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Diagnos

Sista ansökningsdag

3

16-20 januari

Crouzons syndrom

13 okt-22

4

23-27 januari

Blåsexstrofi

20 okt-22

5

30 jan-3 feb

Angelmans syndrom

27 okt-22

6

7-9 februari

Vuxenvistelse

15 dec-22

8

20-24 februari

1p36-deletionssyndromet

17 nov-22

9

27- feb-3 mars

Enkammarhjärta

24 nov-22

10

6-10 mars

Wiedemann-Steiner syndrom

1 dec-22

11

13-17 mars

Hjärntumör, barn under 13 år*

8 dec-22

13

27-31 mars

Mitokondriella sjukdomar

22 dec-22

16

17-21 april

Ultrasällsynt syndrom, 0-6 år

12 jan-23

17

25-28 april

Vi som mist ett barn i en
cancersjukdom*

19 jan-23

19

8-12 maj

Artrogrypos, AMC

2 feb-23

21

22-26 maj

Cystisk Fibros

16 feb-23

24

13-15 juni

Vuxenvistelse

20 april-23

35

28 aug-1 sep

Kavernöst angiom, Kavernom

11 maj-23

36

4-8 september

Pitt-Hopkins syndrom

11 maj-23

38

18-22 september

Retinoblastom*

8 juni-23

39

25-29 september

Spinal muskelatrofi, typ 1 och 2

8 juni-23

40

3-5 oktober

Vuxenvistelse

41

9-13 oktober

Akondroplasi

10 aug-23
8 juni-23

42

16-20 oktober

Dystrofia myotonika

8 juni-23

43

23-27 oktober

Narkolepsi

45

6-10 november

Hjärntumör, barn 13 år och äldre*

17 aug-23

8 juni-23

46

13-17 november

Optikushypoplasi, Septo-optisk
dysplasi

17 aug-23

47

20-24 november

16p11.2-kromosomdeletion- och
-duplikation

17 aug-23

48

28-30 november

Vuxenvistelse

14 sept-23

49

4-8 december

Beckwith-Wiedemanns syndrom

31 aug-23

50

11-15 december

Medfött diafragmabråck

* I samarbete med Barncancerfonden

7 sept-23
Familjevistelser
Vuxenvistelser, från 18 år
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Våra vistelser riktar sig till familjer som har barn med
sällsynta diagnoser. Vistelserna erbjuder unika möjligheter
för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation
och utbyta erfarenheter.
Hela familjen deltar, eftersom ett barns funktionsnedsättning
påverkar alla familjemedlemmar. Vi arrangerar drygt tjugo
familjevistelser per år med deltagare från hela Sverige.
Vistelserna är ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårdsoch andra samhällsinsatser.

Hur ser programmen för familjevistelser ut?
Vi samarbetar med landets främsta experter och programmen
skräddarsys utifrån den specifika diagnosen och deltagarnas
olika behov.
Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner
kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala
aspekter, munhälsa och munmotorik, syskonrollen samt det stöd
samhället kan erbjuda.
Barnen och ungdomarna har ett program med förskola, skola
och fritidsaktiviteter. Programmet är anpassat utifrån varje barns
förutsättningar, möjligheter och behov. Information om diagnosen
ingår i programmet.
Aktiviteterna är pedagogiskt upplagda och sker i grupp. Genom
samtal och aktiviteter erbjuds möjligheter att utbyta erfarenheter
om vad det innebär att ha diagnosen eller att ha ett syskon
med funktionsnedsättning.

Hur ansöker man?
Vårdnadshavare ansöker själva till vistelsen, via webbformulär
eller blankett under respektive diagnos. Vi rekommenderar
familjen att kontakta sin habilitering eller behandlande enhet i
samband med ansökan.

Efter erbjudande om plats är det vårdnadshavarens ansvar att
kontakta barnets läkare eller kurator beträffande finansiering av
vistelsen, eventuellt resebidrag och tolkkostnad.

Vad kostar vistelsen och vem betalar?
Familjevistelsen bekostas oftast av hemregionen genom
utomlänsremiss/betalningsförbindelse. Ågrenska har
ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra
Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det
möjligt för andra regioner/landsting att ta del av verksamheten.
Kostnaden för 2022 är 31 344 kr per familj. Inför 2023 kommer
indexuppräkning göras med 2022 års VPI-index.
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Vistelserna är tredagars och riktar sig till vuxna med en
sällsynt diagnos. Deltagaren ges en unik möjlighet att
möta andra i liknande situation, få kunskap och utbyta
erfarenheter.

Vad är Ågrenskas vuxenvistelse?
Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap och kompetens
om sin funktionsnedsättning och dess konsekvenser för
att bättre kunna hantera sin vardag. Vistelsen är ett led i
behandlingen och ett komplement till sjukvården.

Hur ser programmen för vistelserna ut?

Har familjen behov av tolk under vistelsen har hemregionen
betalningsansvaret.

Under vistelsen fokuserar vi på livet som vuxen. Du får lyssna
på föreläsningar om diagnosen, diskutera och ställa frågor till
föreläsarna.

Hälso- och sjukvårdsinsats, tillfällig föräldrapenning

● Om medicinska frågor föreläser specialiserade läkare och
andra professioner, till exempel fysioterapeut, psykolog,
arbetsterapeut, dietist och logoped.
● Om munhälsa och munmotorik föreläser specialister
inom tandvård och logopedi vid Mun-H-Center, ett nationellt
orofacialt kunskapscenter
● Du får vägledning om vilka olika typer av rättigheter, stöd
och hjälp som finns att få under en föreläsning om samhällets
stöd.

Familjevistelsen är en beslutad hälso- och sjukvårdsinsats
och ett led i barnets behandling. Vårdnadshavare som
avstår från arbete under familjevistelse kan ansöka om
tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Kontakta
Försäkringskassan vid eventuella frågor.

Kan personal och närstående delta?
Under familjevistelsen kan personer som i sitt arbete eller i sin
vardag möter barn och ungdomar med den aktuella diagnosen
delta i två diagnosspecifika kursdagar. Genom kursen får
personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser.
Dessutom är det mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete
på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar
tillsammans. Information om kursdagarna finns under respektive
familjevistelse.

I samband med varje vistelse
sammanställs en dokumentation,
som kan liknas vid ett temanummer.
Den innehåller en bearbetad och
sakgranskad sammanfattning från
föreläsningarna samt en berättelse
om en familj. Dokumentationer
publiceras på vår webbplats och
är kostnadsfria att ladda ner.
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Du får också möjlighet att delta i en
fokusgruppsintervju där vi samtalar om
hur det är att leva med diagnosen.
Vi samtalar kring dina erfarenheter
inom flera områden som skola,
arbetsliv, vardagsrutiner, sömn,
socialt liv, sjukvård och andra samhällskontakter. Dina erfarenheter är viktiga
för oss och andra för att öka kunskapen om
hur det är att vara vuxen och leva med en sällsynt diagnos.

Hur ansöker man?
Ansökan görs via webbformulär eller
blankett under respektive diagnos.

Vad kostar vistelsen?
På plats: 1000 kr priset inkluderar föreläsningar, mat och logi.
Deltagaren betalar själv eventuella resekostnader.
Medföljande assistent: 800 kr priset inkluderar kost och logi.
Via länk över internet: 300 kr, priset inkluderar föreläsningar.

