
Uppsala 28 november 2014

Videosamtal på Göteborgs 
CF-center. 
10 december hade vi det första videosamtalet mellan experter och 
personal på Göteborgs CF-center. Det blev ett bra och intressant 
samtal. Experterna hade många bra åsikter och tankar att föra fram 
till personalen. Det handlade bland annat hur de påverkas av 
personalens stress, hur det vill bli kontaktade av sjukhuset och 
förbättringar i den fysiska miljön. De vill bl a ha en färggladare och 
mysigare sjukhusmiljö som är mer barn- och ungdomsanpassad. I 
januari fortsätter vi med nästa videosamtal. I Göteborg skulle vi 
behöva fler i expertgruppen, så känner du till någon som är 
intresserad så tipsa gärna om det.

I Stockholm och Lund börjar expertgrupperna ta form, men 
fortfarande behövs det några fler. Som jag skrev i det förra 
nyhetsbrevet så fick jag en förslag från personalen på CF-centret i 
Stockholm om att göra en ”trailer” för att underlätta rekryteringen. 
Den är klar och skickad till CF-centrerna. Den kommer också att 
finnas på vår hemsida så att alla som vill kan se den.

Jag önskar er alla en fridfull jul och 
tackar för året som gått. Ser fram 
emot 2015.

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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