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Dagskurs 
 

Motivasjon og mestring 
for unge voksne med GLUT1-mangelsykdom, 

deres familie og tjenesteytere 
 

30. august 2019 

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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I samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) 
inviterer Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne 
epilepsirelaterte diagnoser til dagskurs med hovedtema 
 

Motivasjon og mestring 
- for unge voksne med GLUT1-mangelsykdom,  

deres familie og tjenesteytere 

 
BAKGRUNN 
 

SSE møter unge voksen med GLUT1-mangelsykdom. 
Noen bor alene eller er i ferd med å flytte for seg selv, 
andre bor i kommunal bolig eller hjemme hos familie.  

Mens noen har god oppfølging fra lokale tjenester, får 
andre nødvendig hjelp og støtte fra familie.  

Vi opplever at både de unge voksne med GLUT1-
mangelsykdom, deres familier og tjenesteytere trenger 
informasjon om diagnosen og oppfølging og videre støtte 
i behandlingen med ketogen diett.  
 
MÅLSETNING 
 

Spre kunnskap om diagnosen og behandling med fokus 
på motivasjon og mestring. 
 
MÅLGRUPPE 
 

 unge voksne (17-40 år) med GLUT1-mangelsykdom 
som selv vil ha utbytte av kurset  

 familie til unge voksne med GLUT1- mangelsykdom  
 tjenesteytere til unge voksne med GLUT1- 

mangelsykdom f.eks. ansatte i bolig 
 
TID 
 

Fredag 30. august fra kl. 10.00 – 15.15 
 
STED 
 

Undervisningspaviljongen  
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Sandvika 
(se www.oslo-universitetssykehus.no/sse) 

 
ØKONOMI 
 

 kurset er kostnadsfritt for alle deltagere  
 for pasienter dekkes reiseutgifter av pasientreiser 
 for øvrige deltagere dekkes reiseutgifter etter billigste 

reisemåte av kompetansesenteret  
 opplæringspenger etter gjeldene regler  
 
PÅMELDING 
 

Innen mandag 12. august. 
Telefon 67 50 11 95 / 67 50 13 50 eller pr. post,  
se kontaktinformasjon.  

Er det noe mer du lurer på? Ta kontakt med oss. 

 

 

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  

 PROGRAM (med forbehold om endringer) 

 0930 - 1000 Registrering 

 1000 - 1020 Velkommen og introduksjon til kurset 
Kathrine C. Haavardsholm, klinisk ernæringsfysiolog  
og Nina Benan, seksjonsleder  

 1020 - 1040 «Det er ikke lett, men det er viktig» 
Mathias Jakobsen Steinhaugen 

 1040 - 1100 Pause 

 1100 - 1130 Mestring – strategier for hverdag og fest 
Vildgun Jakobsen 

 1130 - 1200 Ny forskning – nye behandlingsmuligheter? 
Anette Ramm-Pettersen, overlege  

 1200 - 1300 Lunsj  
det serveres lunsj laget av kokk og hovedforfatter  
av Ketogen kokebok 

 1300 - 1345 Motivasjonsforedrag 
Simen Almås 

 1345 - 14.00 Pause 

 1400 - 1440 Parallellsesjon 1:  
for de som har GLUT1-mangelsykdom 
Motivasjonsgruppe  
Simen Almås og Nina Benan 

 1400 - 1440 Parallellsesjon 2:  
for familiemedlemmer og andre nærpersoner 
De pårørendes kraft 
Vildgun Jakobsen 

 1445 - 1515 Om voksne med GLUT1-mangel 
Spørsmål og svar 
Ellen Molteberg, overlege 

1515 - 1530 Avslutning og evaluering 
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