
FAGHELG

 i regi av Turnes Syndrom Foreningen i Hordaland

01-03 November 2019

Internasjonale Guideline for kvinner og jenter med Turner Syndrom.

Scandic Bergen Airport:

Lønningsveien 9

5258 Blomsterdalen

(150 m fra Flesland flyplass, se til høyre når du kommer ut.)

                                                               INVITASJON.

Vi har gleden av å invitere til faghelg  i regi av Turner Syndrom Foreningen i Hordaland i 

samarbeid med sentralstyret.

Tema : Internasjonale Guideline for kvinner og jenter med Turner Syndrom.



Vi har fokus på den nye guideline som har blitt utarbeidet av en lege i Danmark i 

samarbeid med andre europeiske og amerikanske leger. Det er viktig og nyttig for oss 

med diagnosen å ha kjennskap til denne guidelinen, slik at vi kan bringe denne videre til 

fastleger og andre spesialister. 

Foredragsholder : Agnethe Lund er gynekolog, fødselslege, forsker og 

samfunnsdebattant. Hun vil  snakke om hormonbehandling,  eggdonasjon, assistert 

befruktning og seksualitet. 

Foredragsholder: Elisabeth Leirgul er kardiolog, forsker, hjertespesialist på sjeldne 

diagnoser og politiker. Hun vil blant annet snakke om hjertefeil som aortadilatasjon, 

klaffefeil og andre hjertefeil samt kardiovaskulære sykdommer. Hva skal vi passe på i 

Foredragsholder : Ognjen Bojovic som er genetiker og forsker. Han vil snakke generelt 

om genetikk, diagnostiske og genetiske problemer og veiledning. Han vil også snakke litt 

om oppfølging og henvisning til spesialishelsetjenesten. 

Foredragsholder: Petur Juliusson som er pediater og spesialist i barnesykdommer og 

forsker. Vil ta for seg : diagnostikk, veiledning, oppfølging samt behandling med 

veksthormon og østrogen. Han vil også snakke litt om henvisning til kardiolog og andre 

spesialister. Viktige elementer som vi ønsker å dvele litt rundt : -Hvordan vi skal bedre 

overgangen fra barnelege til voksenlege ( spesialisthelsetjenesten) ? -Hva tenker våre 

fagpersoner rundt dette? 

Foredragsholderene er blitt forespurt om de kunne tenke seg å stille opp i en 

paneldebatt på søndagen. Da har alle anledning til å spørre om alt dere lurer på.

Egenandelen er 500kr.  Betales inn til kontonummer: 36285038590  påmelding er 

ikke gjeldene  før egenandel er betalt.   Påmelding sendes tilPåmelding sendes til 

tshordaland@gmail.com. 

Gi beskjed ved eventuelle allergier eller andre hensyn. 

Påmeldingsfrist er 01.09.2019. 

Vi ser frem til en lærerik og hyggelig helg i Bergen. 

Vennlig Hilsen Turner Syndromforening i Hordaland v/ Johanna Mindaas

forhold til oppfølging? Hvordan blir det  for oss å være gravide i forhold til hjertefeil og 
Ikke hjertefeil?



Foreløpig Program: 

Fredag 01/11-19

16:00 – 18:00    Oppmøte/ innsjekk

19:00  - Ca22.00   Pizza buffet, sosialt samvær.

Lørdag 02/11- 19

06.00 – 09:30 Frokost

09:30 - 10.00 Foredrag 1

10.15 – 12:45 Foredrag 2

12:45 – 13:45 Lunsj 

13:45 – 15:15 Foredrag 3

15:15 – 15:30 Oppsummering ved Leder Hordaland, Johanna M. Mindaas

19.00 Fest middag på hotellet.  

Søndag 03/11- 19

07.00 - 10.00 Frokost

10.00 -11:30 Foredrag 4 

11:30-13:00 Lunsj / Utsjekking

13.00- 15.00 Plenum Debatt med alle foredragsholdere. 

15:00 – 15:15 Avslutning ved Leder Hordaland, Johanna M. Mindaas

Ps. Tar forbehold om endringer i timeplanen.  
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