
	

 
 
 

Invitasjon til NES-møtet 2018 i Trondheim 
 

 

Kjære kolleger og venner, på vegne av styre i NES vil vi gjerne invitere dere til NES-møte den 
31.mai - 2.juni. Vi ønsker å rette fokus mot de pasientgrupper som stille ofte store utfordringer 
«den sårbare pasienten». Vi gleder oss at vi fikk blant andre Professor Marco Mula fra London 
til å holde et innlegg om epilepsi og psykiatri.  

 

Som sist prøver vi å framheve norsk forskning innenfor epilepsifeltet. Det blir en egen sesjon 
med frie vitenskapelige foredrag med presentasjon av resultater fra forskningsprosjekter 
innenfor epilepsi. Sesjonen med frie foredrag er åpen for alle så sant abstraktet handler om 
epilepsi. De tre beste abstraktene vil ble tildelt reisestøtte (3000 kr) og gratis påmelding. Den 
beste presentasjon under sesjonen tildeles "NES Forskningspris". Denne nye prisen vil bestå av 
5000 kr og gratis påmelding til neste års NES møte (2019).  Husk abstraktfrist 1.mai. Se 
informasjon senere i invitasjonen. 

 

Så, hold av dato for faglig påfyll og et hyggelig møte med kolleger. 

 

Med vennlig hilsen  

Oliver Henning, leder NES 

 

 

 

 



 

 

 

 

Velkommen til Trondheim og til historisk grunn 01.juni.  

Fra å huse vikinger, middelalderkonger og trønderrockere er Trondheim i dag et sentrum for 
høyere utdanning. Norges teknisk naturvitenskapelige universitet opprettet i 1996 er landets 
største. Sykehuset St Olavs hospital flyttet inn i nye flotte lokaler 2006-2013 og har over 10000 
ansatte, i Nevroklinikken alene over 250.  

For å vise frem de beste sidene av byen avholdes årets NES-møte i Erkebispegården 
ved siden av Nidarosdomen, mens vi kvelden fredag 01.juni reiser ut til Munkholmen for 
middag. Allerede torsdag kveld 31.mai kl 19.00 møtes de som har anledning ved enden 
av Gamle Bybru på Bakklandet så spaserer vi opp til Kristiansten festning for uformelt 
samvær. 

Vi gleder oss sort til et faglig og sosialt trivelig møte med kolleger og venner. 

 

Med vennlig hilsen  

Christian Samsonsen overlege/seksjonsleder, Avdeling for nevrologi og klinisk 
nevrofysiologi, St Olavs hospital, på vegne av lokal arrangementskomite 

	 	



 

 

For å delta på møtet må du:  

1. Send mail til NES2018Trondheim@gmail.com (autosvar med informasjon om 
møtet og påmelding) eller åpne hyperlink under 
	

https://docs.google.com/forms/d/1PH5nw0qm0cMO1zE9VPX9hD1KFzOTuD0ZjN2iFJ_4i5c/edit?usp=sharing	

Spørsmål angående påmelding? Kontakt Maryam Shirzadi, maryam.shirzadi@stolav.no,  
tel  725 75137. Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt. 

2) Betale kursavgift til NES.  

Medlemmer: kr. 2650, ikke-medlemmer: kr. 3250. 

Betales til kontonummer: 1627.14.98008 (husk navn) 

(Inkluderer kursavgift, lunsj 01.juni, lunsj 02.juni, treretters middag Munkholmen (u/drikke), 
transport t/r Munkholmen, leie av lokaler). Hotell bestilles separat av hver enkelt og inngår ikke i 
kursavgiften.  

Påmeldingsfrist 13.mai. 

Hvis du ikke er NES-medlem allerede kan du blir medlem og får rabattert pris: send epost til  

Ann-KathrinS.Munkeby@helse-nordtrondelag.no og betal medlemsavgiften på kr. 400 til konto: 
1627.14.98008 (husk navn) 

3) Bestille hotell selv 

HOTELLTILBUD	NES	2018	I	TRONDHEIM	31.MAI	TIL	2.	JUNI	2018	
	
Hotel	Bakeriet	–	Best	Western	(holdt	av	63	rom):	
Rom	for	999/natt	(inkludert	i	pris	i	tillegg	til	frokost	er	noe	søtt	på	ettermiddagen	og	kveldsbuffet)	
Adresse:	Brattørgata	2	(12	min	gange	fra	Erkebispegården)	
Tlf:	+47	73	99	10	00		
Email:	front@hotelbakeriet.no	
Oppgi	«NES	2018»	på	tlf/mail	for	oppgitt	prisavtale	med	NES.	
	
Comfort	Hotel	Park	(holdt	av	45	rom):		
Enkeltrom	for	1199	kr/natt	og	dobbeltrom	for	1399	kr/natt	
Adresse:	Prinsens	gate	4a	(4	min	gange	fra	Erkebispegården)	
Tlf:	+47	73	83	39	00		
Email:	co.park@choice.no	
Oppgi	bookingnr	000173	på	tlf/mail	for	oppgitt	prisavtale	med	NES.	
	
	 	



	
	
	
	
	
	
	
Quality	Hotel	Augustin	(holdt	av	60	rom):		
Enkeltrom	for	1199	kr/natt	og	dobbeltrom	for	1399	kr/natt		
Adresse:	Kongensgate	26	(8	min	gange	fra	Erkebispegården)	
Tlf:	+47	73	54	70	00			
Email:	q.augustin@choice.no		
Oppgi	bookingnr	000297	på	tlf/mail	for	oppgitt	prisavtale	med	NES.	
	
Alle	rom	er	holdt	av	til	3-4	uker	før	arrangementet,	og	ved	nærmere	kontakt	da	vil	noen	av	rommene	
holdes	av	ytterligere	frem	til	1-2	uker	før	arrangementet.		
	
Det	er	en	Trondheim	Rocks	festival	i	Trondheim	2.-3.	juni	2018,	slik	at	er	noe	fulle	hoteller	denne	tiden,	
anbefaler	så	tidlig	booking	som	mulig.		
Trondheim	Rocks	festivalen	presenterer	Iron	Maiden,	Volbeat,	Refused,	Sabaton,	Kvelertak,	
Killswitch	Engage,	Skambankt,	Inglorious,	Blood	Command,	Hellbillies,	Skindred,	Spidergawd,	
The	Raven	Age,	Honningbarna	og	Lillasyster. 

 

Program: vedlagt og på www.epilepsiselskapet.no 

 

Abstrakt for frie foredrag med maks. 300 ord og strukturert med Bakgrunn, Metode, 
Resultater og Konklusjon sendes til Marte Bjørk «marte.bjork@gmail.com». Det er åpent for alle 
så sant abstraktet handler om epilepsi.  

De tre beste abstraktene vil ble tildelt reisestøtte (3000 kr) og gratis påmelding.  

Den beste foredrag vinner NES Forskningspris (5000 kr) og gratis påmelding til NES-møte 
2019.  

Husk abstraktfrist 1.mai 

 

Godkjenning: Det er søkt om at møtet blir godkjent som videreutdanningskurs for leger i 
spesialisering og sykepleier  

 

 

 

Vel møtt i Trondheim!! 


