
    

Medlemsbrev februari 2019 
 
 
Utbildningsdagar 
Under hösten har RHS arrangerat utbildningsdagar för vårdpersonal och anhöriga i 

Piteå, Östersund, Falun, Stockholm, Göteborg 
och Lund. Utbildningen utgick från det rika 
utbildningsmaterial som finns på vår hemsida 
(www.huntington.se). Under dessa dagar har 
vi nått ut till drygt 500 personer och är väldigt 
nöjda med den återkoppling vi fått. 
 
 
 
 

Ungdomskonferens 
I november arrangerade vi återigen en 
konferens för ungdomar och unga vuxna. 
Även denna gång var vi på Ersta diakoni i 
Stockholm. Ungefär 30 personer deltog i      
det uppskattade programmet. 
 
 
Nytt arvsfondsprojektet 
Första januari drog vi igång ännu ett stort utbildningsprojekt. Projektet har som 
ambition att höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom  
med fokus på personlig assistans och omvårdnaden på boenden runt om i landet.   
Vi vill även engagera och motivera de som jobbar i ”daglig verksamhet”. Vi har valt 
att samarbeta med assistansbolag, boenden och Huntingtonteamen på universitets-
sjukhusen i landet för att nå målgruppen och säkerställa kvaliteten på innehållet         
i  materialet.   
 
Vi vill se till att personen med sjukdomen är i centrum genom att skapa en  

”Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom”        
där personens egna resurser och förmågor står i fokus.         
Det är viktigt att individanpassa stöd, omsorg och omvårdnad. 
 
Projektet kommer att pågå under tre år och är finansierat av 
Arvsfonden. 
 

 
 
 



Det årliga Nationella mötet 
Den 28:e mars är det dags igen för den uppskattade ”Nationella mötet”.  
Under dagen har vi ett antal inbjudna talare som kommer att prata om många 
intressanta ämnen. Målgruppen är personer med Huntingtons sjukdom, anhöriga, 
profession och andra berörda.  
Vill du titta på tidigare års föredrag gå in på vår hemsida www.huntington.se.  
 
 
Årsmöte 
I samband med nationella mötet kommer vi att hålla förbundets årsmöte. Kallelsen 
bifogas detta utskick och årsmötesdokumenten kommer att publiceras på hemsidan   
i god tid före årsmötet. ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA! 
 
 
Vi tackar! 
Även i år har vi fått bidrag från Socialstyrelsen för att genomföra Nationella dagen, 
sommarläger och ungdomskonferens. Håll utkik på hemsidan för mer information. 
 

 

 
 

Hälsningar från RHS’ styrelse 


