Huntingtonteamet och Huntingtoncentrum i Lund bjuder in till:

En dag med digital utbildning om Huntingtons sjukdom den 26 november
med uppföljande frågestund den 9 december
Då vi på grund av den pågående COVID19-pandemin inte kan arrangera vår återkommande
informationskväll, är vi glada att kunna erbjuda, tillsammans med Riksförbundet Huntingtons
sjukdom (RHS), en dag med utbildning i digital form i stället. Utbildningen arrangeras genom stöd
från Socialstyrelsen. Dagen bjuder bland annat på föredrag av representanter från
Huntingtoncentrum om sjukdomen, forskningsläget & kliniska prövningar samt om genetisk
vägledning. Se program på nästa sida.
Två veckor senare ges möjlighet att via Zoom ställa frågor till Huntingtonteamets läkare och
representanter från RHS. Läs mer på Riksförbundets hemsida: www.huntington.se
Digital utbildning
Torsdagen den 26 november, 2020
Tid: 11.00 -15.00
Plats: https://huntington.se/digital-utbildningsdag-om-huntingtons-sjukdom-boka-in-torsdagen-den26-november-1100-1500-valkomna/
När ni kommer in på hemsidan så går ni till digital utbildningsdag, klickar på knappen, fyller i er
mailadress och ert namn, och så kommer ni in i utbildningen. Detta gör ni strax innan utbildningen
börjar!
Uppföljning med möjlighet att ställa frågor
Onsdagen den 9 december, 2020
Tid: 14.00-16.00
Mer information om detta Zoom-möte efter utbildningen på: www.huntington.se
Varmt välkomna!

Åsa Petersén
Ordförande för Huntingtoncentrum
Huntingtoncentrum.se
Ta hand om varandra!

DIGITAL UTBILDNING OM
HUNTINGTONS SJUKDOM
torsdagen den 26 november
11.00-15.00
11:00 Välkomna till studion där vi inleder med att presentera dagens program och våra gäster.
Gäster i studion är Annette Carlsson,Tandhygienist, ordförande RHS,
Maria Linné,arbetsterapeut, metodutvecklare RHS, Katarina Holmsten, områdeschef
assistans, sekreterare RHS och vår moderator Carina Hvalstedt, projektledare, styrelseledamot RHS.
Huntingtons sjukdom från gen till framtidens behandlingar
Åsa Petersén, professor, överläkare i psykiatri, Huntingtoncentrum, Lunds universitet och Region Skåne.
12:00

Lunch paus

12:30

Ärftlighet och genetisk vägledning
Åsa Petersén och Catarina Lundin, docent, överläkare i klinisk genetik, Huntingtoncentrum.

13:00

Hur påverkas familjen vid Huntingtons sjukdom? Partner, barn och släkt och vänner –
Hur skall man hantera sin förändrade livssituation? Vem ger stöd?
Carina Hvalstedt och Katarina Holmsten, RHS

13:30

Praktisk omvårdnadsvägledning vid sjukdomen.
Hur vårdar vi en person med Huntingtons sjukdom på bästa sätt?

13:50

Hur motiverar vi personer med sjukdomen till fysisk aktivitet?
Vad kan vi som finns runt personen praktiskt göra?
Camilla Ekwall, fysioterapeut, Uppsala universitets sjukhus
Jenny Staffas Häggman, friskvårdsterapeut, Ludvika

14:50

RHS utbildningar presenteras:
Vi guidar er runt i RHS utbildningsmaterial samt visar kunskapsbanken på hemsidan.
Vi går igenom våra utbildningspaket som inkluderar webbutbildning samt vägledning.

Uppföljning på zoom
Onsdagen den 9 december – 14:00-16:00 – Ställ dina frågor till vår panel som består av:

Åsa Petersén, professor, överläkare i psykiatri, Huntingtoncentrum, Lunds universitet och Region Skåne.
Håkan Widnér, professor, överläkare i neurologi, Huntingtoncentrum, Lunds universitet och Region Skåne.
Carina Hvalstedt, projektledare, styrelseledamot RHS. Katarina Holmsten, områdeschef assistans, sekreterare RHS.
Ni hittar mer information om detta zoommöte på www.huntington.se efter utbildningen.

