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Invitasjon til dagskurs 
15. juni 2017 

 

Sturge-Weber  
syndrom www.oslo-universitetssykehus.no 

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus 
for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sentralbord: 02770 

Nasjonalt kompetansesenter for  
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser   

- en del av 

 

 
 

Kontaktinformasjon 
 

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR  
SJELDNE EPILEPSIRELATERTE DIAGNOSER  
 

Besøksadr: G.F. Henriksens vei 29, Sandvika (SSE) 
  

Postadr:         Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne 
                        epilepsirelaterte diagnoser 
                        Spesialsykehuset for epilepsi, SSE 
          Oslo universitetssykehus HF 
   Postboks 4950 Nydalen 
                        0424 Oslo 
 

Tlf:   67 50 11 95/67 50 13 50 
 

E-post:  kompetansesenter-sse@ous-hf.no 
 

Internett: www.oslo-universitetssykehus.no/nk-se  
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ØKONOMI 
 

 kurset er kostnadsfritt for deltagerne. 
Kompetansesenteret dekker lunsj og middag   

 reiseutgifter dekkes av pasientreiser 

 opplæringspenger etter gjeldene regler. 
Folketrygdens skjema: Legeerklæring ved krav om 
opplæringspenger til medlem med omsorg for et 
funksjonshemmet barn fås på kurset 

 yrkesaktive med diagnosen må ta opp spørsmål om  
      fri fra jobb/tapt arbeidsfortjeneste med arbeidsgiver 
      eller fastlege  

 
Dersom du har spørsmål om kurset, ta gjerne kontakt 
med oss på telefon. 
 
Kjenner du noen i målgruppen som ikke har fått 
invitasjonen, er det fint om du videreformidler denne 
eller ber dem ta kontakt med oss. 
 
PÅMELDINGSFRIST 
 

Innen 28. april 2017 
 
PÅMELDING 
 

Telefon 67 50 11 95 / 67 50 13 50 eller send vedlagte  
påmeldingsskjema.  

 

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte 
diagnoser inviterer til dagskurs om Sturge-Weber 
syndrom 15. juni 2017:  
 

NY MUTASJON KASTER LYS OVER  
STURGE-WEBER SYNDROM 

 
TEMA 
 

 diagnoseinformasjon 

 presentasjon av spennende resultater fra studien 
med norske pasienter  

 siste nytt innen forskning 
 
MÅLGRUPPE 
 

 voksne med Sturge-Weber syndrom som kan ha nytte 
av kursinnholdet. Du kan gjerne ta med partner, 
pårørende eller en venn 

 foreldre/foresatte/pårørende til personer med 
Sturge-Weber syndrom 

 
TID 
 

Torsdag 15. juni 2017 kl. 10.30 - 17.30. 
Registrering fra kl. 10.00 - 10.30. 
Kurset avsluttes med middag kl. 18.00. 
 
STED 
 

Radisson Blu Airport Hotel 
Hotelvegen, 2061 Gardermoen 

Hotellet ligger i gangavstand fra buss-, jernbanestasjon 
og flyterminal  
(se www.radissonblu.com/no/hotell-gardermoen) 

 
MÅLSETNING 
 

 kunnskap om diagnosen 

 formidle nye forskningsresultater 

 treffe andre med samme diagnose/andre pårørende 
og utveksle erfaringer 

 

Kontaktinformasjon 
 

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR  
SJELDNE EPILEPSIRELATERTE DIAGNOSER  
 

Besøksadr: G.F. Henriksens vei 29, Sandvika (SSE) 
  

Postadr:         Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne 
                        epilepsirelaterte diagnoser 
                        Spesialsykehuset for epilepsi, SSE 
          Oslo universitetssykehus HF 
   Postboks 4950 Nydalen 
                        0424 Oslo 
 

Tlf:   67 50 11 95/67 50 13 50 
 

E-post:  kompetansesenter-sse@ous-hf.no 
 

Internett: www.oslo-universitetssykehus.no/nk-se  
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