Inbjudan vuxenvistelse

Sällsynta blödningsrubbningar 20-22 april 2021
Ågrenska planerar en tre dagars vistelse för personer över 18 år med blödarsjuka med ledproblem.
På grund av covid-19 situationen kommer vistelsen att genomföras via live-streaming och du medverkar
på plats hemma. Vi har under hösten 2020 genomfört tre vuxenvistelser med detta anpassade koncept
och deltagarna har varit mycket nöjda med upplägget och genomförandet.
Deltagande genom streaming via länk
Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum, anslutning sker lätt via
dator, mobiltelefon eller surfplatta. Kontrollera bara att enheten du kommer använda har fungerande
högtalare, kamera och mikrofon.
Innehåll
Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner om de senaste medicinska rönen, psykologiska
och sociala aspekter, information om samhällsinsatser. Under varje vistelse genomförs en
fokusgruppsintervju för att samla kunskap om vuxna med sällsynta diagnoser och deras behov.
Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap och kompetens om sin funktionsnedsättning och dess
konsekvenser för att bättre kunna hantera sin vardag.
Följande ämnen med fokus på vuxenlivet kommer att tas upp
• Medicinsk information
• Hälsa och livsstil
• Vardagsliv och samhällsinsatser, gruppdiskussion
Föreläsare
Eva Zetterberg, överläkare, Klinisk koagulationsmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Magnus Aspdahl, specialistsjukgymnast, koagulationsmottagningen,
Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Alexander Karlsson, ortopedingenjör, TeamOlmed, Solna
Peter Währborg, professor em, invärtes medicin, smärtmedicin, spec. kardiologi, psykolog och
psykoterapeut, Göteborg
Björn Rosengren, professor, överläkare, VO ortopedi, Skånes universitetssjukhus, Malmö och
Lunds universitet
Linda Myrin Westesson, specialistsjuksköterska, koagulationscentrum, Sahlgrenska
universitetssjukhuset, Göteborg
Representant från förbundet Blödarsjuka i Sverige
AnnCatrin Röjvik, Ågrenska

Pris

Kostnadsfritt deltagande via Zoom
Ansökan via webbformulär
agrenska.se/vuxenvistelser/
Kontaktpersoner på Ågrenska
Cecilia Stocks, koordinator, 031-750 91 42, cecilia.stocks@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
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Genom att lämna uppgifter om era personer godkänner ni att Ågrenska registrerar era 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

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