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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.

Lundsexperter iTorups
bokskog.
I lördags, den 28 februari var det dags för 5 av 7 Lundsexperter att
träﬀas för en utomhusaktivitet i Torups bokskog som ligger strax
utanför Malmö. Det var ganska fuktigt och kallt, men solen sken på
oss mellan varven. ”Inte nudda mark” i den stora Skogslekparken var
en hit för alla! En perfekt lek för att hålla värmen uppe. Vi fick
också tillfälle att samtala om hur det är att ha en kronisk sjukdom
och om möjligheten att påverka sin vårdsituation. Så kloka och bra
tankar! Det är fantastiskt att se den glädje som experterna uttrycker
när de träﬀar varandra på riktigt och får dela sin vardag, sina tankar
och känslor. Jag önskar att de hade större möjlighet till det.
Videosamtal är därför ett bra alternativ för den här patientgruppen
och jag tror att behovet av att få träﬀas på det viset kommer att öka.
Jag har redan fått förfrågan om RfCF kan starta fler typer av
grupper, syskongrupper, unga vuxna grupper och föräldragrupper.
I Lund har jag nu avslutat den första delen av kompetenssatsningen
med personalen. 1 april väntar det första videosamtalet mellan
experter och personal.
/Lotten

