
 
          Pediatrisk poliklinikk         

                    
                                     
  

 

 

 

Kurs for foreldre/foresatte som har 

barn/ungdom med diabetes 
 
 

 
Bilde: Ann Iren Folkestad. Volda vgs.       

 

 

8. november 2018 

 

I auditoriet (1.etg.) Kristiansund sjukehus 

 

 

 



 

 

 
PROGRAM 
     

 

Kl 0900 

 

Velkommen og forventningsrunde + presentasjon  

ved Toril Kvisvik, Lærings- og mestringssenteret 

Kl 0915 Foreldrerollen ved forelder Katrine Roksvåg 

Kl 1000 Å bygge psykisk helse hos barn og unge ved sykepleier 

Inger Ødegård og diakon Toril E. K. Holm 

 

Kl 1115 

Kl 1130 

Inkl. gruppediskusjon. 

Pause 

HbA1c, insulindosering, basal og bolus ved barnelege 

Ines Bergman. 

Kl 1200 Lunsj 

Kl 1230 Kosthold ved klinisk ernæringsfysiolog Irene Mork 

-Næringsstoffer, mellommåltid og kunstige 

søtningsstoffer 

 Karbohydrattelling, med oppgaver  

Kl 1330 Pause 

Kl 1340 Aktivitet som påvirker blodsukkeret ved fysioterapeut 

Sunniva Kveen 

Skolehverdag: brukerhistorie ved Magne, Kristoffer og 

Martin 

-Tilrettelegging, opplæring og overganger, 

selvstendiggjøring og løsriving 

Kl 1450 Pause 

Kl 1450 

 

Kl 1530 

Kl 1545 

 

Orientering om Diabetesforbundet ved Cecilie W. 

Roksvåg og Cecilie Nerland 

Oppsummering, evaluering og veien videre 

SLUTT! 

 
*med forbehold om endringer i programmet                
 

 



 
 

                               
 

 

 

 

 PRAKTISK INFORMASJON 

 
Påmeldingsfrist 

25. oktober 2018 

Til Pediatrisk poliklinikk, Tlf 71 12 15 90  

Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sjukehus, 

Herman Døhlens vei 1,  

6504 Kristiansund 

Henvisning Henvisningen ordnes av Pediatrisk poliklinikk. 

Egenandel  Ingen egenandel for foreldre med barn under 16 

år, for foreldre med barn over 16 år kr 351,-  

Ved frikort er kurset gratis 

Lunsj inkl. 

kaffe/frukt 

Kr 150,- per person 

Regning vil bli utsendt i etterkant av kurset 

Vennligst gi oss beskjed om du IKKE ønsker å 

benytte deg av lunsjtilbudet eller om det spesielle 

behov/allergier vi må ta hensyn til 

Parkering Må den enkelte ordne med selv  

Opplæringspenger Foreldre kan søke NAV om opplæringspenger for 

å dekke tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter. 

Nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart av 

kurset, eller du kan gå inn på www.nav.no 
 

OBS: Vennligst gi beskjed god tid i forveien hvis det er spesielle behov mht  

hørsel, språk etc.  
 

 

http://www.nav.no/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

www.helse-mr.no 

 

http://www.colourbox.com/vector/vector-1679265
http://www.helse-mr.no/

