Öka din kunskap om en sällsynt diagnos
UTBILDNINGSDAGAR – på plats eller genom streaming via länk
Epidermolysis bullosa 15-16 december 2020

Ågrenska arrangerar två utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med
sällsynta diagnoser. Dagarna äger rum i samband med familjevistelsen. Fortbildningen
ger aktuell kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att
det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal
och närstående deltar tillsammans.
Tid: 08.30-16.15
Arrangör: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås.
Programinnehåll:
 Aktuell medicinsk information  Psykosociala aspekter  Pedagogik  Syskonrollen  Munhälsa och munmotorik
Föreläsare:
Marie Viertanen, Hudläkare, Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala
Agneta Gånemo, docent, sjuksköterska, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Marizela Kliajic, psykolog, Plastikkirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska
Ågrenska Dokumentation:
Föreläsningarna sammanfattas i en Dokumentation som är en bearbetad och sakgranskad sammanfattning av
föreläsningarna varvat med en berättelse från en familj. Dokumentationen distribueras efter färdigställande.
Målgrupp:
Personal inom vård och habilitering, personliga assistenter, personal i förskola, skola, korttidsverksamhet och
mor- och farföräldrar.
Anmälan/Avbokning:
Anmälan via denna blankett eller via webbformulär www.agrenska.se/kursprogram
Sista anmälningsdag 3 december 2020.
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.
Pris:
2 450 :- per person exklusive moms, 3 063:- inklusive moms. I priset ingår kaffe och lunch.
Deltagande genom streaming via länk:
Introduktionspriset 4 900:- exklusive moms per arbetsgrupp/uppkopplad enhet.
Vi erbjuder nu arbetsgrupper även möjlighet att följa föreläsningarna under dagarna genom streaming via länk.
Anslutning sker lätt ansluter via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Kontrollera att enheten har fungerande högtalare och
kamera.
Tips på logi:
I mån av plats erbjuder vi boende i logibyggnaden "Gråbo" på Ågrenska, ett enklare boende med dusch och
toalett i korridoren. Alla rum har havsutsikt. Det finns även möjlighet att bo fler i varje rum om så önskas. Lakan och
handdukar ingår.
Clarion Collection Hotel Odin
Ågrenska har avtalspris med Clarion Collection Hotel Odin nära centralstationen i Göteborg. Du kontaktar själv hotellet
via mail reservation.cc.odin@choice.se uppge avtalspris Ågrenska
Kontaktpersoner:
Annica Jansson, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, 0721-864 042, agrenska@agrenska.se

UTBILDNINGSDAGAR

Epidermolysis bullosa 15-16 december 2020
Anmälan avser utbildningsdagarna på Ågrenska

Anmälan avser deltagande via videolänk

2 450:- exkl. moms
3 063:- inkl. moms

4 900:- exkl. moms, per arbetsgrupp/uppkoppling

Förnamn

Efternamn

Befattning/yrke

Mobil/Telefon

Adress

Postnr

Ort

E-post adress

FAKTURERINGSADRESS OM ANNAN ÄN OVAN

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

Telefon

Adress

Postnr

Ort

Mottagarkod/kostnadsställe/beställar-id/referensnummer

KOST/ALLERGI, gäller deltagande på Ågrenska
Kost/Allergi

Vegetarisk/Specialkost/Allergi, specificera nedan

Specificera - Vegetarisk/Specialkost/Allergi

Upplysningar

LOGI, om möjligt önskar jag boende på Ågrenska, läs om boendet i utbildningsinformationen.
Enkelrum 669:-/natt exkl. moms

Dubbelrum 1038:- exkl. moms /natt/rum.
Delar rum med namn:…………………………………………………………………….

Önskar logi måndag-onsdag

Önskar logi tisdag-onsdag

I rumspriset ingår frukost, middag, kvällsmåltid, lakan och handdukar.
Ågrenska återkommer i bekräftelsen med besked om rum kan erbjudas.
Genom att lämna uppgifter om din person godkänner du att Ågrenska/NFSD registrerar dina uppgifter i vårt administrativa system.
Vi använder uppgifterna i våra interna register, för uppföljning och för att skicka information om våra verksamheter.
Därutöver lämnar vi inte ut uppgifterna till annan person eller verksamhet.
Vi följer Dataskyddsförordningen, GDPR vid hanteringen av dina uppgifter. www.agrenska.se/personuppgiftspolicy

Anmälan skickas till:
Ågrenska, Familjeverksamheten, Box 2058, 436 02 Hovås

