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Brödtext

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

Välkommen till Riksförbundet Sällsynta diagnosers  
DIGITALA Höstmöte 
Datum: Lördag 16 oktober 2021, kl. 10.00-16.00  
Mötesform: Höstmötet genomförs digitalt, på Zoom 
Vi är glada att välkomna medlemmar i både föreningar och fria gruppen, förtroendevalda, patient-
företrädare och alla andra - Ingen begränsning för antalet deltagare per förening, eftersom mötet 
enbart blir digitalt i år. Nya och gamla deltagare hälsas lika varmt välkomna. Inga förkunskaper 
krävs. Om du inte har möjlighet att delta – skicka inbjudan vidare till några andra i din förening!

Hålltider 
Mötet inleds lördag 16 oktober kl. 10.00. 

Lunchpaus kl. 12.30.

Avslutning kl. 16.00 - med möjlighet att stanna kvar en stund, kanske för att prata om något ur    
dagens program eller om det vi inte hann ta upp under dagen!

Vi kommer att ha flera pauser.

Programpunkter 
10.00 Hej och välkomna! Dagens program. Vilka är här? 

10.30 Riksförbundets förbundsstyrelse och intressegrupper 
Vilka är de aktuella frågorna just nu?

10.45 Paus 

11. 00 Uppföljning av gruppsamtalen på årsmötet i våras 
Årsmötesdeltagarna den 24 april hade möjlighet att samtala i grupper  - Vad framkom då? 
Styrelsens intressegrupp för medlemsfrågor presenterar, samt ger möjlighet att diskutera vidare i 
smågrupper. Ta rasten i anspråk om samtalen inte vill ta slut! 

11.45 Paus

12.00 Det sällsynta området i Sverige, en tidslinje 
En retrospekt (återblick) över sällsynta initiativ. Mycket har hänt, framsteg har gjorts även om vi 
inte nått så långt som till en nationell plan än. Riksförbundet Sällsynta diagnosers intressepolitiska 
arbete presenteras lite närmare. Hur kan vi medlemmar backa upp och hjälpa till?

12.30 Lunch

13.30 Sällsynt mitt i livet 
Vårt pågående Arvsfondsprojekt Sällsynt mitt i livet (SMIL) presenterar sin verksamhet och bjuder 
in till dialog.

https://www.sallsyntadiagnoser.se/trots-digitalt-arsmote-fick-vi-chans-att-prata-med-varann/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/sallsynt-mitt-i-livet/
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14.30 Paus

14.45 Den regionala verksamheten 
Riksförbundet har inga regionala föreningar, men försöker skapa aktivitet regionalt genom regionala 
patientföreträdare och nätverk. 

14.45 Presentation i helgrupp

15.00  Möten regionvis i smågrupper 

15.45  Återsamling  
Saker som tas upp är den kommande Sällsynta dagen sista februari 2022, vad är skillnaden på att 
vara företrädare och medlem i ett nätverk, vad händer i min region framöver?

16.00  Tack för idag 
Eller stanna och fika och prata vidare – kanske om något ur dagens program, eller om det vi inte 
hunnit prata om idag! 
 
Anmälan senast 11 oktober 
Anmäl ditt deltagande senast måndag 11 oktober  
Fyll i anmälningsformuläret på vår hemsida.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANMÄLNINGSFORMULÄRET

Vid problem med anmälan på hemsidan, mejla 
info@sallsyntadiagnoser.se  
 
Mötesbekräftelse  
En mötesbekräftelse med Zoom-länk skickas ett par dagar före mötet. 
 
Din medverkan är betydelsefull. Du är hjärtligt välkommen till Höstmötet!

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Raoul Dammert

https://www.sallsyntadiagnoser.se/hostmote_2021_anmalningsformular/
mailto:mailto:info%40sallsyntadiagnoser.se?subject=Anm%C3%A4lan%2C%20H%C3%B6stm%C3%B6te%202021

