Hordaland fylkeslag
- ditt lokallag
Huntington

– Har du lyst på en prat?
– treffe andre pårørende?
Vi tilhører lokallaget men først og fremst er vi
medmennesker med forskjellige
relasjoner til Huntington.
Vi vet at det å være pårørende
byr på utfordringer...
Kontakt
Geir Viksund: 932 55 254
Ingrid Storenes: 936 79 268

Hordaland fylkeslag
- ditt lokallag
• Hordaland fylkeslag har jevnlige treff.
Tid og sted annonseres på www.huntington.no
under fanen ”hva skjer”

• Utenom disse treffene arrangerer laget
julemiddag i desember og årsmøte i mars.
• NKS Olaviken er regionens ressurssenter
og har både poliklinikk og sengeavdeling.
Bergen kommune har opprettet et eget
sykehjemstilbud på Ulset sykehjem.
Helse Bergen har Senter for medisinsk
genetikk. Foreningen har et godt
samarbeid med fagmiljøene.
• Hordaland fylkeslag er tilknyttet
Landsforeningen for Huntington sykdom

Leder Hordaland fylkeslag
Leder: Geir Viksund
Tlf. 93255254
geir@viksund.com

Landsforeningen for Huntington sykdom er
en landsomfattende organisasjon for alle
som er interessert i sykdommen.
Foreningens formål er:
•

å utøve en rådgivende, opplysende og
hjelpende virksomhet til alle familier
som er berørt av Huntington sykdom.

•

å spre kunnskap om Huntington sykdom
til sykehus, leger, sosial- og trygdeetater
og andre behandlingsinstitusjoner.

•

å arbeide for at myndighetene skal få
kjennskap til Huntingtongruppens
spesielle problemer

På www.huntington.no finner du linker med
informasjon om sykdommen og adresser til
personer og institusjoner som kan og vet mye om
Huntington sykdom.
Hovedoppgaver
1) Likepersonsarbeid
2) Informasjon/kompetanse/kunnskap
3) Hjelpeapparatet
4) Organisasjon
5) Verdier /valg.
Egen handlingsplan basert på ovennevnte
overskrifter utarbeides av styret.
Leder:
Ane Mygland, Oslo
ane_mygland@yahoo.no
tlf: 93 28 27 44

www.huntington.no

Fylkeslag
Agderfylkenes lag
Leder: Livar Hølland
Mob: 916 00 072 • livarholland@gmail.com
Hordaland fylkeslag
Leder: Geir Viksund, Bergen
Tlf. 93255254 • geir@viksund.com
Møre og Romsdal fylkeslag
Leder: Turid Ingebrigtsen
Mob: 92 21 82 83 • turid9f@hotmail.com
Trønderlag fylkeslag
Kontaktperson: Kristin Ese
Mob: 922 56 927 • kristin_ese@yahoo.no
Oslo/Akershus fylkeslag
Kontaktperson til styret har konstituert seg:
Ane Mygland
Mob: 93 28 27 44 • ane_mygland@yahoo.no
Fylkeslaget av LHS Nord-Norge
Leder: Liv Norum
Tlf.: 77 63 06 42 / 97 75 93 72 • l-no@online.no
Østfold fylkeslag
Kontaktperson: Monika Guttulsrød
Tlf: 45 45 90 29 • monika.guttulsrod@gmail.com
Rogaland fylkeslag (nedlagt)
Kontaktperson: Kjellaug Asheim
Mob: 95 94 88 18 • kashe@broadpark.no
Telemark fylkeslag (nedlagt)
Kontaktperson. Berit Terjesen Setvik,
tlf. 35 99 66 94 (p) evt. ta kontakt med
Agderfylkenes lag.

Kontakt ditt nærmeste fylkeslag
eller landsforeningen
Trond Print Design as, Lillesand

