Samling for deg som har en
anorektal misdannelse eller
blæreekstrofi/epispadi
19. - 21. april 2012

SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER
www.sjeldnediagnoser.no

Søknadsfrist: 25.01.12

Kurs om anorektale misdannelser og blæreekstrofi/epispadi 19 - 21. april 2012
BRUK STORE BOKSTAVER (BLOKKBOKSTAVER)!
Navn: .....................................................................................................................................
Fødselsdato: ..................................................
Adresse: .................................................................................................................................
Postnr og -sted: ......................................................................................................................
Tlf: ......................................................................
Diagnose: ...............................................................................................................................
Tidligere deltatt på kurs arrangert av Senter for sjeldne diagnoser? (i tilfelle når:):
................................................................................................................................................
Hvis du vil påvirke programmet, kom med forslag til tema.
Temaforslag

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

Søknadsskjema

Hva
Senter for sjeldne diagnoser inviterer til en spennende samling med dyktige forelesere
for deg som har en anorektal misdannelse eller blæreekstrofi/epispadi. Hvis du lurer
på hvorfor det inviteres til en felles samling, er det fordi vi har inntrykk av at flere av
utfordringene dere har kan være like.
Dagene blir fylt med faglig innhold, men det settes også av god tid til å treffe gamle
kjente og stifte nye bekjentskap.
Hvem
Voksne personer med diagnosene
Hvor
Samlingen holdes på Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Tlf: 23 15 59 00 www.scandichotels.no
Når
Ankomst: Torsdag 19. april 2012. Registrering og kaffe: kl.16.30 - 17.00
Avreise: Lørdag 21. april kl.13.30
Temaer
Senteret ønsker alltid å få mer kunnskap om hvordan det er å være voksen og ha
en sjelden diagnose. På den måten kan vi bedre forstå hvilke utfordringer dere har
i hverdagen. Vi ønsker å få til en dialog for å kunne gi dere et bedre tilbud. Noen av
forelesningene vil være i fellesskap, mens andre vil forgå i grupper avhengig av hvilken
diagnose du har.
Noen temaer som vil bli belyst;
• Behandling og muligheter
• Kommunikasjon og åpenhet
• Psykososiale utfordringer
Økonomi
Kurset og oppholdet er gratis, og reiseutgifter dekkes. Du kan sykemeldes av egen
lege for å få dekket tapt arbeidsfortjeneste. De som kommer med på samlingen får mer
informasjon om dette..
Søknadsskjemaet sendes før 25.01.2012 til:
Senter for sjeldne diagnoser, se adresse på baksiden.
Du får beskjed om du har kommet med i uke 10.
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

