Uppsala 27 januari 2015

VÅR FRAMTID
Projekt för barn och unga med cystisk fibros och PCD

Vår framtid
är ett tvåårigt arvsfondsprojekt
som startade 1 dec 2013 och
kommer att avslutas 30 nov
2015. Projektet ”Vår framtid”
går ut på att öka möjligheterna
för barn och ungdomar i
åldrarna 8-18 år med
sjukdomarna CF och PCD att
kunna påverka sin
vårdsituation. Barn och
ungdomar kommer att
inbjudas till sk expertgrupper
och personalen på CFcentrerna kommer erbjudas en
kompetensutveckling.

Projektledaren:
Jag som arbetar som
projektledare för projektet Vår
framtid heter Lotten SundinBjörk.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev kommer att sändas
till dig en gång i månaden. Om
du inte önskar få detta så
vänligen maila mig:
lotten.sundin-bjork@rfcf.se
Vet du någon som skulle ha
glädje av att få ett nyhetsbrev
så tipsa mig gärna om det.

Full rulle!
Nu rullar det på ordentligt med projektet. Kompetenssatsningen är
nu också igång i Lund och i Stockholm. Jag fascineras av och gläds åt
personalens engagemang med tanke på den hårda
arbetsbelastningen och tidspressen de har i sitt arbete. I Uppsala är
handlingsplanens olika aktiviteter i full gång att sättas i verket. Vissa
aktiviteter går snabbt att åtgärda, andra tar längre tid. I Göteborg
har vi det andra videosamtalet mellan experterna och personalen i
nästa vecka. Då ska vi jobba för att vi få till en bra handlingsplan
även där.
Just nu har Uppsala 5 experter, Göteborg har 3 och Lund har 7. I
Stockholm pågår rekryteringen fortfarande. Det känns viktigt att
redan nu fundera på hur expertgrupperna ska organiseras och
struktureras när projektet är slut sista november. Risken med
projekt är ju att det efter projekttidens slut rinner ut i sanden och
då är det viktigt att alla, projektledare, personal, chefer, experter
och RfCF, tar sitt ansvar för att så inte ska ske. Grunden för en
fortsättning är att experterna känner att deras tankar och åsikter är
efterfrågade, att energin i frågeställningarna kommer från de vuxna.

Lotten

