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Kjære kollega  

  

Vi inviterer med dette til syndromdiagnostikkmøte – Karen Helene Ørstavik’s Dysmorphology meeting 
 

Tidspunkt: Registrering onsdag 28.08 fra kl. 12.00 og torsdag 29.08 fra kl.08.00. Faglig 
program onsdag 28.08  fra kl. 13.15 til kl. 17.30 og torsdag 29.08 fra kl. 9.15 til kl. 17.30.  
STED (NB!): Auditoriet i 1. etasje, Forskningsbygget (”Glassbygget”), Radiumhospitalet, 
Montebello.  Bygget ligger vis à vis hovedinngangen til Radiumhospitalet. 
Arrangør: Seksjon for klinisk genetikk, Avdeling for medisinsk genetikk, OUS med støtte fra 
Avdeling for rehabilitering og sjeldne funksjonshemninger, Helsedirektoratet. 
Målsetning: Å gi økt kompetanse i syndromdiagnostikk. Møtet er beregnet på leger som 
arbeider med diagnostikk av fostre, barn og voksne med sjeldne eller ukjente syndromer som 
medfører dysmorfologi. 
Program: Møtet vil bli arrangert som tidligere år med forelesninger og presentasjon av egne 
kasus ved hjelp av lysbilder. Et reisestipend på kr 15.000 for beste presentasjon utdeles til en 
lege i utdannelsesstilling i Norge. Han Brunner, Nijmegen, Dian Donnai, Manchester, Geoff 
Woods, Cambridge, David FitzPatrick, Edinburgh samt Gunnar Houge, Bergen vil forelese og 
hjelpe til med forslag til utredning og diagnose for de presenterte kasus. 
Språk: Møtet foregår på engelsk. 
Kostnader: Deltakelse er gratis og inkluderer lett servering 28.08. og lunsj 29.08.   
Tellende tjeneste: Møtet er tidligere godkjent som tellende med 12 timer både til 
spesialistutdannelse og til etterutdanning i pediatri og medisinsk genetikk samt  som 
obligatorisk kurs (12 t) for leger i spesialisering i medisinsk genetikk. Samme godkjenning 
søkes for årets møte. 
Nærmere opplysninger: Tina Torstveit telefon 23 07 55 83 eller epost: tina.torstveit@ous-
hf.no 
Påmelding: Påmelding er bindende. Kun skriftlig påmelding på e-post til: tina.torstveit@ous-
hf.no innen onsdag 14. august.  Du vil få bekreftelse på om at du har fått plass på møtet 
innen fredag 16. august.  
Møtet er lukket og bare påmeldte deltakere kan regne med å få delta.  
Kasuspresentasjoner: Vi håper mange vil demonstrere egne kasus ved hjelp av lysbilder. 
Dersom dette er aktuelt må du sende inn et abstract på engelsk innen mandag 19. august. 
Mal for abstract er vedlagt.  
 
Videresend denne invitasjonen til kolleger som kan være interessert i å delta. 
 
Med vennlig hilsen 
  
Trine Prescott 
Overlege  

 
 

Vedlegg: program, mal for abstract                                        
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