanse”. 

Skulle det være behov for overnatting, vær vennlig å kontakte First Hotell Ambassadeur direkte på 
tlf 31 01 21 00 og oppgi ”Fagkonferanse – NFF”. 
Pris: enkeltrom m/frokost kr 750,-/person/døgn og må gjøres opp direkte med hotellet ved utsjekking. 

Informasjon om konferansen finner du også på www.fibromyalgi.no 

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
NORGES FIBROMYALGI FORBUND
www.fibromyalgi.no


