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Påmeldingsskjema for opplæringsopphold for pasienter og pårørende om Kleine-
Levin Syndrom (KLS) 6. - 8. september 2023. 
 

Personopplysninger 

Navn på deltaker:  

 

Personnummer (11 sifre):                 Kjønn: 

 

Bostedsadresse:   

 

Postnr./sted: 

 

E-post:   

                           

Telefon: 

 

 

Behov og tilrettelegging 

Spesielle opplysninger/behov (tolk o.l.) 

 

 

 

Ernæringshensyn (allergier, matintoleranse)  

 

 

 

Oslo universitetssykehus HF 
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for 

nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 
Postboks 4956 Nydalen 

0424 Oslo  
www.nevsom.no 

Tel: 23016030 
 

 

http://www.nevsom.no/
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Har du behov for hjelpemidler og tilrettelegging under kursoppholdet? Oppgi her hvis du 

trenger rom spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

 

 

 

Romfordeling (enkelt- eller dobbeltrom):  

 

Ønsker å dele rom med påmeldt pårørende/ledsager: ☐  

Kursdeltaker og pårørende/ledsager ønsker hvert sitt rom: ☐ 

Andre behov ved romfordeling:  

 

 

 

Hvilke forventninger har du til kurset? Er det spesielle problemstillinger du ønsker skal bli 

belyst? 

 

 

 

Har du tidligere søkt/deltatt på kurs i regi av NevSom (i tilfelle når):   

Søkt        ☐ årstall: ______________     

Deltatt      ☐ årstall: ______________                 

Ingen av delene        ☐   

Sted:                                                 Dato:  

 

Underskrift søker:   
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Ledsager/pårørende – Vi krever at alle må ha minimum en person med seg på hele 

kurset.  

Alle deltakere må ha med en ledsager i tilfelle man går i episode på vei til, eller under oppholdet. 
NevSom anbefaler da at ledsager og pårørende er samme person. Etter søknadsfristen er ute, vil det 
vurderes om det er mulig å ha med mer enn en pårørende til oppholdet. Derfor ønsker vi at hvis du 
ønsker å ha med flere pårørende, oppgir dette i søknadsskjema.  

 

Pårørende:  ☐    Ledsager:  ☐  

*du kan krysse av for begge 

Navn på pårørende/ledsager:    

 

Fødselsdato: 

 

Relasjon:  

 

Adresse:  

 

Postnr./sted: 

 

E-post:                             

 

Telefon: 

 

Spesielle hensyn (diett, allergi, tilrettelegging): 

 

Ønske om å ha med flere pårørende (oppgi relasjon og antall): 

 

Underskrift pårørende/ledsager:  
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Diagnosebekreftelse Kleine-Levin Syndrom (KLS) 
 

Når ble diagnosen stilt?:   

 

Navn på fastlege/behandler: 

 

 
For å kunne delta på kurset må det legges ved dokumentasjon som bekrefter diagnose. 

Eksempel på bekreftelse kan være ferdig utfylt diagnosebekreftelse (se vedlegg), annen 

legeerklæring eller epikrise. Mange kan laste ned dette fra Helsenorge.no. Sørg for at ditt 

navn, navn på lege/behandler og bekreftelse på diagnosen KLS kommer tydelig fram i 

dokumentet. Hvis du mangler denne dokumentasjonen, ta kontakt med din fastlege eller 

sykehus.  

 

Har du vanskeligheter med dette kan du ta kontakt med oss på NevSom.  

 

Inger Johanne Kaarstad Kuijlen svarer på spørsmål angående kurs og påmelding på telefon: 

23 01 60 39 eller email: injkaa@ous-hf.no. Vi ber om du ikke sender sensitive opplysninger på 

email.  

 
 
Påmelding med vedlegg sendes som brev til: 
 

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 
Oslo universitetssykehus HF 
Ullevål 
Postboks 4956 Nydalen 
0424 OSLO 

 
Merk konvolutten «Lillestrøm».  
 
 
 
Ferdig utfylt påmelding med vedlegg og diagnosebekreftelse sendes som brevpost til NevSom.  
Søknaden må være poststemplet senest 15.mai. 
 
 

 
 

mailto:injkaa@ous-hf.no
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Generell informasjon til alle som søker plass på KLS-kurs 2023 
 
 
Om NevSom  
NevSom er et nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. 
NevSom har kompetanseansvar for søvnsykdommene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og 
Kleine-Levin syndrom og for nevroutviklingsforstyrrelser ved sjeldne tilstander.  
 
