		 Ungdomssamling på Haraldvangen
				 22. - 25. juni 2015
			 Informasjon til foreldre
Senter for sjeldne diagnoser inviterer til
en firedagers samling for ungdom
mellom 13 og 16 år som har en av
senterets diagnoser.

Hvor?
Samlingen vil være på Haraldvangen, som
ligger flott til ved Hurdalsjøen i Hurdal kommune, Akershus. Det er ca 8 mil nord for
Oslo, og ca 7 mil sør for Hamar.
Se www.haraldvangen.no

Når?
Ankomst: mandag 22. juni kl. 12.00
Avreise: torsdag 25. juni ca kl. 14.00

Hva?
Samlingen er en møteplass der ungdom
treffer andre ungommer med en sjelden
diagnose.
Det blir mye aktivitet og moro, og vi tar opp
ulike temaer om å være ungdom med en
sjelden diagnose. Eksempel på tema er
• kropp, forelskelse og identitet.

Aktiviteter
Haraldvangen har mange muligheter for
fellesaktiviteter både inne og ute:
-Bading
-Båt/kano
-Film
-Turer og annen uteaktivitet

Ledsager
Ungdommen bør være selvhjulpen, men
dersom det er behov for ledsager må dere
ordne det selv. Vi anbefaler at forelder eller
besteforelder ikke er ledsager.

Medisinsk oppfølging
Senter for sjeldne diagnoser er opptatt av
selvstendiggjøring av ungdommene. Det vil
ikke være anledning til tett medisinsk
oppfølging av den enkelte ungdom under
oppholdet. Ungdommen må selv være i
stand til å følge opp den behandlingen de
trenger.

Økonomi
Samlingen er gratis.
Reiseutgifter dekkes av Pasientreiser.
De som kommer med på samlingen får
nærmere informasjon om dette.

Søknadsskjemaet sendes til:
Senter for sjeldne diagnoser
Oslo Universitetssykehus HF,
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Telefaks: 23 07 53 50

Søknadsfrist er 27. mars 2015
I midten av april sender vi ut beskjed om
ungdommen deres har kommet med på
ungdomssamlingen.
Hvis det blir veldig mange søkere, vil de
som ikke har vært med før bli prioritert.

Spørsmål?
Kontakt oss dersom du lurer på noe.
Tlf: 23 07 53 40
E-post: sjeldnediagnoser@ous-hf.no
www.sjeldnediagnoser.no

