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BRUK STORE BOKSTAVER!
Navn: .....................................................................................................................................
Fødselsdato: ..................................................
Adresse: .................................................................................................................................
Postnr og -sted: ......................................................................................................................
Tlf: ......................................................................
Navn på pasienten: .............................................................................................................
Familieforhold/relasjon til pasienten: .....................................................................................

Temaforslag

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

Søknadsskjema

Hva
Senter for sjeldne diagnoser inviterer til kurs for pårørende til personer med
Huntingtons sykdom. Målsetningen er å samle pårørende som ønsker å treffe
andre for å utveksle erfaringer og få nye ideer til å mestre egen livssituasjon.
Aktiv deltakelse og innspill fra deltakerne er avgjørende for kursets kvalitet.
I samarbeid med foreningen for Huntingtons sykdom har vi kommet fram til
følgende tema:
* Medisinsk informasjon
* Om å være pårørende
* Mestring
Vi tar gjerne i mot flere forslag til temaer, se påmeldingsskjemaet.
Hvem
Den nærmeste pårørende til pasient med Huntingtons sykdom, det vil si den som
har den daglige kontakten med pasienten f. eks ektefelle, samboer, barn eller
søsken uten diagnose. Deltakere bør være 25 år eller eldre.
Hvor
Kurset holdes på Klækken Hotell, ved Hønefoss i Ringerike kommune.
www.klaekken.no
Når
Ankomst: onsdag 5. september kl. 11.00
Avreise: fredag 7. september ca kl. 14.00
Økonomi
Kurset og oppholdet er gratis og reiseutgifter dekkes. De som kommer med på
kurset får mer informasjon om dette.
Søknadsskjemaet sendes før 23. mai 2012 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 i uke 25.
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.
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