
Kjære DEXA venner, 
 
Det er med glede vi kan invitere deg og dine kollegaer til årets Lunar brukermøte, 

som i år arrangeres på Holmen Fjordhotell i Asker, utenfor Oslo. 
 
 

Lunar Brukermøte 2018 
 
Holmen Fjordhotell, Asker 
Fredag 2. november 2018 
Kl. 09:30 – 17:00, etterfulgt av middag og sosialt samvær fra kl. 19:00. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vi kan tilby et interessant og variert program om bruk av Lunar DEXA, inkludert 
brukerinnlegg og forelesninger, som tradisjonen tro fra andre DEXA kollegaer, med 
erfaringer og nytt innen klinikk og forskning. 

 
Bla. vil Dr. Tove Borgen, Sykehuset i Drammen, presentere foreløpige tall fra 

NoFract studiet, samt praktisk bruk av TBS (Trabecular Bone Score). Jesper 
Marmstad, Lunar, snakker om sarkopeni og måling av kroppssammensetning. 
Gjennomgang og interaktiv presentasjon av VFA (vertical fracture assesment), 

etterfulgt av DEXA Quiz hvor man får utlevert rapporter med kliniske kasus, som 
skal løses i grupper. 

 
Endelig program vil bli ettersendt. 
 
Møtet holdes på:  
Holmen Fjordhotell  

Slemmestadveien 64 
NO-1394 NESBRU 

http://www.holmenfjordhotell.no  

 
 

Ytterligere informasjon: 

http://www.holmenfjordhotell.no/


 

Påmelding sendes til turidh@scanex.no  
 

Siste frist for registrering er onsdag 3. oktober 2018. 
 

1. Årets deltakeravgift er NOK 1.650,- og inkluderer forelesninger, lunsj, kaffe, 

aktiviteter for alle, samt 3 retters middag, inkludert drikke.  
 

2. Dersom du ønsker å delta, men ikke har mulighet å være med på middagen, 
er deltakeravgiften NOK 950,-.  

 

Det er også mulig å overnatte på Holmen Fjordhotell. Vi har reservert et antall rom 
og det er viktig at alle som ønsker å overnatte gir beskjed om dette innen fristen.  

 
3. Deltakeravgift, uten middag og 1 overnatting er kr. 2.300,-  

 

4. Deltakeravgift, inkludert middag og 1 overnatting er kr. 3.000,-  
 

5. Deltakeravgift, inkludert middag og 2 overnattinger er kr. 4.350,-  
 

 
Send inn hvilket alternativ du ønsker, hvilke dager overnattingen gjelder, samt 
kostnadssted/fakturaadresse, til Turid hos Scanex på email: turidh@scanex.no 

 
 

Vi gleder oss til å se deg. 
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