Primære immunsviktsykdommer
Kurs på Scandic Oslo Airport hotel, Gardermoen
6. – 7. mars 2017

SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER
www.sjeldnediagnoser.no

Kurs om primære immunsviktsykdommer

Søknadsfrist 30.11.16

BRUK STORE BOKSTAVER!
Navn: .............................................................................................................................
Fødselsdato: ..................................................
Adresse: .........................................................................................................................
Postnr og -sted: .............................................................................................................
Tlf: ............................................ Mobil: ............................................
Diagnose: .......................................................................................................................
Tidligere deltatt på kurs arrangert av Senter for sjeldne diagnoser?
Hvis ja, når? ...................
Har du behov for spesiell tilrettelegging (kost, tilgjengelighet, etc.)?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Spørsmål knyttet til temaene som skal tas opp på kurset kan du skrive her:

.......................................................................................................................................................................................................

Søknadsskjema

Hva
Senter for sjeldne diagnoser inviterer til et kurs om primære immunsviktsykdommer. Målsetningen er å gi dere kunnskap om primær immunsvikt.
Kurset er også en møteplass der dere treffer fagfolk og andre deltakere for å
utveksle erfaringer. I samarbeid med Norsk immunsviktforening har vi kommet fram til følgende temaer:
• Vaksinasjon og reise
• Nytt innen behandling og forskning
• Sex, samliv, infeksjonsfare og graviditet
• Fysisk aktivitet og slitenhet
• Tarmproblematikk
• Tenner og tannhelse
• Hvordan kan NAV hjelpe deg med å komme i, og stå i arbeid?
Hvem
Du som er 18 år eller eldre og ønsker å få mer informasjon om din diagnose.
Hvor
Kurset holdes på Scandic Oslo Airport, Gardermoen
www.scandichotels.no
Når
Ankomst: Mandag 6. mars. Registrering og kaffe: kl. 10.00 – 10.45
Avreise: Tirsdag 7. mars kl. 16.00
Økonomi
Kurset og oppholdet er gratis og reiseutgifter dekkes. De som kommer med
på kurset får mer informasjon om dette.
Søknadsskjemaet sendes før 30. november 2016 til:
Senter for sjeldne diagnoser,
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Telefaks: 23 07 53 50
Du får beskjed om du har kommet med på kurset før 23. desember 2016.
Spørsmål
Kontakt oss dersom du lurer på noe. Se kontaktinformasjon på baksiden!

Senter for sjeldne diagnoser er et
tverrfaglig landsdekkende kompetansesenter,
som tilbyr informasjon, rådgivning og kurs
om sjeldne diagnoser.
Tjenesten er rettet mot brukere, pårørende
og fagpersoner som enten har eller arbeider
med sjeldne diagnoser.
Alle kan ta direkte kontakt med senteret
uten henvisning eller spesielle avtaler.
Se nettadressen under for mer informasjon.

Senter for sjeldne diagnoser
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
tlf: 23 07 53 40
telefaks 23 07 53 50
sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no
www.sjeldnediagnoser.no

