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Søknadsfri 13.11.14

BRUK STORE BOKSTAVER!
Foresatte som ønsker å delta på kurset:
Navn: .....................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................
Postnr og -sted: ...................................................................... Tlf: .....................................
Navn: .....................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................
Postnr og -sted: ...................................................................... Tlf: .....................................
Navn på barnet med blødersykdom: ......................................................................................
Fødselsdato: .....................................................

Ting dere ønsker at vi skal ta opp på kurset

.......................................................................................................................................................................................................

Påmeldingsskjema

Hva
Senter for sjeldne diagnoser inviterer til kurs om nydiagnostisert blødersykdom.
Målsetningen med kurset er å gi en helhetlig innføring i hva blødersykdommen
innebærer. Kurset er også en møteplass der dere treffer fagfolk og andre foreldre
for å utveksle erfaringer. Parallelt med kurset vil det være familiekurs for litt eldre
barn med blødersykdom og deres foreldre og søsken på Frambu.
Aktuelle temaer:
- Medisinsk informasjon, behandling og oppfølging
- Psykososiale utfordringer
- Hjelp fra det offentlige
Vi tar gjerne i mot flere forslag til temaer, se påmeldingsskjemaet.
Hvem
Dere som er foreldre/foresatte til barn med nydiagnostisert alvorlig og moderat
blødersykdom.
Vi ønsker at dere deltar uten barn - blir dette vanskelig, ta kontakt med oss.
Hvor
Frambu senter for sjeldne diagnoser, som ligger like utenfor Oslo.
Adr: Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
Når
Ankomst: mandag 9. februar før kl. 10.45.
Avreise: Tirsdag 10. februar etter kl. 15.30
Økonomi
Kurset og oppholdet er gratis og reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste dekkes.
De som kommer med på kurset får mer informasjon om dette.
Påmeldingsskjemaet sendes før 13. november 2014 til:
Senter for sjeldne diagnoser,
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Telefaks: 23 07 53 50
Dere som melder dere på får mer informasjon i begynnelsen av desember.
Spørsmål
Kontakt oss dersom du lurer på noe. Se kontaktinformasjon på baksiden!

Senter for sjeldne diagnoser er et tverrfaglig landsdekkende
kompetansesenter, som tilbyr informasjon,
rådgivning og kurs om sjeldne diagnoser.
Tjenesten er rettet mot brukere, pårørende og fagpersoner
som enten har eller arbeider med sjeldne diagnoser.
Alle kan ta direkte kontakt med senteret
uten henvisning eller spesielle avtaler.
Se nettadressen under for mer informasjon.

Senter for sjeldne diagnoser
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
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