
Välkommen till  
 
Regional Nätverksträff i Linköping för dig med sällsynt diagnos 
eller anhörig som bor i sydöstra sjukvårdsregionen 
arrangerad av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser region sydost  
 
Datum och tid 
Lördagen 27 november 2021  
klockan 12.00-17.00 
 
Plats 
Föreningshuset Fontänen, rum Bergquist, 
ingång via huvudentrén, Västra vägen 32 i 
Linköping. 
Vi hoppas kunna genomföra träffen på ett 
pandemisäkert sätt. 
Digitalt deltagande via dator hemifrån kommer 
också att vara möjlig. Ange i så fall att du vill 
det när du anmäler dig. 
 
Vem kan komma? 
Du som är medlem i någon av Riksförbundets 
diagnosföreningar eller i den Fria gruppen och 
som bor i någon av sjukvårdsregionerna 
Kalmar, Jönköping eller Östergötland. Du som 
inte är medlem men vill bli kan läsa mer här 
https://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/me
dlemsskap-i-sallsynta-diagnoser/ 
 
Syfte 
• Denna dag ägnar vi åt våra gemensamma 
intressen som kollektiv. 
• Prata om hur vi kan jobba framåt för att 
förbättra livet och vården för alla som har en 
sällsynt diagnos. 
• Knyta kontakter med andra patientaktiva där 
du bor. 
• Träffa andra som själva har eller har en 
anhörig med en sällsynt diagnos, och ha 
trevligt tillsammans. 
 
Innehåll 
• ”Prata av sig-stund”, max 5 minuter per 
deltagare (frivilligt) 

- Vad fungerar bra och vad fungerar 
dåligt i vardagen och i vårdsituationer? 
- Vad vill du skicka med för 
förbättringsförslag? 

• Genomgång av nätverkets respektive 
patientföreträdarnas uppgift. 

• CSD berättar hur de arbetar och vill utvecklas 
och vad vi patienter har för funktion I detta. 
• Vårdtips-tema från Riksförbundet. 
 
Medverkande 
• Karin Olsson, Annika Wernström och Krister 
Johansson som alla tre är Riksförbundets tre 
patientföreträdare i sydöst. 
• Cecilia Lidholm, verksamhetsutvecklare på 
CSD sydöst  
• Stephanie Juran, Projektledare på 
Riksförbundets kansli i Stockholm. 
 
Fika 
Vi bjuder på fika med matig macka 
Säg till om du har några allergier eller andra 
önskemål när du anmäler dig! 
 
Kostnad 
Ingen deltagaravgift. 
Resan står vi inte för. Du som är medlem i en 
diagnosförening kan höra med denna om de 
kan betala eller bidra till din resa. 
 
Frågor om dagen 
Tveka inte att fråga någon av oss tre 
patientföreträdare om något är oklart: 
Karin Olsson 070-538 55 19 
Annika Wernström 070-678 55 27  
Krister Johansson 073-372 35 25  
 
Anmälan senast 15 november 2021 
karinolsson@me.com 
Eller på telefon till Karin Olsson 070-538 55 19 
 

                


