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Nettbasert kompetansespredning 

Det arbeides fortløpende med videreutvikling av ny nettside med fokus på nasjonal 

kompetansespredning til helsepersonell, pasienter og pårørende. Oppdaterte nasjonale 

veiledere vil være tilgjengelige gjennom nettsidene. 

e-læring 

Det arbeides med utvikling av e-læringskurs, « Når skal man mistenke en medfødt metabolsk 

sykdom», for helsepersonell. Målet er at kurset er ferdig laget innen utgangen av 2016.  

Kurs, undervisning og presentasjoner for helsepersonell 

- Nasjonalt arbeidsgruppemøte 27.mai med hovedtema «Ungdom og voksne med 
nevrometabolsk sykdom» 

- Nasjonalt arbeidsgruppemøte 18.nov med hovedtema « Ny behandling av medfødte 
metabolske sykdommer» 

- Planlegging for Nasjonalt pilot-videomøte vinteren 2017; Tverrfaglig 
diskusjon/veiledning om pasientkasus 

- «Mitokondriediagnostikk» ved Fagdag om mitokondrier for pasienter, pårørende og 
helsepersonell, Frambu, 9.mars 

- «Diagnostikk av medfødte metabolske sykdommer», Bodø Sykehus, 29.april 

- «Medfødt metabolsk sykdom», St.Olav, mai 

- «CK stigning som symptom på medfødt metabolsk sykdom» Artikkel i Klinisk Biokjemi 
i Norden nr 3, samt nasjonalt innlegg for alle medisinsk biokjemiske laboratorier i 
Norge 8. juni  

-  «Medfødt metabolsk sykdom», Haukeland Universitetssykehus, 23.sept. 

- «Medfødt metabolsk sykdom», Barnenevrologisk kurs for leger i spesialisering, 
september 

- «Diagnostikk av medfødte metabolske sykdommer», Habiliteringen (voksne og barn), 
Bodø, oktober 

- «Medfødt metabolsk sykdom», Sørlandet sykehus, oktober 

- «Metabolske sykdommer i lipidstoffskiftet», Ernæringsstudiet, UiO, november 

- Innlegg ved Fagmøte Norsk Selskap Human Genetikk, november  

-  

Kurs og undervisning for pasienter og pårørende 

- Kurs/samling for pasienter med MCADD og deres pårørende, 8.februar 
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- Kurs/samling for pasienter med tyrosinemi type 1 og deres pårørende 2.-3.juni 

- «Mitokondriediagnostikk» ved Fagdag om mitokondrier for pasienter, pårørende og 
helsepersonell, Frambu, 9.mars 

-  

Presentasjoner ved internasjonale konferanser/kongresser 

- SSIEM Freiburg, april 2016. To muntlige presentasjoner av sjeldne medfødte 
metabolske sykdommer.  

- SSIEM Roma, september 2016. 4 postere innenfor medfødte metabolske sykdommer.  

- SSIEM Roma, september 2016. Muntlig presentasjon av pasientkasus med medfødte 
metabolske sykdommer. 

Veiledning/rådgivning av spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, 

pasienter/pårørende, barnehage/skole/ansvarsgruppe og andre i pasientens nettverk 

Dette ivaretas fortløpende etter forespørsel.  

 


