Medtronic, Desitin, Allergan og Nordic InfuCare har herved gleden av å
invitere til den tradisjonelle Bevegelsesforstyrrelser-Videoquizen under
Nevrodagene
Sted: Litteraturhuset, møterom «Amalie Skram», Wergelandsveien 29, Oslo
Tid: Tirsdag 12. mars kl. 17.00-21.00
Tema: Normodis og Bevegelsesforstyrrelser
Møtet ledes av professor Espen Dietrichs (Oslo Universitetssykehus) og professor Ole-Bjørn Tysnes (Haukeland
Universitetssykehus). Møtet legger opp til diskusjon av kasuistikker og quiz ved hjelp av videopresentasjoner.
Hvis noen har interessante videoer som kan være aktuelle å vise, og der den endelige diagnosen er kjent, kan dere ta
kontakt med Espen eller Ole-Bjørn senest én uke før møtet.

Program:
17:00 - 17:30 Årsmøte i Normodis
17:30 - 17:45 Pause
17:45 - 21:00 Bevegelsesforstyrrelser videoquiz
Det vil bli servert tapas under møtet.
Vi håper arrangementet virker interessant, og at du har mulighet til å delta.

Påmelding ønskes senest tirsdag 5. mars 2019, det er totalt 80 plasser.
Påmelding: https://Desitin.pameldingssystem.no/bevegelsesforstyrrelser-videoquiz-under-nevrodagene
Evt. transport til/fra møtet må dekkes av den enkelte.
Dersom du er ansatt ved offentlig sykehus/ regionale helseforetak, går vi ut fra at du har klarert din deltagelse med foretaket når du melder deg på (Jfr.
Samarbeidsavtalen mellom LMI og legeforeningen samt Samarbeidsavtalen mellom Helseforetakene og LMI og FSH). Dette arrangementet arrangeres i samsvar med
avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De
regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god
faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se
www.lmi.no/standardinformasjon.
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