
Uppsala 27 augusti 2014

Första videosamtalet. 
Den 18 september hade vi det första videosamtalet mellan 
experterna och personalen på CF-centret i Uppsala och det första i 
projektet. I går, den 29 okt hade vi det andra samtalet. Vi fick 
tekniken att fungera nästan felfritt, men det finns en del att 
förbättra. Det blev två lärorika och intressanta samtal för alla. 
Experterna tar sitt uppdrag på största allvar och har många bra 
synpunkter och tankar att framföra till personalen. En av experterna 
beskriv det första samtalet med att säga ”Det var inte roligt, men 
inte heller tråkigt. Det var intressant”.  Jag använde mig av 
Reflekterande team-metoden och det fungerade bra även i 
videosamtal. Bilden ovan visar hur vårt videosamtalsrum ser ut.

Projektet är nu igång med kompetenssatsningens del 1 i Göteborg 
och en expertgrupp bestående av 4 experter är bildad. Gruppen 
började med att träffas för en utomhusaktivitet i Slottsskogen i 
Göteborg den 27 okt. Det blev en eftermiddag full med fysisk 
aktivitet och mycket prat. I Stockholm och Lund har vi haft ett 
första  planeringsmöte och där kommer vi starta del 1 den 27 nov 
respektive den 15 januari.

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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