
Uppsala 14 sept 2015

Experterna på Tivoli. 
Den 22 augusti var det dags för experterna i Göteborg och Lund att 
få åka till Tivoli i Köpenhamn. Det blev en väldigt lyckad dag, med 
mycket sol, värme, åkattraktioner och härlig gemenskap. Tack till 
Min Stora Dag som gjorde detta möjlig. Under dagen intervjuades 
och filmades en del av Lundsexperterna av Ann Elmqvist Fridh från 
lekterapin i Lund. Den filmen kommer främst att visas lokalt på 
Skånes universitetssjukhus. 

Filmen som är gjord av filmproducenten Jacob Frössén är klar i 
skrivande stund. Jag kommer att åka runt och presentera filmen i 
olika sammanhang under september och oktober. Finns intresse så 
är det bara att höra av er. Det är en film som handlar om barns 
delaktighet och det är experterna i Stockholm och Uppsala som blir 
intervjuade om hur de vill bemötta i vården och vad de tycker 
behöver förbättras. Filmen kommer också att presenteras för 
blivande vårdpersonal som i framtiden kommer att möta barn och 
unga med CF och PCD. 

Stockholm CF-center har haft sitt tredje videosamtal med 
experterna. Då var också Johan Kaarme, verksamhetschef  
barnmedicin 2 med. Ett intressant och givande samtal kring 
förslaget på en handlingsplan som jag och experterna arbetat fram 
grundat på deras tankar och åsikter.   

/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.  

På gång 

11 sept Filmen ”Se mig, hör 
mig!” är klar. 

21 sept Projektet och filmen 
presenteras för ”Nordiskt 
psykosocialt råd” i Stockholm. 

23 sept Projektet och filmen 
presenteras vid Skandinaviskt 
Cystisk fibros-möte i Göteborg 

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


