
 
 

 

 

                                          

 

 

                       

 
 

Fagdag i barnerevmatologi 18. oktober 2021 
 

 
Praktisk informasjon - Digital fagdag i barnerevmatologi 18.10.2021. 
 
 

Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen 27. august 2021! 

 

Deltakeravgift er kr. 500,-. Deltagerbevis sendes kun til betalende deltagere. 

 

Digital plattform for fagdagen  

Informasjon om dette kommer senere, senest i september. Dere får tilbud om 

prøveoppkobling en uke før fagdagen, sånn at dere har tid til å innhente hjelp om det er 

behov for det. Mange er jo godt trent på dette allerede, men det er litt forskjell på ulike 

digitale plattformer.  

Vi kommer til å oppfordre dere til å åpne videosymbol, så vi ser dere. Det gir bedre 

«samfølelse», nærmere en opplevelse av å være på en fagdag sammen. 

 

Delta alene eller i lokal gruppe  

Dere som jobber i sykehus kan vurdere å delta sammen, og hvis dere har anledning kan dere 

invitere kommuneergoterapeuter og  –fysioterapeuter, så de kan delta sammen med dere. 

Eventuelt kan ergo- og fysioterapeuter i en bydel/kommune/storkommune velge å delta i en 

lokal gruppe. Det blir opp til dere som bor i ulike deler av landet å samle en eventuell lokal 

gruppe. Hverdagen er annerledes, det er ikke sikkert det er så lurt med for store grupper.   

Vi som arrangør kan sende en felles e-post til dere som melder dere på og som ønsker å 
delta i en lokal gruppe, og så kan dere samsnakke videre. 
 

Bestilling av egnet rom for å delta på digital fagdag  

Bestill egnet rom i god tid dersom det gjelder en gruppe, og avbestill heller dersom 

gruppedeltagelse blir vanskelig å gjennomføre.  

 

Send inn spørsmål og utfordringer fra egen klinisk hverdag som dere ønsker å få diskutert! 

Det kan bidra til at fagdagen blir bedre for akkurat deg! 

Det er satt av tid til spørsmål på slutten av alle innleggene, samt at vi har tid på slutten av 

dagen til dialog med dere. 

 

                   

 Med vennlig hilsen Mona og Heidi  


