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Nätverksmöte region SYD, Lördagen den 19 Januari 10.00 - 15.00  
 
Plats: Centrum för Sällsynta Diagnoser, Lunds Lasarett/Blocket, Hisshall EB vån 4, Entrégatan 7, 
Lund 
 
Kom och träffa CSD Syd och andra medlemmar från Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Riksförbundet 
har sedan flera år tillbaka arbetat med en struktur av regionala nätverk. Nätverk som har som 
främsta uppgift att stärka våra medlemmar i att vara med och påverka utvecklingen inom vården 
men också att tillföra medlemsnytta. 
 
Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) växer fram i alla våra sjukvårdsregioner. Arbetet med dessa 
CSD är produktivt och uppskattat. Från Riksförbundet Sällsynta diagnosers sida är vi mycket 
angelägna om att det CSD som finns i Sjukvårdsregion SYD fortsätter att utvecklas på bästa sätt för 
våra medlemmar i hela regionen. Med anledning av detta så vill vi nu bjuda in till en Nätverksträff i  
Lund den 19 Januari klockan 10.00- 15.00. En nätverksträff i samverkan med CSD.  
 
Anmälan senast den 5 januari till info@sallsyntadiagnoser.se 
 
Agnes Pörge från Riksförbundet Sällsynta diagnoser kommer att medverka och berätta om det 
projekt som förbundet driver tillsammans med landets Centrum för Sällsynta Diagnoser – 
Gemensamt Lärande. CSD Syd kommer även finnas på plats och berätta om sin verksamhet och ni 
kommer få träffa och lyssna till förbundets patientföreträdare som finns i sjukvårdsregionen.  
 
Nyttan med nätverk; 

ü När man delar sina erfarenheter får man andras tillbaka 
ü Ger kontakter över föreningsgränserna  
ü Möjlighet att samverka med CSD vid olika tillfällen  
ü Möjlighet att lyfta och driva de sällsynta frågorna för påverkan i olika sammanhang 
ü Man får nya idéer och ny energi 
ü Man kan använda nätverket som ett bollplank 
ü Aktuell information på ett enkelt sätt 
ü Samhörighet i Sällsyntheten 
ü Samverkan mellan medlemsföreningar 

 
Vi på Riksförbundet Sällsynta diagnoser ersätter din mötesresa med billigaste färdmedel. Spara dina 
resehandlingar så får du en reseräkning att fylla i av oss. Vi bjuder på fika och en lättare måltid i 
samband med mötet, så meddela oss eventuella allergier eller annat du inte äter när du anmäler dig.  
 
Alla frågor och funderingar kring nätverken besvaras av  agnes.porge@sallsyntadiagnoser.se  
 
Varmt välkommen! 
	
Agnes	Pörge,	Projektkoordinator,	Gemensamt	Lärande	


