Öka din kunskap om en sällsynt diagnos

UTBILDNINGSDAGAR – på plats eller genom live-streaming
Kabukissyndromet 18-19 januari 2022, 08.30-16.15

Genom utbildningsdagarna får du kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i vardagen. Kunskapen bidrar
till att ge dig redskap i ditt arbete med barnet och familjen. Till våra utbildningsdagar anlitar vi både externa
experter utvalda för sin specialistkunskap och interna föreläsare med lång erfarenhet av olika diagnoser.
Att delta på utbildningsdagar tillsammans med familjer, personal och närstående, är mycket värdefullt för
samarbetet kring barnet.

Programmet innehåller föreläsningar kring
•
•
•
•
•

Medicinska föreläsningar av specialister och profession för den aktuella diagnosen såsom läkare,
fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut, dietist och logoped.
Kommunikation; föreläsare från DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med
funktionsnedsättning.
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/familjevistelser

Britt-Marie Anderlid, Klinisk genetiker, överläkare i barnneurologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Marizela Kljajic, psykolog, plastikirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Eva Pontén, överläkare, barnortopeden, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Lisa Bengtsson, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
MaiBritt Giacobini, överläkare, PRIMA barn- och vuxenpsykiatri, Stockholm
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

Deltagande via live-streaming

Föreläsningarna sker på Ågrenska där föreläsare och föräldrar är på plats. Föreläsningarna live-streamas och
du ansluter lätt via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Kontrollera bara att enheten du kommer använda 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

2 950:- på plats på Ågrenska eller via live-streaming, 1 person
8 700:- via live-streaming 3-7 personer med en uppkopplad enhet.
Utbildningsdagar via live-streaming fler än 7 personer med en uppkopplad enhet, maila för offert,
anna-karin.bjornstrom@agrenska.se
Priserna är exklusive moms. Avgiften faktureras i efterhand.
Anmälan via denna blankett eller via webbformulär på www.agrenska.se/kursprogram

Kontaktpersoner

Anna-Karin Björnström, koordinator 031-750 91 41, anna-karin.bjornstrom@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

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

UTBILDNINGSDAGAR

Kabukissyndromet 18-19 januari 2022
Anmälan avser
2 950:- på plats på Ågrenska, 1 person
2 950:- via live-streaming, 1 person
8 700:- via live-streaming 3-7 personer med en uppkopplad enhet.
Priserna är exklusive moms. Avgiften faktureras i efterhand.

Utbildningsdagar via live-streaming, fler än 7 personer med en uppkopplad enhet, maila för offert,
anna-karin.bjornstrom@agrenska.se
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

LOGI PÅ ÅGRENSKA, (ev. kommer vi att kunna erbjuda utbildningsdeltagare logi på Ågrenska under 2022)

Jag vill bli kontaktad om det blir aktuellt med logimöjligheter på Ågrenska

Anmälan/Avbokning och GDPR

Sista anmälningsdag 6 januari. 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. Vi följer Dataskyddsförordningen vid hanteringen av dina uppgifter. agrenska.se/personuppgiftspolicy

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

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

