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Muskel- og skjelettkongressen 2019

«HVA MED HODET?»

Thon Conference - Oslo, 15. - 16. mars 2019
PFF ønsker alle hjertelig velkommen til Muskel- og skjelettkongressen 2019. 

Kongressen holdes på Thon Conference* midt i Oslo sentrum. 
Der vil også leverandører med stand være tilgjengelig med gode tilbud.

Overnatting og festmiddag fredag kveld har vi på Hotel Bristol*. 
Lunsj fredag er på Thon Conference, lørdag på Brasseri Paleo*.

www.fysioterapi.org



Foredragsholdere 15. og 16. mars

AUD NOME DUELAND
spesialist i nevrologi, holder følgende to foredrag: 

“Ulike hodepinetyper: årsaker, utredning og diagnostikk” og
“Moderne behandling hodepine og migrene”

Hodepine kan være et symptom på sykdom og kan være en sykdom i seg selv.
Foredraget vil gå gjennom hvordan man skiller hodepinetyper fra hverandre og 
hvordan hodepiner kan utredes og diagnostiseres.” 

ELISABETH HEGGEM JULSVOLL 
fysioterapeut og spesialist i manuellterapi 

Foredrag: 

“Temporomandibulær dysfunksjon”

Julsvoll vil i første del av foredraget ta for seg ulike undersøkelser benyttet for 
å stille diagnoser innen paraplybetegnelsen TMD. Deretter gå gjennom behandling 
for hver av diagnosene. Inndeling av diagnosene er basert på internasjonale 
og nasjonale retningslinjer.

FREDAG 15. MARS

ÅRSMØTE



BJARNE KJELDGAARD MADSEN 
fysioterapeut PhD  

Foredrag: 

“Behandling av hodepine”

I foredraget presenteres fysioterapeutiske undersøkelser og behandlingsstrategier 
for hodepinepasienter utifra eksisterende evidens og mer enn 10 års klinisk empiri.

AINA KRISTIN PAULSEN 
utdannet fysioterapeut fra HIO 

Foredrag: 

«Undersøkelse og behandling av svimmelhet og balanseforstyrrelser»

I foredraget gis en grunnleggende forståelse av anatomien i balanseorganet/

balansesystemet. Presentere relevante sykdommer med fokus på hvordan  

vi kan tilnærme oss den svimle pasient.

LØRDAG 16. MARS
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VEGARD HOLUM 
spesialpedagog 

Foredrag: 

“Betydningen av kosthold og fettsyrer” 

Vegard Holum er spesialpedagog fra Son, som har utviklet en egen maritim 
omega-3 oljeblanding. Lange omega-3 fettsyrer fra fisk påvirker både hjernens 
funksjon og fysisk helse.



Program 15. - 16. mars 2019
Forbehold om endringer.

Godkjent 14 timer for opprettholdelse av 
«Spesialist i Muskel og Skjelett Fysioterapi»
Og opprettholdelse av «Spesialist i Muskel og Skjelett ultralyd»

Vi sees på Hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7, 0164 Oslo
www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/hotel-bristol/

FREDAG 16. MARS
0930-1000 Registrering på Hotel Bristol

1000-1100 Aud Nome Dueland, spesialist i nevrologi 
 “Ulike typer hodepine og årsaker til hodepine”

1100-1130 Pause med utstillerbesøk

1130-1230 Aud Nome Dueland fortsetter
 “Moderne behandling hodepine og migrene”

1230-1330 Lunsj og utstillerbesøk

1330-1430 Elisabeth Heggem Julsvoll, spesialist i manuellterapi
 “Temporomandibulær dysfunksjon”

1430-1500 Pause med utstillerbesøk

15.00-1600 Elisabeth Heggem Julsvoll fortsetter

1600-1630 Siste besøk hos utstillere for i dag

1630-1800 Årsmøte

1930 Middag i Lille Festsal på hotellet

LØRDAG 17. MARS
0800-0900 Frokost

0830-0900 Registrering dagens ankomne

0900-10.30 Aina Kristin Paulsen, fysioterapeut 

 «Undersøkelse og behandling av svimmelhet 

 og balanseforstyrrelser»

10.30-11.00 Pause med utstillerbesøk

11.00-12.30  Aina Paulsen fortsetter

1230-1330 Lunsj og utstillerbesøk på Brasseri Paleo, 

 Thon Conference

1330-1430    Vegard Holum, spesialpedagog

 “Betydningen av kosthold og fettsyrer” 

1430-1500 Siste besøk hos utstillere

1500-1630 Bjarne Kjeldgaard Madsen, fysioterapeut PhD

 “Behandling av hodepine”

1630- Takk for i år og vel hjem!

KONGRESS ARRANGØRER
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund i samarbeid 
med Kongresspartner • kongresspartner.no • Tlf. 922 42 756

Registrering, program, priser, frister for registrering og mer 
informasjon om foredragsholdere: kongresspartner.no
Husk rimeligst pris ved påmelding før 15. januar. 
Spesialpris for studenter.

Spørsmål kan sendes til christin@kongresspartner.no 
Påmeldingsskjema, klikk HER

HOVEDSPONSOR: Bauerfeind

www.bauerfeind.no
Adresser:

* Thon Conference, Universitetsgaten 26, 0162 Oslo.
 Hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7, 0164 Oslo.
 Brasseri Paleo, Rosenkrantzgate 1, 0159 Oslo.
 Alle steder ligger innenfor en omkrets på 100 meter.

®

http://www.kongresspartner.no/
http://www.kongresspartner.no/
http://www.kongresspartner.no/no/kongresser/muskel-og-skjelettkongressen-2019#registration

