
Uppsala 18 dec 2015

God Jul & Gott Nytt År! 
Tänk så mycket vi har hunnit med det här året. Experterna 
och personalen på våra CF-center har gjort ett fantastiskt 
arbete. Deras tankar och idéer ligger nu till grund för den 
ansökan om fortsättningsstöd som RfCF lämnade in till 
Allmänna Arvsfonden i veckan.

Det har visat sig ta längre tid än vi trodde att bygga upp 
arbetet med att möjliggöra större delaktighet för barn och 
unga inom CF-vården och projektet borde ha varit treårigt 
från första början. Men nu är vår förhoppning att vi ska kunna 
arbeta vidare med och förankra experternas handlingsplaner 
så att deras delaktighet i sin vårdsituation fortsätter att 
förbättras och utvecklas.  

Nu när projektet har pågått i två år och fler känner till det, 
mycket tack vare filmen med experterna, så hoppas jag att fler 
ska ta tillfället och vara med i en expertgrupp. Är du nyfiken 
på hur vi tänker oss fortsättningen så får du gärna höra av dig.

Vi på RfCF:s kansli, Kristina, Irene, Ludvig och jag vill tacka 
för gott samarbete under året och önskar er en god och 
fridfull julhelg och ett riktigt gott 
nytt år.

/Lotten

Vår framtid 

är ett tvåårigt arvsfondsprojekt 
som startade 1 dec 2013 och 
är förlängt till 15 febr 2016. 
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 

Januari 2016 - rekrytera fler 
experter 

16-17 jan 2016 Kansliet flyttar 
till nya lokaler,  Kungsgatan 64, 
75318 Uppsala 

Vill du ha länken till filmen - 
kontakta mig! 

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


