
 

 

 

OUS og Ahus arrangerer sammen årets høstmøte. 

Det vil være to parallelle sesjoner – en for KNF-legene og en for KNF-

teknikerne. 

Vi håper programmet er av interesse og at mange ønsker å delta! 

 
Vi starer møtet med lunsj onsdag 3/11 kl.11.30 og avslutter med lunsj torsdag 

4/11 kl.11.30. 

Det blir felles middag kl. 18.00 på onsdagen. 

 

Påmelding ønskes så raskt som mulig og senest innen 1.oktober. For teknikere 

skjer dette til Hanne Austad på følgende epost: haoaus@ous-hf.no 

Det blir en egenandel for teknikere: 

Begge dager + middag: 1000,- 

En dag: 500,- 

Kun middag: 500,- 

 

Scandic hotell Lillestrøm ligger rett ved togstasjonen med god forbindelse til 

Oslo og Gardermoen. Pris på overnatting er 1190,- pr døgn. Rom bestilles 

direkte til hotellet, via mail til meeting@scandichotels.com merket med 

referansenummer 47704344 

  



11:30 Lunsj 

12:30  Kort presentasjon av de ulike sykehusene som 
er representert *)  

 

13:45 Pause  

14:00 EEG fysiologi, hvor kommer signalene fra?  Pål Gunnar Larsson (Nevrofysiolog KNF 
NKI OUS) 

13:45 Pause  

15:00  Epilepsi TBD 

13:45 Pause  

16:00- 
16.30 

EEG teknologi, hvordan registreres signalet og 
hvordan unngå støy og artefakter.  

Hanne Austad (Nevrofys. tekniker, 
sykepleier og siv. ing. KNF NEV OUS) 

16:30- Fremtiden, hvordan kan nev. fys. Teknikere sin 
kompetanse sikres gjennom etterutdanning og 
fagnettverk? 

Marianne Nævra (Nevrofys. sykepleier og 
Seksjonsleder KNF NKI OUS) og Sandy 
Lutz (Nevrofys. tekniker KNF SUS) 

13:45 Pause  

18:00 Middag 

 

*) Deltakere presenterer kort sin avdeling, antall ansatte, type undersøkelser og gjerne noe man 

synes fungerer veldig fint ved sin avdeling. 

7:00 Frokost 

0900-
0945 

Epilepsikirurgiprogrammet i Norge Lars Etholm (Nevrofysiolog KNF NKI OUS) 
(Felles med Nevrofysiologene) 

09:45 Pause  

10:00 VEP, Fysiologien bak Sandy Lutz 

10:30 Praktiske gjennomføringen visuelt fremkalte 
responser,  

 poliklinisk 

 under operasjon 

 
Sandy Lutz og Odrun Sarong (Nevrofys. 
tekniker KNF NEV OUS) 
Marianne Nævra  

11:00 Veien videre: Oppsummering av disse 
dagene og diskusjon om hva vi ønsker oss 
videre 

Sandy Lutz (SUS), Marianne Nævra (OUS) 

11:30 Lunsj 

 

 



 


