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Invitasjon til brukerstemmeseminar
om borreliose
Sted: Auditoriet i Helsedirektoratet, Universitetsgaten 2,
Oslo
3. mars 2015 kl. 0930 - 1530
I de senere år har det vært mye debatt om behandling av borreliose og andre
flåttbårne sykdommer. Helseministeren gjennomførte et åpent møte med
brukerorganisasjonene i juni 2013. Helsedirektoratet er gitt oppfølgingsansvar på flere
områder, bl.a. å etablere dialog med brukerorganisasjoner og å samarbeide med det
nye kompetansesenteret for flåttbåren sykdom ved Sykehuset Sørlandet HF.
Helsedirektoratet har i 2013 og 2014 mottatt mange henvendelser fra personer med
store helseplager som de relaterer til gjennomgått eller pågående borreliainfeksjon.
Pasienthistoriene gir kunnskap om ulike erfaringer fra møtet med norsk helsevesen
både når det gjelder diagnostikk, behandling, oppfølgning og samarbeid mellom
helsepersonell, pasient, pårørende og forvaltningsnivåene. Helsedirektoratet har også
tidligere påpekt mangler i kunnskap om denne gruppen med alvorlige og langvarige
symptomer.
Vi inviterer derfor fagfolk som til daglig jobber med pasientgruppen i de regionale
helseforetakene, fagdirektører i helseregionene, HELFO, de fagmedisinske
foreningene og pasientorganisasjonene til et dialogmøte der vi i hovedsak ønsker å
høre på og lære av pasientenes opplevelser i møtet med tjenestene med det formål å
bedre disse
Påmelding (av hensyn til bevertning) til Svein.Hoegh.Henrichsen@helsedir.no innen
15.februar
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Program:
0930-1000

Registrering, rundstykke

1000-1010

Velkommen ved Helsedirektoratet

1010-1020

1445-1530

«Tilbakemeldinger fra brukere til Helsedirektoratet»
v/ Bredo Knudtzen Seniorrådgiver- Helsedirektoratet
«Jakten på den umulige diagnosen»
v/Grete Marie Nilsen, Norsk Lyme Borreliose-Forening
«Barn rammet av flåttbårne sykdommer – et pårørendeperspektiv»
v/ Veronica Zimmer, Foreldreforeningen for borreliosesyke barn
«Pasientperspektiv på flåttbårne sykdommer. Pasienterfaringer og
samarbeid»
v/ Carl- Erik Semb, Norsk Lyme Borreliose-Forening
Pause/lunsj
«Syk av flått - Kampen for å bli trodd»
v/ Siw Hansson og Sissel Davidsson, NorVect
Om «flåttsenteret»
v/ Overlege Randi Eikeland, Nasjonalt kompetansesenteret for flåttbåren
sykdommer - SSHF
«Multippel sklerose eller seronegativ borreliose - eller begge deler?
Allmennlege-erfaringer i møte med flåttbåren»
v/ Joe Siri Ekgren, allmennpraktiserende lege
«Hvordan oppleves møtet med pasientene?»
v/ Overlege Dag Berild, Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS
Pause
«Borreliosepasienten og NAV»
v/ Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Diskusjon i plenum

1530

Oppsummering fra Helsedirektoratet

1020-1045
1045-1110
1110-1135

1135-1230
1230-1255
1255-1310

1310-1335

1335-1400
1400-1415
1415-1445

Vennlig hilsen
Jon-Torgeir Lunke e.f.
avdelingsdirektør
Svein Høegh Henrichsen
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