Uppsala 26 nov 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
8 dec Uppföljning och
utvärdering på Stockholms CFcenter
17 dec RfCF lämnar in en
ansökan om fortsättningsstöd
för ytterligare ett projektår
Vill du ha länken till filmen kontakta mig!

Projektet är förlängt!
Detta skulle ha varit projektets sista nyhetsbrev, men i början
av november så ansökte vi om att få omdisponera de medel
som fanns kvar i projektet och få det förlängt. Det fick vi och
projektet är förlängt till den 15 februari 2016. Vi kommer
under decembermånad att ansöka om fortsättningsstöd för
ett tredje år. Vi kommer då att fokusera på att följa upp de
handlingsplaner som finns med aktiviteter som bygger på
experternas tankar, idéer och åsikter. Under förlängningen
kommer jag att fortsätta med expertgrupperna och
spridningen av filmen.
Igår, den 25 november så medverkade jag och experterna på
den Regionstudiedag som Stockholms CF-center anordnade i
Huddinge. Experterna Hedda, Mathilda och Alva var med via
videolänk och fick svar på många frågor från mötesdeltagarna.
En barnläkare ville ha tips på vad de kunde blir bättre på.
Svaret de fick på den frågan var att de kunde ställa frågor som
inte bara handlade om sjukdomen utan också dem som
människor. De är ju så mycket mer än sin sjukdom och det
glömmer vården bort ibland! Filmen finns att få på länk men
också att se på vår facebooksida - Riksförbundet Cystisk
Fibros. Gå in och gilla oss!
/Lotten

