Öka din kunskap om en sällsynt diagnos
Diagnosspecifik kurs – på plats eller via länk

Spinal muskelatrofi, typ1 och 2. 26-27 september 2023, 08.30-16.30
Genom kursen får du kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i vardagen. Kursdagarna äger rum i
samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska och att delta på kursen tillsammans familjer,
personal och närstående är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet.

Citat från tidigare deltagare
•
•
•

"Nu förstår jag bättre och har så mycket mer kunskap. Kursen var specifik men jag kan använda den generellt i arbetet på förskolan"
"Mer insikt om sjukdomen som gör att jag kan förstå föräldrarna bättre och bemöta och stötta eleven ännu bättre"
"Jag har fått input och idéer om hur vi inom Habiliteringen kan utveckla vår verksamhet för att ännu bättre möta familjernas behov"

Programmet innehåller föreläsningar kring
•
•
•
•

Medicinska föreläsningar av specialister och profession för den aktuella diagnosen såsom läkare,
fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut, dietist och logoped.
Munhälsa och munmotorik; föreläsning från Mun-H-Center ett nationellt orofacialt kunskapscenter
med specialister inom tandvård och logopedi.
Pedagogiska erfarenheter; personal från Ågrenska föreläser om pedagogiska konsekvenser, behov
och anpassningar i förskola/skola och vardag för den aktuella diagnosen
Syskonrollen; personal från Ågrenska föreläser kring syskons upplevelser samt hur man kan stödja
och stärka syskon.

Föreläsare

Kommer att uppdateras se agrenska.se

Lars Alberg, överläkare, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Christopher Lindberg, docent, Klinisk genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

Deltagande via länk

Föreläsningarna sker på Ågrenska där föreläsare och föräldrar är på plats. Föreläsningarna live-streamas
och du ansluter lätt via dator. Kontrollera att datorn har fungerande högtalare, kamera och mikrofon.

Ågrenska Dokumentation

Föreläsningarna sammanfattas i en Dokumentation som är en bearbetad och sakgranskad sammanfattning
av föreläsningarna varvat med en berättelse från en familj. Alla dokumentationer finns att läsa på agrenska.se

Pris

3 050:- på plats på Ågrenska eller via live-streaming, 1 person
8 950:- via live-streaming 3-7 personer med en uppkopplad enhet.
Priserna är exklusive moms. Avgiften faktureras i efterhand. Anmälan via bifogad blankett eller via webbformulär
på agrenska.se

Kontaktpersoner

Annica Jansson, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se
Administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se

Box 2058, 436 02 Hovås
031-750 91 00 | agrenska.se | agrenska@agrenska.se

Kursanmälan
Spinal muskelatrofi, typ1 och 2. 26-27 september 2023
Anmälan avser
3 050:- på plats på Ågrenska, 1 person
3 050:- via live-streaming, 1 person
8 950:- via live-streaming 3-7 personer med en uppkopplad enhet.
Priserna är exklusive moms. Avgiften faktureras i efterhand.
Förnamn

Efternamn

Befattning/yrke

Mobil/Telefon

Adress

Postnr

Ort

E-post adress

KOST/ALLERGI, gäller vid deltagande på Ågrenska
Specificera - Vegetarisk/Specialkost/Allergi

FAKTURERINGSADRESS OM ANNAN ÄN OVAN

Glöm ej ange, Mottagarkod/kostnadsställe/beställar-id/referensnummer
Företag
Kontaktperson

Telefon

Adress

Postnr

Ort

Mottagarkod/kostnadsställe/beställar-id/referensnummer

Anmälan

Sista anmälningsdag; 14 september
Skicka anmälan till; Ågrenska, Familjeverksamheten, Box 2058, 436 02 Hovås

Avbokning och GDPR

Anmälan via denna blankett eller via webbformulär agrenska.se/kursprogram
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före debiteras halva avgiften.
Vid avbokning senare än 7 dagar innan debiteras hela avgiften.
Genom att lämna uppgifter om din person godkänner du att Ågrenska registrerar dina uppgifter i vårt administrativa system.
Du kan läsa hur vi lagrar och hanterar uppgifterna på agrenska.se/personuppgiftspolicy

Box 2058, 436 02 Hovås
031-750 91 00 | agrenska.se | agrenska@agrenska.se

