
 

 

 
 
 
 

NATIONELLT MÖTE 2020 
Torsdag 26:e mars  
Dalheimers hus 08.30-16.15 
 
 
Vi slipar på de sista detaljerna på programmet som  
kommer att läggas ut på www.huntington.se i sin  
helhet i slutet av februari.  
 
I år kommer vi att ha fyra olika fokusområden där vi 
engagerar olika profession i Sverige att delta.  
RHS vill medverka/samverka för att förbättra 
förutsättningarna till god omvårdnad vid Huntingtons 
sjukdom. Vi kommer att få en guidning av Astri Arnesen, 
Norge, president för EHA (den Europeiska Huntington 
föreningen)) inom följande områden: 
 

•  Forskning, hur ser framtidsutsikterna ut? moderator, 
professor Åsa Petersén, professor, läkare, Skånes 
Universitetssjukhus, Lund.  

•  Omvårdnad vid Huntingtons sjukdom, 
projektledare. Carina Hvalstedt, RHS samt 
gästföreläsare. 

•  Anhörigas situation, kuratorns roll/stödgrupper 

•  Behandlingsaspekter vid sjukdomen. Olika svåra 
symtom kommer att belysas. Åsa Petersén, 
moderator, föreläsare från HS team i Sverige.            

          
 
 

   Vi ses i Göteborg! 
   Varmt välkommen hälsar styrelsen i 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!   
   
    Vi riktar oss till er som arbetar inom 
    assistans, på boenden samt alla ni  
    som i er profession möter drabbade  
    familjer med Huntingtons sjukdom.  
    Ni som själva är bärare av anlaget.  
    eller har sjukdomen samt alla ni som  
    är anhöriga.    
    Detta är ett tillfälle att möta andra  
    som är i en liknande situation och få  
    en uppdatering om behandling, 
    omvårdnad och forskning. 



 

 

 
 
 
RHS årsmöte 2020 
Torsdag 26:e mars  
Dalheimers hus 16.30-17.30 
  

• Genomgång av 2019 års verksamhet och planer för 2020 

• Val av ny styrelse 

 
Komplett dagordning meddelas i februari och läggs ut på www.huntington.se 
Eventuella motioner skickas in före 31/12 
 
 

Anmälan till Nationellt möte och/eller RHS årsmöte 
 
Plats:  
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg 
 
Pris:  
Profession 700 kronor 
Anhöriga och personer med Huntingtons sjukdom 350 kronor.  
Familjer 450 kronor (boende på samma adress) 
Lunch och kaffe med fika under dagen ingår i priset. 
 
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 
 
Betala till Bankgiro 607-2177 eller Swish 1230231514 
Märk betalningen med ”Nationellt möte” och ditt namn. 
 
Sista anmälningsdagen och betalning 11 mars 2020. Anmälan är bindande. 
 
Utställare:  
Vill du vara med som utställare?  
Kontakta Susanne Zell: info@huntington.se 
 
 
Under jul- och nyårshelgen fram tom den 19/1 är kontoret stängt. 
Välkommen att kontakta oss igen den 20/1-2020. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Anmälningsblankett Nationellt möte 2020 
 
Jag deltar på Nationellt möte  Jag deltar på RHS årsmöte (för medlemmar) 

               
 Jag vill bli medlem i RHS. Konferensavgiften inkluderar medlemsavgift för 2020 
 (gäller nya medlemmar) 
 
 
 
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/anlagsbärare  

 
Övrigt  
 
 
 
 
 
Riksförbundet Huntingtons sjukdom 
c/o Susanne Zell 
Videgatan 5 
543 32 Tibro 
Organisationsnummer: 802450-6720 
 
 


