
 

 

 

Välkommen på RMPs medlemsträff!  
Lördagen den 11 november i Örebro 

 

Dags för medlemsträff igen, denna gång i Örebro. Vi har tidigare haft träffar i Alingsås och 

Piteå och de var mycket uppskattade så nu hoppas vi på ännu ett lyckat möte.   
 

Du får chansen att träffa några av Sveriges porfyriläkare  

som informerar om porfyrisjukdomarna och svarar på frågor! 

Vi välkomnar alla medlemmar oavsett diagnos.  

 

Dag: Lördag den 11 november 2017 

Tid:  11.00 – 16.30 

Plats: Livin City, Örebro  

Medverkande:   
 Eliane Sardh (Karolinska/Porfyricentrum, Solna)  

 Pauline Harper (Karolinska/Porfyricentrum, Solna) 

 Chariklia Lempessi (Universitetssjukhuset Örebro) 

 Samt några av styrelsemedlemmarna i RMP 

 

Agenda - hålltider: 
11.00  Välkommen och information från RMP 

12.00  Lunch 

13.00  Information om porfyrisjukdomarna  

14.00  Frågestund/samtalsgrupper  

15.30  Eftermiddagskaffe 

16.00  Dagen avrundas 

16.30  Slut 

 
Anmälan – förlängd anmälningstid 

Kontakta Jens Lundström (kassör i RMP) via mejl jens.lundstrom@tieto.com 

eller telefon: 070-549 84 88 - senast fredag den 27 oktober. 
OBS! Meddela om du har särskilda önskemål angående kost. 

 

Deltagaravgift - inkluderar god sopplunch och fika 

Medlem i RMP 250 kr (icke-medlem: 400 kr) 
För deltagare som blir medlem i samband med anmälan:    

250 kr + 250 kr = 500 kr (enskild). 125 kr + 250 kr = 375 kr (familje-/stödmedlem) 

 

Deltagaravgift betalas till RMPs PG 191170-0 - fredag den 27 oktober. 

Märk betalningen med: Träff, ditt namn och (gärna) diagnos 

OBS! Anmälan är bindande.  

mailto:jens.lundstrom@tieto.com


 

 

 
 

Här ses vi: Livin City, Örebro 

Järnvägsgatan 22 

703 62 Örebro 

Länk till karta 

 

Hitta hit (utan bil) 

Tåg eller buss till Resecentrum/Örebro C.  

Promenera från Resecentrum längs Järnvägsgatan i riktning mot 

Universitetssjukhuset Örebro.  

På höger sida efter ca 300 meter ligger Livin City på Järnvägsgatan 22. 

 

Webb: livin.se/city/ 

Telefon: +46 (0)19 31 02 40 

E-mail: city@livin.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Riksföreningen mot porfyrisjukdomar, www.porfyri.se, porfyrisjukdomar@gmail.com 

Har du frågor om träffen - kontakta Jens Lundström (kassör, RMP) 

https://goo.gl/maps/WxffBT51tAm
http://www.porfyri.se/
mailto:porfyrisjukdomar@gmail.com

