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Kursdag & 
Kongress

Välkommen till Uppsala 
7-8 maj 2022

Hitta hit! 
Kursdagen och kongressen äger rum på:  

Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6, Uppsala 

Elite Hotel Academia ligger i hjärtat av Uppsala, intill centralstationen. 
Uppsala ligger bara 30 minuter från Stockholm, 17 minuter från Arlanda och 
är en av Sveriges fyra största städer med en unik balans mellan stadsliv och 
lantlig charm. Strosa längs de livliga gatorna i Uppsala, besök de pittoreska 
kaféerna för en kopp kaffe eller köp en souvenir i en närliggande butik. 
Staden har ett blandat utbud av köpcentra, restauranger och barer samt olika 
kultursevärdheter, såsom Uppsala domkyrka och Linnéträdgården, vilket ger 
stadens besökare mycket att upptäcka under sin resa. 

Hitta från Arlanda flygplats: 

Med tåg: Pendeltåget släpper av dig vid Uppsala centralstation. Hotellet 
ligger bara 50 meter därifrån. 

Med buss: Ta buss 612 från terminal 2-3. Kliv av vid Uppsala Stationsgatan. 
Resan tar cirka 35 minuter. 

Med taxi: Om du vill du åka taxi erbjuder de tre största taxibolagen i Uppsala 
fasta priser för resor mellan Uppsala och Arlanda. Resan tar cirka 30 
minuter. 

Logi 

Jag önskar hotellrum på kongresshotellet natten mellan fredag/lördag som 
jag bekostar själv (skriv en siffra i rutan): 

             Enkelrum 1 100 kr/rum              Dubbelrum 1 200 kr/rum 

                         
                       (antal rum)               (antal rum) 

Jag önskar hotellrum natten mellan lördag/söndag: (skriv en siffra i rutan): 

                         Enkelrum                                Dubbelrum 

                        
                        (antal rum)                                 (antal rum) 

Önskemål om specialkost: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Namn: ____________________________________________________________________ 

Adress: ____________________________________________________________________ 

Postnr: __________________ Postadress:_____________________________________ 

Tel: ___________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Jag har betalat medlemsavgiften för 2022:     

Resor 
Du beställer själv resan. Förbundet ger subvention på 75 % av reskostnader 
som överstiger 400 kr per person. För kostnader över 2500 kr krävs 
godkännande i förväg från kansliet. Reseräkning skickas till kansliet senast 
29 maj.

OBS!  Personer med bakterierna Pseudomonas J-stam, Burkholderia-
komplexet, Mycobacterium abscessus eller MRSA kan på grund av 
risk för överföring inte erbjudas att delta i helgen. Vi erbjuder dig som har 
någon av dessa infektioner att delta via livesändning på webben istället. 
Anmäl ditt intresse till kansliet så får du länken!



Program för kursdagen 7 maj 2022  

PLENUM 

9.00-9.30       Registrering och välkomstfika 
9.30       Välkommen hälsar RfCFs ordförande Johan Moström! 
9.45-10.25      Föreningsutveckling idag och i framtiden Mikael Peterson (kanslichef, RfCF) och Johan Moström (ordförande  
         för RfCF). 

PARALLELLA SEMINARIER 

10.35-11.20      (A) Vad är på gång inom PCD-vården? Christina Krantz (läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala). 
10.35-11.20      (B) Att göra våra röster hörda: påverkansarbete för och bortom Kaftrio Andreas Jarblad (samhällspolitiskt 
        ansvarig, RfCF), Johan Moström (ordförande, RfCF) och Mikael Peterson (kanslichef, RfCF). 

PLENUM 

11.30-12.00     CFTR-modulatorbehandling utan delta F508-mutation: om forskningsprojektet HIT-CF Marita Gilljam  
                          (läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg). 

12.00-13.15      LUNCH   

13.15-14.00      Digitala vårdmöten Marcus Svedberg (läkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg). 

PARALLELLA SEMINARIER 

14.10-15.00     (C) Förbättrad diagnostik av kronisk avstötning efter lungtransplantation Jesper Magnusson (läkare vid  
        transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg) och Gunnar C Hansson (professor i  
                           medicinsk och fysiologisk kemi vid Göteborgs universitet). 
14.10-15.00     (D) Vad är en kompetensslinga och varför behövs den i kommunikationen mellan barn/unga och  
        vårdpersonal?  
                           Stefanie Diemer (läkare vid Lund CF-center) och Karolina Wallin (sjukgymnast vid Lund CF-center). 
14.10-15.00     (E) Om sjukgymnastik: för dig med PCD Talare meddelas senare. 

15.00-15.20    KAFFE 

PLENUM 

15.20-15.50     Med din information som kompanjon: personliga hälsokonton Andreas Hager (grundare av Genia). 
15.50-16.20     Själv, men inte ensam: ett Arvsfondsprojekt vid RfCF Lotten Sundin-Björk (projektledare vid RfCF). 

16.20             Paus inför middagen. 
18.00          MIDDAG 

Program för kongressen 8 maj 2022  

9.00   Kongressförhandlingar med valda ombud från RfCF:s föreningar. Övriga medlemmar  
            har närvarorätt. 
11.00  Kaffe och smörgås (se anmälningsblankett). 
12.00 Konstituerande möte sker för den nyvalda styrelsen direkt efter kongressen.

Anmälningsblankett 

Skickas till RfCF.s kansli, Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala. Sista anmälningsdag är 8 april. 
Det går också bra att scanna/fota båda sidor och maila anmälan till info@rfcf.se. OBS! 
Begränsat antal platser. Anmälan är bindande men mot uppvisande av läkarintyg kan du avboka. 
Vi följer naturligtvis utvecklingen av covid-19-pandemin och ändringar kan ske.

Klipp här!

Priser kursdag 2022 (per person) 

Kursdag = seminarier, fika, lunch och frukt. 
Middag = tvårätters middag inklusive alkoholfri dryck. 
Logi = hotell i enkel- eller dubbelrum 7/5-8/5, inkl. frukost. 

Kursdagspaket MINI: kursdag, ej middag och ej logi 
Ordinarie pris:   2 100:- 
Medlem RfCF:   300:- 
Upp till 18 år:   150:- 

Kursdagspaket MELLAN: kursdag och middag, ej logi 
Ordinarie pris:   2 500:- 
Medlem RfCF:   500:- 
Upp till 18år:                 250:- 

Kursdagspaket KOMPLETT: kursdag, middag och logi  
Ordinarie pris:   3 250:- 
Medlem RfCF:   600:- 
Upp till 18 år:        300:- 

Om du har ett väldigt litet barn som ska följa med, kontakta RfCF. 

Kryssa i de alternativ du önskar nedan. OBS! Antalet platser till de parallella seminarierna är 
begränsade. För att i möjligaste mån tillgodose allas önskan vill vi att du rangordnar ditt 
önskemål. Skriv bokstäverna för seminarierna i rangordning i rutan Parallella seminarier nedan 
(exempelvis A & E om du helst vill gå på de två PCD-seminarierna). Vilken bokstav respektive 
seminarium har ser du i programmet här intill. 
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