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Brödtext

P R e S S m e d d e l a n d e 2 0 1 9 - 0 4 - 1 6

Bekräftelse till Riksförbundet Sällsynta diagnosers förbundsårsmöte 
lördag 27 april 2019, Sällsynta diagnosers kansli,  
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg/Stockholm

Hålltider, program 
Huvudingången, Landsvägen 50 A, Sundbyberg hålls öppen kl. 09.30-10.25 
Kaffe från kl. 10.00, lördag 27 april.  
Förbundsårsmötet genomförs kl. 10.30-12.30 (ca) i stora konferensrummet.  
Lunch (libanesisk kycklingsallad) i möteslokalen när årsmötesförhandlingarna avslutats, kl. 12.30.     

Kl. 13.30-16.00 Information och diskussion om arbetet med sällsynta diagnoser på nordisk,  
europeisk och FN-nivå. 
Robert Hejdenberg, Ågrenska och Beata Ferencz, Riksförbundet Sällsynta diagnoser  
Om FN samt nordiskt arbete (Nordic Network Rare Diseases/NNRD). Tid: ca 45 minuter 
Rula Zain, Centrum för Sällsynta diagnoser/CSD, Karolinska, Stockholm 
Europeiska referensnätverk för sällsynta diagnoser/ERN. Tid : ca 30 minuter 
Jana Bergholtz, medlemsföreningen Cavernöst Angiom Sverige (CASE) 
EURORDIS winter school. Tid: ca 20 minuter 
(EURORDIS är vår europeiska samarbetsorganisation.) 
Stephanie Juran, Riksförbundet Sällsynta diagnoser 
Den europeiska konferensen om sällsynta diagnoser, ECRD, i Stockholm maj 2020 
Tid: ca 20 minuter 
Sammanfattning, slutord  
 
Kaffe kl. 14.45 
Avslutning kl. 16.00 
 
Plats 
Mötet är på Sällsynta diagnosers kansli i Sundbyberg.  
Från T-Centralen åker du antingen med tunnelbanan, blå linjen, mot Hjulsta, avstigning station 
Sundbybergs Centrum eller med pendeltåget från Stockholm City mot Bålsta/Kungsängen, station 
Sundbyberg. Gå till uppgången Landsvägen/Tvärbanan. Sedan till vänster vid Pressbyrån, och så 
genast till vänster igen. Fortsätt framåt längs Landsvägen ett par minuter.  
Ingången Landsvägen 50 A (Funktionsrätt Sverige) är vid nästa korsning, på vänster sida.  
Ta hissen vid ingången till plan 4, sedan till vänster från hissen, ingång Funktionsrätt Sverige.  
 
Restider, SL 
https://sl.se/sv/

https://www.ngocommitteerarediseases.org/rare-disease-day-policy-event-at-the-united-nations/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/nordiskt-natverk-for-sallsynta-sjukdomar/
https://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/funktion-karolinska-universitetslaboratoriet/centrum-for-sallsynta-diagnoser/
https://www.nfsd.se/kunskapslankar/Europeiska-Referensnatverk-ERN/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/diagnos/cavernoma-kavernom-kavernost-angiom-malformation/
https://openacademy.eurordis.org/winterschool/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/wp/wp-content/uploads/2018/09/Sallsynta_nyheter_4_2018.pdf
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Resekostnader 
Sällsynta diagnoser betalar resekostnaderna för två personer per förening, med billigast möjliga 
färdsätt, samt lunch och kaffe. Ingen deltagaravgift. Bilersättningen är 1,85 kr/km. 

Kör du bil, kan du lämna reseräkningen till undertecknad på mötet. 

Annars postar du räkningen, med kvitton, betalningsbekräftelser etc. till kansliet efter mötet. 
(Anvisningar för reseräkningen finns på hemsidan.)

Årsmöteshandlingarna 
Årsmöteshandlingarna, samt reseräkningen, finns på Sällsynta diagnosers hemsida. 

http://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/information-till-medlemmar/

Försening/återbud 
Om du kommer efter kl. 10.25, när entrén är låst, ring Stephanie Juran 070-578 80 28.  
Om du måste lämna återbud i sista stund, kontakta mig, Raoul Dammert 072-722 18 34.

Var vänlig och ta med dig årsmöteshandlingarna! 

Deltagarlistan delas ut på mötet.

Välkommen!

Raoul Dammert

http://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/information-till-medlemmar/

