Det 9. brukermøte i MS, 2006

Dr Holms Hotell på Geilo
20. til 21 april 2006
Vi arrangerer nok en gang et MS-brukermøte. Navnet er muligens noe misvisende, men vi ønsker å
ha et møte sammen med folk som anvender og bruker MS.
Vi skal denne gangen ha både forelesninger, gruppearebid og presentasjon av gruppenes arbeid.
I gruppearbeidene legger vi opp til at folk kan skravle litt, prate og sladre om våre MS- erfaringer
og lignende, men det vil også bli utdelt oppgaver som skal besvares.
Møtet starter etter lunsj på torsdag den 20. April og avsluttes til lunsj fredag den 21. April 2006.
Pris på overnatting er:
890 pr person i dobbeltrom
1090 per person i enkeltrom
245 for ankomstlunsj pr. person
Selve møtet er gratis og hver enkelt gjør opp med hotellet for deres opphold. Hotellprisen
inkluderer selvsagt fullpensjon og tilgang til hotellets fantastiske fasiliteter som SPA, Tyrkisk bad
osv.
Påmelding skjer til Dag Ekeberg (dag.ekeberg@umb.no) snarest mulig men senest 5 april. 2006. Da
vi har et begrenset antall rom vil vi benytte prinsippet om at den som melder seg på først osv.

www.nsms.no

www.drholms.com

PROGRAM
Torsdag:
Kl. 1315 – 1325
Kl. 1325 – 1345

Kl. 1345 – 1430
Kl. 1430 – 1515
Kl. 1515 – 1600
Kl. 1615 – 1800
Kl. 2000 – 2130
Fredag:
Kl. 0800 – 0930
Kl. 0930 – 1030
Kl. 1030 – 1115
Kl. 1115 – 1145
Kl. 1145 – 1200
Kl. 1200 – 1215
Kl. 1215

Velkommen
Dag Ekeberg, Universitetet for miljø og biovitenskap, UMB.
Electro Capture; A new technology for analysis of complex biological
samples together with Mass Spectrometry.
Thorleif Lavold, Biomotif.
Proteomikk MS - Hva er det?
Einar Jensen, Universitet i Tromsø.
Pause og gruppearbeid.
LCMS, MALDI-MS, SELDI-MS... Hva skal jeg velge?
Peter Iversen, Ciphergen.
Gruppearbeid, hva kan LC-MS og GC-MS brukes til? Her skal man også
diskutere hva slags problemstillinger en selv jobber med
Middag.
Frokost.
Hver gruppe presenterer sitt arbeid. Ca 15-20 min gruppe
Andvendelse av MS i medisinsk/biolgisk forskning.
Gunnar Hagelin, GE Healtcare
Identifisering av mikroorganismer vha MS
Morten Moe, Universitet i Tromsø.
Paneldebatt med alle foredragsholdere, samt informasjon om NSMS.
Dag Ekeberg, UMB
Oppsummering og avslutning
Dag Ekeberg, Universitetet for miljø og biovitenskap, UMB.
Lunsj

De som ønsker det vil kunne ha en liten utstilling på hotellet. En slik utstilling vil måtte avtales
direkte med hotellet. Dersom dere ønsker å bare ha en plakat så er det kjempefint. En plakat kan
dere alle ta. Ellers vil vi oppfordre de som har anledning til å sponse litt drikke gjør dette.

Mvh
Hanne Devle, Einar Jensen og Dag Ekeberg

www.nsms.no

www.drholms.com

