
 SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

Huntingtons sykdom
Kurs for pårørende 

Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen  

8. - 9. mai 2017

www.sjeldnediagnoser.no

Vi ber deg som er pasient  
om å  gi invitasjonen til din 
nærmeste pårørende. Takk!



Søknadsskjema
Kurs om Huntingtons sykdom for pårørende

BRUK STORE BOKSTAVER!

Navn: ..................................................................................................................

Adresse: .............................................................................................................

Postnr og -sted: ..................................................................................................

Tlf: ......................................................................

Navn på pasienten: : .........................................................................................

Familieforhold/relasjon til pasienten: .............................................................

Temaforslag

Søknadsfrist 01.03.17

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



Senter for sjeldne diagnoser inviterer pårørende til kurs.

Hvem
Kurset er for voksne som er ektefelle, samboer eller i annen nær relasjon til 
en som har Huntingtons sykdom, og som selv ikke har diagnosen.

Hva
Målsetningen for kurset er at deltakerne skal få kunnskap som bidrar til å 
mestre det å leve med Huntingtons sykdom i familien eller i annen nær  
relasjon. På kurset møter du fagfolk med bred kompetanse på diagnosen. 
Det blir også anledning til å utveksle erfaringer med andre deltakere. 
I samarbeid med Landsforeningen for Huntingtons sykdom har vi blant an-
net kommet fram til følgende programposter:
• Medisinsk informasjon og forskning  

ved President i den europeiske Huntingtonforeningen Astri Arnesen
• Å ta vare på seg selv i krevende livssituasjoner  

ved nevrolog Lisbet Utne Fekete
• Hvordan finne fram i hjelpeapparatet
• Etiske dilemmaer i hverdagen

Hvor 
Kurset holdes på Scandic Oslo Airport, Gardermoen
www.scandichotels.no

Når
Ankomst: mandag 8. mai før kl.10.00 
Avreise: tirsdag 9. mai ca kl.16.30  

Økonomi 
Kurset og oppholdet er gratis og reiseutgifter dekkes. De som kommer med 
på kurset får mer informasjon om dette.

Søknadsskjemaet sendes før 1. mars 2017 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 24. mars.

Spørsmål 
Kontakt oss dersom du lurer på noe. Se kontaktinformasjon på baksiden!



Senter for sjeldne diagnoser
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

tlf: 23 07 53 40
telefaks 23 07 53 50

sjeldnediagnoser@ous-hf.no

www.sjeldnediagnoser.no

Senter for sjeldne diagnoser er et tverrfaglig  
lands dekkende 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.


