Uppsala 28 maj 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.

På gång
30 maj Uppsalas och
Stockholms experter träffas på
Gröna Lund.

”Lyssna på oss!”
Häromdagen frågade jag några av experterna vad de skulle vilja säga
till framtidens CF-personal och forskare. En av dem svarade kort
och gott ”Lyssna på oss”. Kanske krävs det inte mer av oss vuxna.
Tid till att lyssna är redan idag en bristvara. När de vuxna lyssnar
upplever experterna att de blir tagna på allvar.
Våren har varit fullbokad med videosamtal med expertgrupperna
och kompetenssatsning för personal. Göteborg och Lundsgruppen
har haft sina tre videosamtal med personalen. Nu går vi vidare med
utvärdering och uppföljning. Stockholmsgruppen har ett
videosamtal kvar med personalen.
Det är spännande och intressant att följa fyra expertgrupper
samtidigt och att vara på fyra olika CF-center. Fast det handlar om
samma sjukdomar så arbetar man på olika sätt. Hur man bemöter
barn och unga och möjliggör deras delaktighet skiftar också från
CF-center till CF-center. Nu på lördag kommer experterna i
Uppsala och Stockholm att träﬀas för en heldag på Gröna Lund. En
dag som sponsras av Min Stora dag. En liknande dag kommer vi att
ha för Göteborgs och Lunds experter på Tivoli i Köpenhamn. Även
den dagen sponsras av Min Stora Dag.

22 aug Göteborgs och Lunds

Bilden ovan är från Stockholmsexperterna utomhusaktivitet i
Nyckelviken, Nacka. Ella, Alma och Hedda spelar stafettkubb.
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