Årsmøtehelg 21.-23. oktober 2016
DEBRA Norge er 25 år og vi feirer ved å utvide årsmøtet vårt til 3 dager. Fredag 21. oktober vil vi
ha foredrag beregnet på helsepersonell. Videre forsetter helgen med faglig innhold på lørdag og
selve årsmøte på søndag.
Vi skal være på Hotell Thon Opera I Oslo. Det ligger sentralt til både når det gjelder fly, tog og
andre kommunikasjonsmidler.
Alle medlemmer av DEBRA er velkomne til å delta fra og med fredag til og med søndag. Vi
oppfordrer også våre samarbeidspartnere til å være sammen med oss. Benytt anledningen til å
invitere med “ditt helsepersonell” til fredagen.
To av forelesningene, nytt innenfor forskning og behandling, og EB sårbehandling vil være på
engelsk. Vi vil legge til rette for at våre medlemmer skal få den informasjonen de ønsker, uansett
engelskkunnskaper. La ikke språket være et hinder.
Ellers så blir det tid til å være sammen og prate. Fredag og lørdag blir det eget barneopplegg for
de som ønsker det. Lørdag kveld blir det festmiddag på hotellet. Har noen bilder som vi kan vise
fra de gode gamle dager? Noen gode historier som kan fortelles?
Søndag er satt av til selve årsmøtet.
For deg/dere som ikke kan komme fredag om dagen, så kom fredag ettermiddag og bli med på
opplegget lørdag og søndag.
Egenandelen for hele hotelloppholdet blir som tidligere år kr 250,- for voksne og kr 100,- for
medlemmer under 16 år. Reisen betales selv. Giro sendes ut etter årsmøtet.
Konferanseavgiften for deltakelse kun fredag, er kr 250.- ønskes lunsj koster denne kr 175,-.
Husk å krysse av for lunsj om du ønsker å bli med på den.
Jeg har allerede begynt å glede meg og håper at flest mulig kan komme. Sett av dagene allerede
nå og bli med for å møte nye og ”gamle” venner!
Program:

Fredag: Denne dagen er helsepersonell spesielt invitert. Ankomst
utover kvelden for de som blir med fra fredag kveld.
Utstillingene åpner kl 09.00 og rigges ned 15.00.
09.00 Velkommen
09.15

DEBRA Hvem er vi og hva gjør vi?
Judith Kristin Asche

09.45

Tann- og munnhelse
Anna Helene Haverinen Yttervoll,
Tannpleier, TAKO senteret

10.00

Å være foreldre til barn med EB
Kari Anne Bø

10.15

Kaffepause

10.30

New therapies and clinical trials for Epidermolysis Bullosa
Dr Jemima Mellerio BSc MD FRCP
Consultant Dermatologist & Honorary Senior Lecturer
Lead Adult EB Service, Paediatric Dermatology and Genetic
Dermatology
St John's Institute of Dermatology
St Thomas' Hospital

11.30

Lunsj

13.00

Nursery in EB
Jaqueline Denyer, Clinical Nurse Specialist, EB

14.15

Mitt liv med EB
Anne Marit Hansen

15,00

Avslutning og oppsummering av dagen

18.00

Middag

Lørdag:
10.00

Utstillingene åpner

10.30

Åpning ved Judith Kristin Asche

10.35

Nursery in EB
Jaqueline Denyer, Clinical Nurse Specialist, EB

11.30

Pause

11.45

Smerte og kløe

Maren Rambøl Ruud, farmasøyt, Boots apotek
12.15

Munn- og tannhelse
Anna Helene Haverinen Yttervoll,
Tannpleier, TAKO senteret

13.00

Lunsj

14.15

Referat fra DEBRA Internasjonale konferanse i Zagreb,
september 2016

16,00

Utstillingene rigges ned

Ettermiddagen er til fri benyttelse.
19.00

Festmiddag

Søndag:
09.00
10.00
11.30

Styremøte
Årsmøte i DEBRA Norge
Lunsj og avreise

Med forbehold om endringer

Send påmelding til http://tinyurl.com/debra2016 eller til Kris.
Påmeldingfrist er 25.september
Om du/dere har noen spørsmål angående påmeldingen er det
bare å ta kontakt.
Kris Aaseth
Søndre Sætrevei 12
3475 Sætre
Mobil: 917 77 928
e‐mail: jan.aaseth@altiboxmail.no
Navn: (Alder på barn under 16)
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
4.___________________________________________
5.___________________________________________

Kontaktinformasjon:
Mobil:
E-post:
Rom:

Dobbeltrom:____
Familierom:_____

Enkeltrom:_____

Behov for tilrettelegging for: rullestol/ dietter/allergier eller
annet
Deltagelse på dagskonferanse fredag : Ja__

Nei__

Ankomst, dato og cirka klokkeslett::
Avreise, dato og cirka klokkeslett:
Lunsj fredag:
Middag fredag kveld:
Lunsj lørdag
Festmiddag lørdag:
Lunsj søndag:

Ja_
Ja_____
Ja___
Ja_____
Ja_____

Barneopplegg:
Fredag:
Lørdag:

Ja____ Nei_____(Antall barn)
Ja_____ Nei_____(Antall barn)

Annet:

Nei _____
Nei: _______
Nei________
Nei_________
Nei_________

