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Brödtext

P R e S S m e d d e l a n d e 2 0 1 6 - 1 0 - 0 7

Bekräftelse till Sällsynta diagnosers höstmöte och  
18-årsfest, helgen 15-16 oktober 2016  
Nytt möteshotell: Quality Hotel Friends Solna 

 
Datum, tider 
Höstmötet inleds med lunch lördag 15 oktober kl. 12.00.  
Avslutning med lunch kl. 12.30 söndag 16 oktober. 

Plats 
För första gången har vi möte på Quality Hotel Friends Solna. Hotellet ligger inom gångavstånd 
från en pendeltågsstation; det tar ca tio minuter att promenera från stationen till hotellet.  
Pendeltåg: Åk med Linje J36 eller J38 från Centralen mot Märsta/Upplands Väsby och Uppsala.  
Avstigning station Solna (utgång Friends Arena). Restid från Centralen: 7 minuter. 
Från Arlanda flygplats kan man också ta pendeltåg till Solna. 
SL:s hemsida: Pendeltågstider och pendeltågskarta 
Andra sätt än pendeltåg att ta sig till hotellet nämns på deras hemsida.

Vägbeskrivning 
Promenera till hotellet genom gallerian Mall of Scandinavia. När du kommer ut från pendeltåget 
(utgång Friends Arena), gå till vänster över bron. Sväng sedan till höger och vidare in i gallerian. 
När du kommit in, gå på vänstra sidan av gången. Mitt i gallerian finns en skylt som pekar mot 
”O`Learys”, följ den. Sedan ner för en trappa och ut. Hotellet finns i det vita höghuset på högra 
sidan. Gå in mellan höghuset och Friends Arena, så kommer du till hotellingången.  
 
Parkering 
Parkeringsplatser finns vid hotellingången och i två närbelägna parkeringsgarage. Ta med parke-
ringskostnaden på reseräkningen. Mer parkeringsinfo på hemsidan.

In- och utcheckning 
Incheckningen till ditt rum gör du under eftermiddagskaffet på lördagen, då rumsnycklarna    
kommer att läggas på ett bord vid möteslokalen. Gå alltså inte till receptionen för att checka in när 
du kommer fram, utan fortsätt direkt till restaurangen där vi inleder med lunch. Ta rulltrappan vid 
ingången upp till restaurangen. Bord är märkta med namnskylt ”Sällsynta diagnoser”.

Utcheckningen på söndagen måste göras senast kl. 10.00. Checka därför ut innan du går till mötes-
lokalen på söndagsmorgonen.

https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-friends/
http://sl.se/
http://sl.se/ficktid/karta/vinter/Ptag.pdf
https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-friends/
https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-friends/serviceutbud/#serviceutbud
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Program 
Lördag 15 oktober 
Kl. 13.00-13.18 Sällsynta diagnoser fyller 18 år – sammanfattade på 18 minuter 
Förbundsordförande Elisabeth Wallenius inleder med en sällsynt historik. 
 
Kl. 13.20-15.00 Politikerdebatt ”Halvvägs till nästa val” 
Företrädare för de politiska blocken debatterar de mest aktuella sällsynta frågorna: Nationell plan 
för sällsynta diagnoser, vårdsituationen generellt för sällsynta diagnosbärare, nu och framöver, samt 
basfinansiering av verksamheten vid organisationer för sällsynta diagnoser.  
Moderator: Ulf Larsson, vice ordförande, Sällsynta diagnoser. Medverkande riksdagspolitiker: 
Finn Bengtsson (M) 
Barbro Westerholm (L) 
Anders Lönnberg (S) 
Jan Lindholm (MP) 
Kaffepaus kl. 15.00-15.30 - med rumsincheckning, nycklarna ligger på ett bord vid möteslokalen 
 
15.30-17.30 Information om förbundets arbete, med workshop 
Teman: Engagerade medlemmar, regionalt arbete, Sällsynta diagnosers pågående projekt, kvalitets-
register. Följande fråga är utgångspunkter för diskussionen: ”Vad skulle kunna få dig att bli engage-
rad på hemmaplan, utgående från det politikerna sagt i debatten?”  
Rapporter från förbundets verksamhet 
Presentationer av de båda pågående projekten i Sällsynta diagnoser: 
Övergångsprojektet, steg 2: Under 2015 bedrev vi projektet ”Övergången från barn till vuxen med 
en sällsynt diagnos”, steg 1. Under hösten 2016 pågår vårt fortsättningsprojekt, Övergångsprojektet, 
steg 2. Där vidareutvecklas åtgärdsförslagen från steg 1. 
”Gemensamt lärande – samverkan mellan patienter och vårdgivare”. Nytt Arvsfondsprojekt, syftet är 
att gemensamt hitta nya och effektivare modeller för vårdutveckling, med patienten i centrum. 
 
Vårt nordiska och internationella arbete

Förbundets medlemssystem är kompletterat. Men lägg in era e-postadresser som saknas!  
Extra viktigt, eftersom en medlemsundersökning snart kommer att skickas ut med e-post 
 
18.00 Framträdande av vår gästartist i konferenslokalen 
Eric Löwenthal, med sin Ståuppshow: FADERN - I Faderns, sonens & Försäkringskassans namn-
Middag på möteshotellet kl. 19.30   
(2-rättersmeny: varmrätt/lax och efterrätt/chokladmousse; annan mat serveras till dem som inte 
kan äta detta. Det går inte att beställa förrätt. Alkohol köps från en bar i restaurangen.)

Söndag 16 oktober 
09.00-12.30 Information om förbundets arbete, med workshop, fortsättning 
Utgångspunkt: Våra pågående projekt, framför allt Gemensamt lärande, ger chanser till stöd för 
regionalt arbete. Medlemmarna utformar projektresultatet! 
Workshop om Sällsynta diagnosers regionala arbete 
• Vad ska de regionala nätverken göra? 
• Hur ska nätverken arbeta? 
• Hur kan riksförbundet stödja nätverkens arbete? 
Kaffepaus kl. 10.30-11.00  
Avslutning med lunch kl. 12.30

http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/finn-bengtsson_e6d97032-2540-47c6-ac8c-da6eb17a4ba0
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/barbro-westerholm_e7e41401-b4df-11d5-8079-0040ca16072a
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/anders-lonnberg_9fdf72d9-6d47-4cd8-b6f7-3e81d6767e92
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/jan-lindholm_04ede91e-1686-429d-8847-fadb72508460
http://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/overgangsprojektet/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/patienter-och-profession-lar-sig-av-varandra/  
http://standup.se/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/brukarnatverken/
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Resekostnader 
Förbundet betalar resekostnader med billigaste färdsätt samt boende, mat och parkering på hotel-
let för två personer per förening, under förutsättning att ni deltar vid hela mötet. Du ersätts retro-    
aktivt, efter att du sänt in reseräkningen du får på mötet (och som även kan hämtas från Sällsynta 
diagnosers hemsida) med kvitton och använda biljetter etc. Kör du bil är ersättningen 1,85 kr/km. 

 
Övernattning på hotellet 
Boende på hotellet ingår natten mellan lördag och söndag; med undantag av deltagare som anmält 
att de inte sover över på hotellet. 

Försening/återbud 
Blir du försenad, eller måste lämna återbud i sista stund, ring – i första hand – undertecknad,  
Raoul Dammert, 08-28 20 11, sms 072-722 18 34, eller förbundsordförande Elisabeth Wallenius 
070-570 54 48. 

Deltagarlista och reseräkning delas ut på mötet. 

Du är varmt välkommen! 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Raoul Dammert 


