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Välkommen till Sällsynta diagnosers Höstmöte  
helgen 20-21 oktober 2018  
Tema: Ta makt och plats!  
Hotell Scandic Klara, Stockholm

Två personer inbjuds per förening/nätverk 
Vi bjuder in dig som är vår kontaktperson eller annan vald person, samt ytterligare en medlem i 
din förening/nätverk. 

Förra året uppmanade vi föreningarna att fundera på om det var dags att någon ny person skulle 
åka på Höstmötet. Det var trevligt att få en mix av nya och gamla medlemmar! Vi välkomnar såväl 
”nybörjare” som ”erfarna” till Höstmötet. Om du känner att du är självskriven, men inte har möjlig-
het att delta – fråga en av dina medlemmar!

Syfte

Träffas, lära känna varandra över förenings- och diagnosgränserna. Dra nytta av andras erfaren-
heter av att leva med en sällsynt diagnos eller vara närstående. 

Stärka den egna känslan av att kunna ta makt över sin situation, exempelvis vården, och ta plats.

Åka hem från mötet med en vetskap om hur jag kan göra för att ta makt och plats, lite säkrare, lite 
gladare.

Hålltider 
Mötet börjar lördag 20 oktober kl. 10.30. Kaffe med smörgås serveras från kl. 09.30. Lunch på    
hotellet. På lördagskvällen äter vi gemensam middag, också på hotellet, ca kl. 19.30.

Avslutning med lunch kl. 13.00, söndag 21 oktober.

Plats 
Hotell Scandic Klara vid Hötorget, några minuters gångavstånd från Centralen. (Samma hotell 
som vid motsvarande möte ifjol.) 
Program 
Tema: Ta makt och plats! 
På gång inom Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Korta lägesrapporter om Sällsynta diagnosers 
verksamhet, intressepolitiskt arbete, pågående projekt etc.  
Helgens program kommer bestå av diskussioner, övningar och presentationer kring temat Ta makt 
och plats. 
Teater X bjuder in till att dela berättelser på temat ta makt och plats! 
Vad tar vi med oss hem från mötet? Nya lärdomar? Vad stärker mig som patientföreträdare?  
Vad vill/kan jag göra för att förbättra och utveckla verksamheten både i min diagnosförening och 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser?

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-klara
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Moderator är Pontus Holmgren, extern konsult från GRO. (Pontus medverkade även vid Höst- 
mötet ifjol.)

Vi får också besök av Ulrika Vestin, som jobbar på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med 
området sällsynta sjukdomar (nationella programområden). Hon presenterar hur arbetet med  
kunskapsstyrningen i vården ser ut och hur patientföreträdare kommer in i processen.

Beställ din resa, möteskostnader 
Sällsynta diagnoser betalar resor, hotellrum och mat för två personer per förening eller nätverk. 
Resekostnaderna ersätts med billigaste färdsätt. Utnyttja möjligheten att få lågprisbiljetter. Du      
beställer och betalar resan själv. Du ersätts retroaktivt när du sänt in reseräkningen efter mötet.  
Kör du bil till mötet är ersättningen 1,85 kr/km.  
 
OBS! Boka ditt hotellrum själv! Avboka vid förhinder 
Samtliga deltagare, även de som bor i Stockholmsregionen, erbjuds övernattning på möteshotellet 
lördag-söndag, i enkelrum eller dubbelrum. Sällsynta diagnoser betalar för hotellrummen. 
Men – du bokar själv ditt rum, om du vill övernatta på hotellet lördag-söndag.  
Om du sedan får förhinder, till exempel sjukdom, och därför inte kan delta, ansvarar du även för att 
själv avboka rummet snarast.  
Gör så här: När du skickat in din anmälan till Sällsynta diagnosers kansli, ringer du hotellet     
Scandic Klaras bokning, 08-517 517 00. Säg att det gäller Sällsynta diagnosers Höstmöte 20-21 
oktober och ange bokningskod ... (koden finns i den utskickade versionen av denna inbjudan).  
Det går även att boka rum via hotellets hemsida, se bifogade anvisningar.  
 
Specialkost, anpassning 
Ange på anmälningsblanketten om du önskar specialkost samt om du har andra önskemål om 
anpassning (hörslinga etc.)

Anmälan senast 13 augusti 
Vi behöver din/er anmälan senast måndag 13 augusti till 
 
info@sallsyntadiagnoser.se  
 
eller  
 
Sällsynta diagnoser 
Box 1386 
172 27 SUNDBYBERG

Detaljerat program finns i bekräftelsen som skickas ca en vecka före mötet. 

Din medverkan är betydelsefull. Du är hjärtligt välkommen till Höstmötet!

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Raoul Dammert

Bilagor:

Anmälningsblankett (.doc och .pdf)

Rumsbokning på hotell Scandic Klara, anvisningar

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html
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