
NATIONELLT MÖTE 2019
  Torsdag 28:e mars

    Vi slipar på de sista detaljerna på programmet som 
    kommer att läggas ut på www.huntington.se i sin 
    helhet i början av mars. 

   Program tider:
   09:00   Registrering/utställning och kaffe
   10:00   Programmet börjar
   16:30   Dagen slutar

   I år kommer vi att ha fokus på de insatser man är 
   berättigad till vid Huntingtons sjukdom. Vi kommer att 
   få en guidning i de olika insatser som kan vara aktuella 
   vid sjukdomen. Vi kommer även att få höra personer 
   med sjukdomen och deras anhöriga berätta om sina    
   erfarenheter innan de fick boendestöd, assistans, 
   boende och daglig verksamhet.

   Vad för slags intyg behövs för att få veta om man är 
   berättigad till de olika insatserna?

   Det händer mycket inom forskningen så vi kommer att 
   få höra det senaste från:

• Jonas Edström från läkemedelsföretaget Roche 
berättar och deras spännande studie.

• Åsa Petersén, professor, läkare, Lunds universitets 
sjukhus, sammanfattar det årliga forskarmötet i 
Palm Spring, USA. 

• Astri Arnesen berättar om EHA:s (den europeiska
Huntington föreningens) framfart i Europa.

   Vi ses i Göteborg!

   Mvh
   Styrelsen RHS

    Anmäl Dig redan nu! 

     Fyll i anmälningsblanketten
     och betala in till  Bg 607-2177  
     märk betalningen med ditt namn.
 
     Skicka in anmälningsblanketten
     via post eller skanna in och skicka 
     till info@huntington.se

     Sista anmälningsdagen 11 mars

    Alla är välkomna!  
  
     Riktar sig till alla som i er profession
     möter personer med Huntingtons
     Sjukdom,  ni som själva är bärare av
     anlaget eller har sjukdomen och 
     alla anhöriga. 
     Detta är ett tillfälle att möta andra 
     som är i en liknande situation och få 
     en uppdatering om forskning mm.

http://www.huntington.se/
mailto:info@huntington.se


Anmälan till Nationellt möte 28 mars

Plats: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Profession 700 kronor /dag 
Anhöriga och personer med Huntingtons sjukdom 400 kronor/dag 
Lunch och kaffe under dagen ingår i priset.

Utställare: 
Vill du vara med som utställare? 
Kontakta Susanne Zell omgående: info@huntington.se

Betala till  Bankgiro  607-2177, märk betalningen med ditt namn.

Skicka in nedan anmälningsblankett per post till: 
Riksförbundet Huntingtons Sjukdom, c/o Susanne Zell, Videgatan 5, 543 32 Tibro
Eller skanna in och skicka via mail till: info@huntington.se

Sista anmälningsdagen 11 mars

Namn_________________________________________________________________________________
 

Mailadress_____________________________________________________________________________

Adress________________________________________________________________________________

Postnummer/Ort_______________________________________________________________________

Faktura 
adress(Företag)________________________________________________________________________

 
Jag önskar vegetarisk kost ______

Äter fisk men inte kött _______  

Allergier_______________________________________________________________________________

Relation till sjukdomen

Profession _______  

Anhörig _______  

Person med sjukdomen _______  

Övrigt   

mailto:info@huntington.se

