Fagkurs

Barn og unge med
Charcot-Marie-Tooths sykdom
12. oktober 2021

Program
08.30 – 09.00 Registrering på Frambu og oppkobling av videostudioer
09.00 – 09.15 Velkommen
09.15 – 10.15 Medisinsk diagnoseinformasjon
ved spesialist i nevrologi, Kjell Arne Arntzen, overlege ved
Nevromuskulært kompetansesenter, UNN
10.30 – 11.15 Oppfølging ved habiliteringstjenesten og samhandling
med kommunen
ved sosialfaglig rådgiver, Lise Bakke Fornes,
Habiliteringstjenesten for Barn og unge Trøndelag (HABU),
Trondsletten
11.30 – 12.00 Brukerstemme
12.00 – 13.15 Lunsj
13.15 – 14.00 «Jeg er sliten» Hvorfor, og hva kan vi gjøre med det?
ved ergoterapeut Solvor S. Skaar og ped.rådgiver/logoped
Gry Line T. Bakke, Frambu
14.15 – 15.00 «Å ikke løpe like fort som de andre!»
Psykisk helse hos barn og unge som har CMT
ved psykolog Johanne Bjørnstad Tonga, Frambu
15.00 – 15.15 Oppsummering og avslutning

Vi forbeholder oss retten til endringer
(12.8.2021)

Forelesere
Kjell Arne Arntzen er spesialist i nevrologi, med spesialkompetanse innen
nevromuskulære sykdommer. Han er seksjonsoverlege, ph.d., ved
Nevromuskulært kompetansesenter, Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling,
Universitetssykehuset Nord-Norge.

.

Lise Bakke Fornes er sosialfaglig rådgiver på Habiliteringstjenesten for Barn og
unge i Trøndelag (HABU), Trondsletten. Lise har hovedfag i psykologi. Hun har
tidligere jobbet som veileder på NAV. På HABU er hun en del av teamet som
følger opp barn og unge med CMT, er Lærings og mestringsansvarlig ved HABU og
bistår foreldre med informasjon om rettigheter og muligheter. Lise vil si noe om
oppfølging av barn og unge med CMT i HABU.
Solvor Sandvik Skaar er ergoterapeut på Frambu. Hun har tidligere jobbet som
miljøterapeut, støttepedagog og ergoterapeut. På Frambu er hun del av
diagnoseteamet som har et særlig ansvar for blant annet Charcot-Marie-Tooths
sykdom.
Solvor vil i sin forelesning si noe om hvordan en kan hjelpe barn og unge med
CMT til å «fordele kreftene» for å få en best hverdag.

Gry Line Tokerud Bakke er pedagogisk rådgiver/logoped på Frambu. Hun har
tidligere jobbet som ergoterapeut i rehabiliteringsfeltet, som logoped ved
Sunnaas sykehus og i PPT og som seniorrådgiver ved pasient- og brukerombudet.
Gry Line vil i sin forelesning, sammen med Solvor, si noe om hvordan en kan
hjelpe barn og unge med CMT til å «fordele kreftene» for å få en best hverdag.

Johanne Bjørnstad Tonga er psykolog på Frambu. Hun har en doktorgrad i
psykologi og har tidligere jobbet med psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.
På Frambu er hun del av diagnoseteamet som har et særlig ansvar for blant annet
Charcot-Marie-Tooths sykdom.
Johanne vil i sin forelesning si noe om psykisk helse hos barn og unge med CMT.
Målgruppe
Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med barn og unge med Charcot-Marie-Tooths sykdom
(CMT). Pårørende kan også delta.
Kursavgift
Kr. 500,- som inkluderer mat og materiell. For pårørende er deltakelse gratis.
Strømming/Videokonferanse
Frambu overfører fagkurset digitalt uten kostnader.
Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss på e-post: fagkurs@frambu.no

