
FSR-seminar i Drammen  

4.-5.mai 2017 

Mister Bone har 
tatt på seg 
finstasen og 
ønsker 
velkommen! 



Velkommen til FSR-seminar i Drammen 4.og 5.mai 2017 

Vi er stolte over å endelig kunne ønske dere alle hjertelig velkomne til Drammen!  
 
Seminaret holdes på Scandic Park Drammen, Gamle kirkeplass 3. Dette hotellet har vi gjort avtale 
med for overnatting til de av dere som trenger det.  Overnatting bestilles og betales av den enkelte 
deltaker.  Faktura sendes ikke!  Kontakt per e-post vår gode kontakt Rut:  
rut.grue@scandichotels.com .  Oppgi referanse  45926494 og ditt mobilnr.   

 

Det er enkelt å komme seg til hotellet fra togstasjonen,  

ca 10 minutter å gå.   

 

Pris enkeltrom m/frokost  990,- per natt 

Pris dobbeltrom m/frokost 1190,- per natt 

 

Festmiddagen torsdag starter kl. 19.00. Vi gleder oss til  

både meny og underholdning. 

 

Seminaravgiften inkluderer kaffe, litt pausemat, 

lunsj begge dager og festmiddag på Scandic Park 4. mai. 

 

Pris FSR-medlem:  2200,- 

Pris ikke medlem:  2700,- 

 

Påmelding skjer via Sykepleierforbundets hjemmeside www.nsf.no.  Gå inn på Kurs og konferanser. 

For FSR-pris: Logg inn på Min Side før du går til påmelding. 

Påmelding er bindende etter at påmeldingsfristen har  gått ut.  Påmeldingsfrist 10.mars 2017. 

 

Ansvarlige for årets FSR-seminar er Revmatologisk poliklinikk, Drammen Sykehus.  
Kontaktpersoner: 

Anne Hermann herann@vestreviken.no  mobil 48060592  

Tone Burvald Enersen tone.burvald.enersen@vestreviken.no mobil 93069083 

 

Det tas forbehold om endring i program! 

 

 

mailto:rut.grue@scandichotels.com
http://www.nsf.no/
mailto:herann@vestreviken.no
mailto:tone.burvald.enersen@vestreviken.no


Program 4-5.mai-17 

  

09.00-09.30 

Hva er forsvarlig legemiddelhåndtering? 

Lise Gladhus, sykepleier. Instituttleder på institutt for sykepleie- og 

helsevitenskap, Høgskolen i Sørøst Norge.  

09.30-10.15 Sykepleierens kompetanse og rolle i et flerkulturelt helsevesen. 

Hege Larsen, sykepleier og kulturveileder og Solveig Helen Midtvedt, 

fysioterapeut og kulturveileder v/Lærings- og mestringssenteret.   

10.15-11.00 Sykepleier som bruddfanger/NoFRACT. 

May-Britt Stenbro, prosjektsykepleier og Tove Tveitan Borgen, revmatolog. 

11.00-12.00 Quiz rundt bruene. 

12.00-13.00 LUNSJ 

13.00-13.15 Innlegg fra sponsorer/industrien 

13.15-14.00 Helsefremming med teknologi. 

Hilde Eide, sykepleier og professor i klinisk kommunikasjon. 

14.00-14.15 Pause - besøk på stands.   

14.15-14.45 Mindfulness – En hjelp til å finne balanse, glede og ro i hverdagen. 

Tor Magne Handeland, sykehusprest. 

14.45-15.00 Oppsummering og vel hjem! 

09.15-10.00 Registrering og noe å bite i – besøk på stands. 

10.00-10.15  Velkommen  

Naima Wenzel Luth, sykepleier og Åse Stavland Lexberg, avdelingsoverlege . 

10.15-11.15 Det må en sykepleier til!  Oppfølgning av komorbiditet ved artrittsykdom.  

Wenche Reitan, sykepleier og Åse S.Lexberg, revmatolog og 

avdelingsoverlege. 

11.15-11.30 Pause.   Besøk på stands. 

11.30-12.30 Generalforsamling – Nytt fra FSR-styret 

12.30-13.30 LUNSJ 

13.30-14.15 Urinsyregikt – oppfølgning i poliklinikk.   

Tone Burvald Enersen, revmasykepleier og Marianne Dalen , revmatolog. 

14.15-14.45 Seksualitet og revmatisk sykdom. 

Sabine Jacobsen Digre, fysioterapeut og  spesialist i sexologisk rådgivning 

14.45-15.00 Pause – besøk på stands 

15.00-16.00 Bedre dager på jobben. 

Henrik Syse, filosof. 


