
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hei!            
Velkommen til en langhelg med andre ungdommer på 

Rikshospitalet! 
12.-14. oktober 2018 

 

Denne helgen vil være for ungdommer med bindevevssykdommer i alderen 14 til 18 
år. Dere vil bli max 12 stykker og bo på barnerevmaposten (Post 1). 
I tillegg til en vanlig sykehusinnleggelse med undersøkelse av lege, har vi laget et 
eget ungdomsprogram. Programmet sender vi når vi vet hvem som skal være med. 
 
Målet med oppholdet er at ungdommene skal få god kunnskap om sykdommen sin og 
enda bedre muligheter til å mestre de utfordringene det er å være ung med en 
revmatisk sykdom. OG bli kjent med andre ungdommer! 
 
Pårørende tilbys et heldagsopplegg på fredag der de får møte det tverrfaglige 
teamet, sykdomsinformasjon fra lege og samtaler i gruppe. Opplegget vil gå under 
begrepet ”opplæring”, slik at begge kan få reisen dekket. Overnatting ordnes for 
de som ønsker det. Det vil komme mer informasjon om opplegget både for 
ungdommene og pårørende til de som får plass.   
 
For ungdommene begynner felles program fredag kl. 11.30 og er ferdig søndag ca. 
kl. 15.30.  
Pårørendes program begynner kl. 11.30 fredag og er ferdig ca. kl. 17.00, så det er 
fint om de som skal være med er der fra fredag morgen. Det vil bli arrangert 
felles middag ute for de pårørende som ønsker det (uten ungdommene og uten 
helsepersonell) fredag kveld, for egen betaling. 
Etter dette er det ikke noe opplegg for pårørende. Kanskje ungdomshelg er en fin 
mulighet for ungdommene til å øve seg på å være på sykehuset et par dager alene? 
 
NB! Ankomstdag vil variere, dvs. det kan hende man må komme onsdag, torsdag 
eller fredag morgen, slik at alle rekker å bli mottatt av lege. Dette gis det beskjed 
om i innkallingen til de som skal delta noen uker før selve helgen. 
 
Minner om at det må sendes henvisning fra lege (fastlege eller sykehuslege) 
hvis ungdommen ikke er pasient på Rikshospitalet. Den skal sendes til: 
Henvisningsmottaket, Revmatologisk avd., OUS, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 
Oslo.   
 
NB! Husk å melde deg på selv til mroislan@ous-hf.no eller på mobil 934 20 977 selv 
om legen også sender en henvisning! Bindende påmelding innen 7. september 2018! 
Ikke bestill reise og lignende før du har snakket/mailet med oss! 
 
Hilsen fra alle i det tverrfaglige teamet på barne- og ungdomsseksjonen 
og koordinator for NAKBUR, Mona Røisland. 
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