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Inbjudan till Lungmånadsseminarium 27 augusti 2015 
 

Riksförbundet HjärtLung inbjuder till ett seminarium med länsföreningarnas 

lungeftervårdsombud den 27 augusti i Nordic C Hotels lokaler på Vasaplan 4 i 

Stockholm.  

Riksförbundet HjärtLung har utropat november till Lungmånaden. Förra året hölls 

Lungmånaden för första gången. I år är det dags igen och ett led i detta är att bjuda in våra 

Lung-EVO i länsföreningarna till en diskussion om vilka aktiviteter vi kan göra genomföra 

under Lungmånaden för att höja medvetandet om KOL.    

Seminariet sammanfaller med EVO-konferensen som hålls 28-30 augusti på samma plats. 

Se separat inbjudan till denna som skickats ut tidigare. 

Målgrupp: Konferensen vänder sig till länseftervårdsombud med ansvar för lungfrågor. De 

län som ej har några eftervårdsombud uppmanas att skicka en representant.   

Datum: Torsdag 27 augusti 2015. 

Tider: Starttiden är satt till klockan 11. Detaljerat program återkommer vi med.  

Plats: Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm 

Program: Programmet omfattar diskussion kring aktiviteter under Lungmånaden i november. 

Information om HjärtLungs stora kampanj ”Ljuset På” kommer också förmedlas. Vi 

återkommer med detaljerat program och tidsöversikt. 

Kostnader: Riksförbundet står för lokal, en natts övernattning (27-28/8), resa och lunch. 

Notera att för de EVO som också ska delta på de efterföljande EVO-dagarna (28-30 augusti) 

tillkommer en kostnad på totalt 900kr för ytterligare två nätters övernattning, som meddelats i 

det tidigare utskicket. 

Resor: Utgångspunkten är billigaste färdsätt. Transport med egen bil och andra avvikelser 

gällande resan diskuteras med Helene Silfver (helene.silfver@hjart-lung.se eller 08-55 

606 204). 

Deltagarna bokar själva sin resa till och från mötet. Biljett bokas via resebyrån Via Egencia 

tfn 08-555 237 30. Uppge kundnummer 104315 samt projektnummer 1628. Om du bokar på 

annat sätt utbetalas din ersättning på i efterhand. 

Om ni redan bokat resa till EVO-dagarna (28-30 augusti) och även vill delta på denna dag 

måste dessvärre ditresan bokas om. Vi beklagar eventuella problem detta medför. 

Hotellbokningen sköter kansliet. 

Anmälan: Anmälan sker på bifogad anmälningsblankett och ska vara förbundskansliet 

tillhanda senast den 30 juni. 
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Frågor: Frågor om konferensen besvaras av Peter Edfelt. tfn 08-121 327 10, e-post: 

peter.edfelt@hjart-lung.se.    

Med vänlig hälsning 

Riksförbundet HjärtLung 

 

Peter Edfelt 

Projektledare och lungansvarig 