Kursinformasjon 
Kurset holdes på Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm. 
 
Thon Hotel Arena har en sentral beliggenhet på Lillestrøm, kort gangavstand fra togstasjonen, 
og kun 12 minutters reise med tog fra Oslo S. eller Oslo Lufthavn.  
 
Ved spørsmål om hotellet og deres fasiliteter kan man enten henvende seg                                   
på telefon 66 93 60 00 eller deres nettside: 
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/lillestrom/thon-hotel-arena/ 
 
Program  
Kurset holdes mellom 6-8 september 2023. 
Programmet starter onsdag 6. september kl. 17.00 og avsluttes fredag 8. september kl. 15.00 
 
Detaljert program sendes ut etter deltakelse på kurset er bekreftet, men det vil bli aktiviteter 
både på dag- og kveldstid.  
 
Utenfor program er det mulig å benytte seg av hotellets fasiliteter, blant annet 
svømmebasseng og treningsrom.  
 
Måltider 
Måltider vil bli servert på hotellet. Det er viktig å oppgi informasjon om allergier eller 
spesielle ernæringsbehov for alle som ønsker å delta på kurset. Dette gjøres i 
påmeldingsskjemaet.  
 
Hjelpemidler:  
De som er avhengige av medisiner eller hjelpemidler må sørge for dette selv. NevSom har ikke 
medisinsk ansvar for deltagere under kurset.  
 
Reiseutgifter  
Reiseutgifter dekkes av pasientreiser. Ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515 for å avklare 
reisemåte i god tid før kurset.  
Du kan lese mer om pasientreiser for sjeldne diagnoser på: 
https://www.helsenorge.no/sjeldne-diagnoser/reiseutgifter-sjeldne-diagnoser/  

Opphold 

Man har krav på å få refundert kostnader for overnatting og måltider på Thon Hotel Arena fra 
pasientreiser. Man må regne med å måtte legge ut ca. 2200 kr per person på hotellet, som i 
ettertid vil bli refundert av pasientreiser.  

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/lillestrom/thon-hotel-arena/
https://www.helsenorge.no/pasientreiser/
https://www.helsenorge.no/sjeldne-diagnoser/reiseutgifter-sjeldne-diagnoser/
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Tapt arbeidsfortjeneste 

Yrkesaktive personer med diagnose kan kontakte fastlegen for sykmelding. Alternativt kan 
man ta egenmelding, søke velferdspermisjon eller liknende. 
 
Reiseledsager kan ha rett til å få dekket tapt arbeidsinntekt etter pasientreiseforskriften § 18. 
Se Kan jeg ha med noen på reisen? - Helsenorge for mer informasjon.  
 
For pårørende som ikke er reiseledsagere dekkes tapt arbeidsfortjeneste ikke av 
pasientreiser. Pårørende kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller 
velferdspermisjon med eller uten lønn. Noen kan ha rett til opplæringspenger, men her vil 
spesifikke vilkår gjelde. Se Opplæringspenger - nav.no for mer informasjon eller ta kontakt 
med NAV på 55 55 33 33. 
 
Svar om plass på kurs 
Vi sender ut svar på påmeldingen etter 12. juni.  
 
Gjennomføringen av kurset avhenger av nok påmeldte. 
 

Har du spørsmål? 
Ta gjerne kontakt på telefon 23 01 60 39 eller e‐post injkaa@ous-hf.no.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 
Oslo universitetssykehus HF 
Ullevål 
Postboks 4956 Nydalen 
0424 OSLO 
  

https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/kan-jeg-ha-med-noen/#reiseledsager
https://www.nav.no/opplaringspenger
mailto:injkaa@ous-hf.no


7 
 

 
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse 
Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

 

Vedlegg: 
 
Diagnosebekreftelse fra behandlende lege/fastlege, til bruk vedr. søknad om 
deltagelse på KLS kurs 6-8. september 2023.  
 

(Det gjøres oppmerksom på at dersom bekreftelsen er signert av andre enn lege, så vil søknaden 
ikke komme i betraktning til kurset)    
  
  
Jeg bekrefter at (søkers navn) ________________________________________________________________________  
 
fødsels- og personnummer______________________________________________ har diagnosen Kleine-Levin  
syndrom. 
  
  
Dato:  
  
Arbeidssted:  
  
HPR-nummer:  
  

  
Underskrift og stempel lege:  
 
 

   
 


