I samarbeid med
samt
LÆRINGS OG MESTRINGSSENTERET
Inviterer til informasjon og opplæring ved Cystisk Fibrose På Rica Brakanes Hotell i Ulvik – 20.-22. september 2013
www.brakanes-hotel.no

Fredag 20 september: Vi ankommer Ulvik og sjekker inn.
1700: Velkommen ved leder Ann-Elin. Generell informasjon, samt info ang pasientreiser og
hva som evt dekkes.
1930: Middag
2100: Medisinering og egenbehandling

Lørdag 21. september:
0800: Medisinering og egenbehandling - frokost
0900: Stian Hammer, fysioterapeut ved HUS
 Idrettskontakt – hva er det?


Masteroppgave – hypertont saltvann; en nyvinning innen cf
behandlingen

1100: kaffepause
1130: Birger Lærum, lege, og Line Lærum, sykepleier fra
lungeavdelingen ved HUS
 Ressursmangel innen cf-omsorgen – hva gjør vi med det?
1230: Lunsj
1330: Birger Lærum fortsetter
Rutiner for behandlig – forskjell på voksen og barn?
Fastlegenes roller innen behandling?
1500: Diskusjon om hva man skal gjøre framover, og hva vi som
forening kan bidra med
1600: Slutt for dagen
1930: Middag
2100: Medisinering og egenbehadling

NFCF, Solheimveien 62B, 1473 Lørenskog *Telefon 88 00 41 08
E-post: post@nfcf.no * www.cfnorge.no * http://www.facebook.com/cfnorge
Org. nr. 980 095 894

Søndag 21. september:
0900:
1000:
1200:
1300:
1330:

Medisinering og egenbehandling - frokost
Birger Lærum – hygienerutiner og smittevern
Kaffepause og utsjekk
Oppsummering av helgen
Lunsj

Hotellet har basseng, men dette skal ikke brukes iflg NSCF retningslinger.

I henhold til hygieniske retningslinjer kan personer med følgende
bakterier ikke delta:
Multiresistent pseudomonas, MRSA, Burkholderia Cepacia og
Achromobacter Xyloxidans.

Priser:

Voksne
kr 1200,Barn tom 14 år kr 500,Barn tom 4 år kr
0,- i seng med foreldre

Dersom babyseng ønskes, gi beskjed ved påmelding
Barnevakt vil være tilgjengelig fredag og lørdag under forelesningene.
Sosiale aktiviteter.
Påmelding og betaling innen 20. august, til cfvest@gmail.com.
Beløpet betales til kontonr 3637.24.41229, merk betaling med navn på alle,
samt høsttur 2013.

Minner om at alle deltakere må være medlemmer av cf-foreningen for
å få oppholdet til denne pris.
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