NORSK IMMUNSVIKTFORENING

Bli med på samling 27.-28.november 2021
Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo
Det er to års siden vi har hatt fysiske møter. Covid pandemien har bidratt til utfordringer og
usikkerhet for de aller fleste i samfunnet og særlig for vår gruppe. Nå åpner samfunnet opp igjen.
Fysiske møter kan holdes og det kan være godt å få treffes igjen.
Arrangementet starter lørdag 27.11. kl.10.00 og avsluttes søndag 28.11 ca.kl.15.00
Tema for samlingen
- Immunforsvaret oppbygging og defekter
-

Covid – 19

-

Plasma – fremstilling, tilgang og sikkerhet

-

Vaksinasjon generelt for personer med primær immunsvikt – FHI, ikke bekreftet

-

Lansering av 2 nye podcaster

-

Informasjon og prosjekter styret arbeider med

-

Brukerhistorier, diskusjon og erfaringsutveksling
Program legges ut på foreningens hjemmeside immunsvikt.no og FB, evt endringer formidles på
disse sidene.

Egenandel:
Deltagelse dekker seminar, opphold inkl. helpensjon fra lørdag t.o.m. lunsj søndag.
Egenandel for medlemmer:
Egenandel for ikke-medlemmer:
Voksen
Barn 0 – 3 år
Barn 3 – 12 år
Barn/Ungdom 12-16 år
Dagdeltaker kr 100

Kr 750,Ingen egenandel
Kr 150,Kr 350,Kr 150,-

Voksen/barn over 12 år
Barn 0 – 3 år:
Barn 3 – 12 år:
Barn/Ungdom 12 – 16 år
Dagdeltaker

Kr 2200,Kr 500,Kr 1400,Kr 2200,Kr 600,-

Egenandel innbetales til:
Norsk Immunsviktforening kontonummer: 6263.05.76615 ved påmelding.
Merk innbetalingen: Likemannsseminar November 2021 og navn på alle deltagere.
For medlemmer må medlemskontingent for 2021 på kr 300,- pr medlem være innbetalt før
påmelding. Kontonummer: 6263.05.76615 – Merk med medlemskontingent 2021 og navn.
Reisekostnader:
For medlemmer som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader
dekket så langt foreningens økonomi tillater det etter rimeligste reisemåte fra nærmeste
jernbanestasjon/flyplass. For de som har behov for å reise med fly eller tog, bes å ta kontakt så raskt
som mulig med Eva Brox eva@immunsvikt.no
Spesielle behov
Husk å informer dersom det er spesielle behov allergi, diett, bevegelseshindringer osv.
Påmelding: Først til mølla, så raskt som mulig via våre nettsider: www.immunsvikt.no
påmeldingsfrist: 14.november 2021.
For spørsmål kontakt Knut Vedal knut@immunsvikt.no mobil 926 62 957
Vel møtt til samling i Norsk Immunsviktforening!
Med hilsen
Styret i Norsk Immunsviktforening

