VUXENVISTELSE

22q11-deletionssyndromet 27-29 november 2019

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.

Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborgs södra skärgård planerar en tre dagars vistelse
för personer över 18 år med 22q11-deletionssyndromet.
Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap och kompetens om sin funktionsnedsättning och
dess konsekvenser för att bättre kunna hantera sin vardag.
Ågrenska samarbetar med specialister inom olika områden från hela Sverige samt med aktuella
patientföreningar för att skräddarsy innehållet till vistelsen.
Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap
och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner om de senaste medicinska
rönen, psykologiska och sociala aspekter, information från olika samhällsinstanser. Under varje
vistelse genomförs en fokusgruppsintervju för att samla kunskap om vuxna med sällsynta
diagnoser och deras behov.
Följande ämnen med fokus på vuxenlivet kommer att tas upp:
• Medicinsk information
• Att leva med 22q11-deletionssyndromer gruppdiskussioner om vardagslivet
• Munhälsa och munmotorik
• Hälsa och livsstil
Föreläsare:
Sólveig Óskarsdóttir, överläkare, Sektionen för Reumatologi och Immunologi,
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Jovanna Dahlgren, professor, Tillväxtenheten,
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Kristofer Skoglund, överläkare, HIA/sviktsektionen, Kardiologi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Lena Wallin, specialistläkare, specialistläkare, forskare, Gillbergscentrum,

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Anna Nielsen Magneli, tandhygienist och Annette Carlsson, tandhygienist, Mun-H-Center, Hovås
Linda Öhman, gymnastiklärare, Ågrenska
Kurator, ej fastställd
Deltagaravgift:
1,000 kr inkluderar föreläsningar, kost, logi och transport till och från Centralstationen i Göteborg.
Deltagaravgiften faktureras efter vistelsen. Eventuella resekostnader betalas av deltagaren.
Mer information och anmälningsformulär finns på www.agrenska.se/vuxenvistelser
Kontaktpersoner:
AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig 031-750 91 70, anncatrin.rojvik@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör
0721-864 042, agrenska@agrenska.se
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Genom att lämna uppgifter om din person godkänner du att Ågrenska registrerar dina uppgifter i vårt administrativa system. Vi använder
uppgifterna i våra interna register, för uppföljning och för att skicka information om våra verksamheter. Vid angelägna frågor kan
kontaktpersonerna komma kontaktas. Därutöver lämnar vi inte ut uppgifterna till annan person eller verksamhet.
Du har möjlighet att få tillgång till de uppgifter vi registrerar om dig, få dem rättade, få dem raderade och få dem flyttade.

Sänd ansökan till: Ågrenska, Box 2058, 436 02 Hovås

