
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ungdomshelg 
 
 

for deg mellom 14-18 år med 
en bindevevssykdom 

 

 
Rikshospitalet 
12.-14. oktober 

2018 
 
 
 
 

På ungdomshelgen vil du bli kjent med 
andre som har en bindevevssykdom, 
lære om sykdommen og rett og slett 
ha det gøy sammen med andre 
ungdommer. 

 

 
 

Detaljer om programmet er en 
overraskelse, men vi kan røpe at vi 
kommer til å være både her ”på huset” 
og ”på by’n”. Tidligere har vi hatt frisbee- 
”undervisning” med Sune (han fra 
Mesternes Mester), bowlet, klatret, hatt 
quiz, sett film, badet, pratet, sovet … 

Du vil få god mulighet til å utveksle 
erfaringer og tips til ”lure løsninger” om 
hvordan man kan ha det best mulig med 
sykdommen. Vi legger opp til diskusjon 
og undervisning om: 

 

• Sykdommen og behandling. Er det 
noe vi bør være spesielt obs på? 

 

• Fra barneavdeling til 
voksenavdeling; hvordan blir det? 

 

• Skole– og yrkesvalg 
 

• Skolen; råd og tips 

• Hvilke rettigheter har du? 

Du kommer til å møte mange 
yrkesgrupper: Lege, syke– og 
hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut 
psykiater og lærer. Dessuten vil du 
treffe en litt eldre ungdom som har en 
revmatisk sykdom selv. En fra BURG, 
organisasjonen for barn og ungdom med 
revmatiske sykdommer, vil også komme 
og fortelle om organisasjonen og hva de 
gjør. 

 
 
 

Hva?!? Er alt gratis??? 
 

 
Tilbud 

til foreldre 
 

På fredag har foreldrene 
dine tilbud om å være med 

på en ”opplæringsdag”. 
Der blir det mulighet til 

både gruppesamtaler og å 
møte det tverrfaglige 

teamet. 

Du vil bli undersøkt av lege under opp- 
holdet. Siden ungdomshelgen regnes 
som en innleggelse, blir alt (inkludert 
reise) dekket både for deg og foreldrene 
dine. 

 
 
Interessert? 

 

Kontakt legen din hvis du 
har lyst til å være med. 
Siste frist for påmelding 
er 7. september 2018! 

 
Barnemedisinsk avdeling 
Post 1, Enhet for barne- og 
ungdomsrevmatologi, Revmatologisk 
seksjon 

 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
barne– og ungdomsrevmatologi 
Rikshospitalet, OUS 

  mroislan@ous-hf.no  
  Tlf. 23 07 38 96 
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