
MS-konferansen, region Midt 
Molde, torsdag 5. mai 2011 

 

Vannlatingsproblemer? 
– det finns muligheter 

 
 

PROGRAM 

09.15 – 09.45      Registrering og utstillingsvandring 

09.45 – 09.55      Åpning 

09.55 – 10.05 Utfordringer med vannlating – mitt liv 

  v. person med MS 
    
10.05 – 11.00 Blærens normale funksjon og forstyrrelser 
  Kartlegging, behandling og oppfølging 

  v. nevrourolog og uroterapeut 
 
11.00 – 11.30 Kaffepause og utstillingsvandring 
 
11.30 – 12.00 Blærens normale funksjon m.m. - forts. 
  v. uronevrolog og uroterapeut 
 
12.00 – 13.00 Lunsj 
 
13.00 – 14.30 Workshop – for fagpersoner 
  Innledning v. uroterapeut/MS-sykepleier 
 
13.00 – 14.30 Workshop – for personer med MS 
  Innledning v. uroterapeut/MS-sykepleier 
 
14.30 – 15.00 Kaffepause og utstillingsvandring 
 
15.00 – 15.50 Nytt innen forskning 
  v. nevrolog 
 
15.50 – 16.00   Avslutning ved kursleder 

Vannlatingsproblemer hos personer med MS kan være første symptom hos så mange som 
10 – 25 %. I løpet av perioden med MS vil så mange som mellom 50 og 100 % få problemer 
med hyppig og hurtig trang til vannlating. Vannlatingsproblemer påvirker dagliglivet og 
livskvaliteten.  
79 % nydiagnostiserte menn og 54 % kvinner har vannlatingsproblemer  
– Nortvedt et al. Forekomsten av blære, tarm og seksuelle problemer hos personer  
med multippel sklerose to til fem år etter diagnosen.  
Multiple Sclerosis 13: 106 – 112, 2007 

 
 
 
 
 
 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
 

Arrangør 

MS-forbundet, region Midt 

 

Kursansvarlig 

MS-forbundets fagråd 

 

Godkjenninger 

Konferansen søkes godkjent som spesifikt kurs for sykepleiere, ergoterapeuter, hjelpepleiere, 

helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere. 

 

Målgruppe 

Helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, personer med MS, pårørende og  

andre interesserte. 

 

Målsetting 

Gi deltakerne innsikt i utfordringene vannlatingsproblemer gir, og gi dem innsikt i de mange 

muligheter som finns til en hverdag med bedre livskvalitet. 

 

Informasjon som må oppgis ved påmelding 

 Navn 

 Tittel 

 Telefonnummer 

 E-postadresse 

 Arbeidssted 

 Fakturaadresse 

 

Påmelding 

Kari Bjørklund: kari@ms.no eller tlf. 22 47 79 90 

Påmeldingsfrist 5. april 

 

Deltakeravgift 

Medlemmer kr 500,-, ikke medlemmer kr 850,- 

Deltakeravgiften inkluderer lunsj, kaffe og konferansemateriell. 

 

Betaling 

Faktura sendes sammen med bekreftelse om plass. Avbud etter påmeldingsfristen belastes med 

gebyr på kr 200,-. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansen betales full deltakeravgift. 

 

Konferansested 

Rica Seilet Hotel 

Gideonvegen 2, Molde 

Telefon 71 11 40 00 

 

mailto:kari@ms.no

