Invitation til landsdelsmøder
Sjældne Bisiddere på vej!
Kom og hør om Sjældne Diagnoser og vores kommende Bisidder-korps
Sjældne Diagnoser planlægger en tur rundt i landet, hvor vi gør holdt i Jylland, på Fyn og Sjælland.




D. 9. august 2018, i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup kl. 16.00 – 18.30
D. 13. august 2018, på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart kl. 16.30 – 19.00
D. 15. august 2018, på Fladbro Kro Randersvej 75, 8920 Randers NV kl. 16.00 – 18.30

Her vil vi fortælle om organisationen Sjældne Diagnoser og de tilbud vi har til Sjældne-borgere, herunder
seneste skud på stammen – bisidderkorpset som sætter i gang d. 1.oktober 2018

Bisidder-korps
Sjældne Diagnoser kan med midler fra TrygFonden uddanne et korps af 20 bisiddere, som kan tage med
sjældne borgere til et vigtigt møde. Alle bisiddere skal have en indgående viden til livet med sjælden
sygdom og kunne hjælpe borgeren med at forberede mødet, gå med til mødet og ved at samle op på
mødet efterfølgende.
Der er ofte meget på spil, når sjældne borgere skal til møde med fag- og myndighedspersoner, hvilket
betyder, at det er svært at holde fokus og få stillet de rigtige spørgsmål. Her kan bisidderen støtte og sikre
at borger får svar på alle sine spørgsmål og har forstået budskaberne.

Program for landsdelsmøder
På landsdelsmøderne er vi også meget interesserede i at høre om dine oplevelser med at have en bisidder
med til et vigtigt møde og dine erfaringer med at være bisidder. Vi tager cases med fra vores Helpline hvor
henvender, har efterspurt en bisidder og med afsæt i dine og de andre deltagers erfaringer arbejder vi med
casene. Programmet på de tre landsdelsmøder er som følger:
16.00 - 16.30 Velkomst og kort introduktion til Sjældne Diagnoser v. formand Birthe Byskov Holm
16.30 – 17.00 Introduktion til projektet v. medlem af Bisidder-korpsets projektgruppe
17.00 – 17.15 Pause
17.15 – 17.30 Introduktion til bisidder-rollen v. projektkoordinator Stephanie Jøker
17.30 – 18.15 Erfaringsudveksling/Cases v. Stephanie
18.15 – 18.30 Opsamling v. Birthe
Der vil være madpakker to –go
På vores tur rundt i landet planlægger vi også at mødes med relevante aktører i social- og sundhedsvæsenet
lokalt og regionalt. Formålet er at høre om, hvad der konkret gøres på sjældne-området og gøre
opmærksom på sjældne sygdomme.
Tilmelding skal ske til Stephanie Jøker på tlf.: 21 71 61 95 eller på mail: sjn@sjaeldnediagnoser.dk
Vi glæder os til at se jer,
Med venlig hilsen
Birthe Byskov Holm
Formand

