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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 6 - 1 1

Välkommen till Sällsynta diagnosers Höstmöte  
helgen 19-20 oktober 2019  
Tema: Gemensamt lärande  
Quality Hotel Winn, Haninge (södra Stockholm)

Två personer inbjuds per förening/nätverk 
Vi bjuder in vår kontaktperson eller annan vald person, samt ytterligare en medlem i din förening/
nätverk.  
Vi vill gärna ha en blandning av nya och gamla medlemmar! Vi välkomnar därför såväl ”nybörjare” 
som ”erfarna” till Höstmötet. Om du som får inbjudan inte har möjlighet att delta – fråga en av dina 
medlemmar! 
 
Plats 
Quality Hotel Winn, Haninge, restid från Centralen ca 25 minuter (pendeltåg).

Hålltider 
Mötet börjar med lunch på hotellet lördag 19 oktober kl. 12.00. Programmet inleds kl. 13.00. På 
lördagskvällen äter vi gemensam middag, också på hotellet, ca kl. 19.00. (Om du inte deltar vid 
middagen, anger du det på anmälningsblanketten.)
Programmet fortsätter söndag förmiddag. Avslutning med lunch kl. 12.30, söndag 20 oktober.

Syfte
Temat är Sällsynta diagnosers Arvsfondsprojekt Gemensamt lärande, som avslutas i november i år. 
Projektet drivs av Riksförbundet Sällsynta diagnoser i samarbete med Centrum för Sällsynta Diag-
noser (CSD), Gro Organisationsutveckling och Riksförbundets regionala nätverk. Målsättningen är 
att öka samverkan mellan professionella, patienter och närstående genom att utveckla ett arbetssätt 
inspirerat av personcentrerad vård. 
Tillsammans med vårdprofessionen, våra medlemmar och patientföreträdare vill Gemensamt lärande 
utveckla en sällsynt sammanhållen vårdplan. Avsikten är också att möjliggöra att man som patient har 
bättre överblick, tillgång och inblick i sin behandling/uppföljning. 
Dessutom ges en uppdatering om förbundets verksamhet både i år och nästa år. Två stora arrang-
emang genomförs 2020: Sällsynta dagen 29 februari och ECRD 15-16 maj. Det är den europeiska 
konferensen om sällsynta diagnoser, med hundratals deltagare. 
Höstmötet är givetvis också en chans att träffas och lära känna varandra över förenings- och      
diagnosgränserna. Passa på att dra nytta av andras erfarenheter av att leva med en sällsynt diagnos 
eller vara närstående. Det finns, utöver programmet, goda möjligheter att prata informellt med andra 
mötesdeltagare, främst på lördagen, både på lördagsförmiddagen och kvällen, efter middagen. 
Hotellet har gott om ”mingelutrymme”.

https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/haninge/quality-hotel-winn-haninge/
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/haninge/quality-hotel-winn-haninge/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/gemensamt-larande/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/om-oss/samarbeten/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/om-oss/samarbeten/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/brukarnatverken/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/wp/wp-content/uploads/2018/09/Sallsynta_nyheter_4_2018.pdf
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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.  
 
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. 
OBS! Du bokar själv ditt rum, om du vill övernatta på hotellet lördag-söndag.  
Om du får förhinder, ansvarar du även för att själv avboka rummet snarast.  
Gör så här: När du skickat in din anmälan till Sällsynta diagnosers kansli, bokar du själv ditt ho-
tellrum. Se bifogade anvisningar för rumsbokningen på möteshotellet. Där anges också hur du         
avbokar ditt rum, om du inte kan delta på grund av sjukdom etc. 
 
Specialkost, anpassning 
Ange på anmälningsblanketten om du önskar specialkost samt om du har andra önskemål om     
anpassning (hörslinga etc.) 

Anmälan senast 6 augusti 
Anmäl deltagande senast tisdag 6 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 (.docx och .pdf)
Rumsbokning och avbokning på möteshotellet Quality Hotel Winn, Haninge, anvisningar
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