
 

Artrose 
 

24. og 25. november 
 

   Molde sjukehus, Festsalen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs for deg 

med hofte-  

eller kneartrose 
 

 

Arrangør: 

Kirurgen B avdeling for ortopedi 

klinisk støttefunksjoner 

Molde og omegn Revmatikerforening 

sjukehusapoteket i Molde 

Lærings- og mestringssenteret 

 



 

Program dag 1 

09.30 Velkommen, presentasjon og forventninger  

09.50 Hva er artrose?  

v/Lege i spesialisering Inger Marie Mo 

10.45 Pause 

11.00 Å leve med artrose og informasjon om 

revmatikerforeningen v/brukerrepresentant 

11.45 Lunsj 

12.30 Bevegelse og artrose  

v/fysioterapeut Oda Ranheim Gagnat og Liv Kari Havnes.  

Nb! Ledige klær og egnede sko til øvelser. 

13.45 Oppsummering 

14.00 Vel hjem! 

 

Program dag 2 

09.30 Velkommen og spørsmål fra dag 1 

09.50 Om legemidler  

v/klinisk farmasøyt Tone Kvam  

10.30 Pause  

10.45 Kosthold  

v/klinisk ernæringsfysiolog Eva Kvendbø  

11.30 Lunsj 

12.15 Rettigheter og hjelpemidler  

v/sosionom Magni Standal Hånes og ergoterapeut? 

12.45 Pause 

13.00 Erfaringsutveksling i grupper m/kahoot 

13.45 Oppsummering og evalueringsskjema  

14.00 vel hjem! 

* med forbehold om endringer i programmet 



 

 

 
                               

 

 

 

                                  
                     
 
 

 

"Livet er på mange måter 

som å sykle. 

For å holde balansen, 

så må du fortsette  

å bevege deg." 

 
- A. Einstein 



Praktiske opplysninger 
 

Målgruppe: Personer med hofte- og kneartrose – som ikke er 

nyopererte. 

 

Påmelding:  

For å delta må du ha henvisning fra lege. Du blir påmeldt når 

henvisning sendes elektronisk til: Kirurgisk inntakskontor, Molde 

sjukehus. Skriv gjerne på dersom pårørende deltar 

Påmeldingsfrist: 10.november 

 

Spørsmål: Ta kontakt med kirurgisk avdeling B  

Telefontid mellom kl. 08.00 og 16.00 tlf. 71121850  

 

Egenandel: Kr.351,- (påføres egenandelskortet). Ingen egenandel for 

den som har frikort eller for pårørende. Faktura sendes i etterkant av 

kurset. 

 

Bindende påmelding: Det er bindende påmelding. Ved ikke møtt uten 

å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med 1053,- 

 

Kaffe/te, frukt og lunsj: kr 140,- per person per dag. Faktura sendes i 

etterkant av kurset. Gi beskjed dersom du ikke ønsker bevertning. 

 

Rettigheter ved opplæring for pasienter og pårørende: se dine 

rettigheter på https://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering 

 

 

Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal 

hensyn til f. eks kost, hørsel etc. 

 

*Tenk gjerne gjennom spørsmål på forhånd. 

 

https://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering

