Dette gjør vi for midlene vi
får fra venneforeningen






Videreutvikler et best mulig tilbud til
våre brukere
Sikrer at senteret har nødvendig
teknisk utstyr
Kurs, hospitering og faglig utvikling for
våre ansatte
Vedlikehold av senteret
Trivselsfremmende tiltak for senterets
brukere og ansatte

NDS Venneforening
Bli venn med
Norsk Diabetikersenter

Kontaktinformasjon:
Norsk Diabetikersenter
Sponhoggveien 19
0284 Oslo
Telefon: 22 51 79 80
Telefax: 22 73 04 54

Sykepleierne Aasa Løvfall (t.v.) og Turid Haaland

Hjemmeside:
www.diabetikersenter.no
E-post:
sykepleier@diabetikersenter.no
dagligleder@diabetikersenter.no

Sykepleier Tone Indergård

Kari Saxegaard, KEF

Sykepleier Ingrid D. Glenne

Slik melder du deg inn:
Logg deg inn i din nettbank og innbetal et valgfritt beløp til Venneforeningens
konto: 1503.02.83659

Norsk Diabetikersenter
Senteret ligger på Lilleaker i Oslo. Vi er en ideell, privat stiftelse, som er en del av
spesialisthelsetjenesten i Helseforetak Sør-Øst. Senteret ledes av et brukerstyrt styre.
Norsk Diabetikersenter er den eneste helseinstitusjonen som utelukkende arbeider for å hjelpe
personer med diabetes type-1.

Vårt mål er at de som har diabetes skal leve godt og lenge, til tross for sykdommen.

Diabetes er en komplisert sykdom som krever spesialistkompetanse, kunnskap og forståelse
for sykdommen og de følger sykdommen kan føre til. NDS har et tverrfaglig team bestående
av leger, psykologer, sykepleiere og klinisk ernæringsfysiolog. Disse er blant landets beste
fagfolk innen diabetes.

Vi tilbyr individuelle og tverrfaglige konsultasjoner, kurs, temakvelder, opplæring og hjelp til
egen mestring. For å drive et godt senter for personer med diabetes, trengs ressurser og
engasjement.

Som venn av Norsk Diabetikersenter er du med på å støtte senterets videre arbeid. Alle
kan bli medlem!

Har du spørsmål, ideer eller innspill, hører vi gjerne fra deg! Ring oss, eller send en epost.

Sist år brukte vi midlene slik:


Innkjøp av hjertestarter, inkludert kurs for alle ansatte



Installering av gratis bredbånd for våre brukere (i begge etasjer)



Utvendig vedlikehold og maling av bygget

