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Brödtext

P R e S S m e d d e l a n d e 2 0 1 5 - 0 6 - 2 5

Inbjudan till en träff för dig som har en mycket sällsynt diagnos 
18-19 september 2015, Odalgården, nära Uppsala 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser bjuder in sina medlemmar, och andra personer som 
har mycket sällsynta diagnoser, och som saknar egen diagnosförening, till en träff.  
Plats: Odalgården, i Marielund, Funbo. Marielund ligger ca en mil öster om Uppsala. 
Tid: Fredag 18 september kl. 12.00 - lördag 19 september kl. 12.00. 
Vi börjar och slutar med lunch. Övernattning på Odalgården ingår.

Syfte 
Syftet med träffen är att diskutera gemensamma behov och förutsättningar för personer, 
både barn och vuxna, som har mycket sällsynta diagnoser (”ultra rare”) och som inte har 
stöd från en egen diagnosförening. 

Program 
Under fredagen får deltagarna information om utvecklingen inom området sällsynta 
diagnoser, både nationellt och internationellt. Dessutom ges specifik information från 
Centrum för Sällsynta diagnoser (CSD) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Lördagen 
ägnas åt workshops för att formulera frågor och önskemål utgående från diagnosen, samt 
hitta möjligheter som kan ligga till grund för arbetet för personer som har ytterst sällsynta 
diagnoser. Diagnosbärare i alla åldrar är välkomna! Vuxna diagnosbärare har möjlighet 
att ta med sig en anhörig. Barn/ungdomar under 18 år kan ta med sin familj, föräldrar 
och syskon. Utifrån vilka som anmäler sig, anpassar vi programmet och aktiviteterna.

Kostnader 
Vi fakturerar en deltagarkostnad på 500:- per vuxen och 100:- per barn (under 18 år). 
I avgiften ingår mat och övernattning på Odalgården. Kör du bil till träffen får du kör-
ersättning, 1,85 kr/kilometer. Ersättning för andra resekostnader betalas i efterhand för 
billigaste färdsätt (buss/tåg). På Odalgården får du en reseräkning som du efteråt skickar 
in till vårt kansli, med kvitton och använda biljetter. 
Anmäler du dig, men inte kommer, fakturerar vi i efterhand en kostnad på 500:- per person. 
Om du inte kan delta på grund av sjukdom, ber vi dig styrka detta med läkarintyg. Vi 
behöver göra så av praktiska och ekonomiska skäl, för att säkerställa deltagarantalet. 
 
Anmälan senast 14 augusti 
Sista anmälningsdag är fredagen den 14 augusti. Deltagarantalet är begränsat, först till 
kvarn! Mejla din/er anmälan till info@sallsyntadiagnoser.se Välkommen till denna träff! 
 
Elisabeth Wallenius, förbundsordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser

http://odalgarden.se
http://www.akademiska.se/sallsynta
mailto:info@sallsyntadiagnoser.se

