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Göteborgs expertgrupp 
Den här lilla härliga expertgruppen jobbar nu för fullt inför det 
första videosamtalet som ska äga rum mellan experter och 
personalen på Göteborgs CF-center den 10 dec. Det är spännande. 
Det som de har gemensamt med Uppsalagruppen är att de överlag 
är nöjda med sin vårdsituation, men det finns saker de vill förbättra 
och förändra.  

Torsdagen den 20 nov hade vi det sista videosamtalet i 
kompetenssatsningens del 2 mellan Uppsalas experter och 
personalen på CF-centret. Då presenterade experterna en rad 
förslag på konkreta ideér och aktiviter som de vill att personalen ska 
genomföra. Dessa aktiviteter är knutna till olika mål i en 
handlingsplan som kontinuerligt kommer att utvärderas och följas 
upp. Expertgruppen vill fortsätta med sitt arbete och 
förhoppningen är att detta kommer att växa och att fler blir 
intresserade. 

Under mitt besök på CF-centret i Stockholm i veckan fick jag 
förslag om göra en trailer eller liknande för att få fram 
informationen bättre till blivande 
experter och deras föräldrar. En 
god idé som jag jobbar vidare på.

Lotten

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 CF-
centrerna kommer erbjudas en 
kompetensutveckling. 

Projektledaren: 

Jag som arbetar som 
projektledare för projektet Vår 
framtid heter Lotten Sundin-
Björk.  

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. 

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