Öka din kunskap om en sällsynt diagnos
UTBILDNINGSDAGAR – genom streaming via länk
Duchennes muskeldystrofi 13-14 oktober 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 samtidigt.
Datum: 13-14 oktober 2020
Tid:

09.00-16.15, mötesrummet öppnas 08.00 för en kort avstämning och funktionskontroll.

Pris:

2 450:- per deltagare alternativt 4 900:- per arbetsgrupp med en uppkopplad enhet.

Priserna är exklusive moms. Avgiften faktureras i efterhand.
Programinnehåll:
 Aktuell medicinsk information  Psykosociala aspekter  Pedagogik  Syskonrollen  Munhälsa och munmotorik
Föreläsningarna sker på Ågrenska där föreläsare och föräldrar är på plats. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket
fungerar som ett virtuellt mötesrum. Kontrollera bara att enheten du kommer använda har fungerande högtalare, kamera
och mikrofon. Zoom kan köras med eller utan installation.
Föreläsare:
Christopher Lindberg, genetiker, neurolog, Neuromuskulärt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Thomas Sejersen, professor, neuropediatriska mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Már Tulinius, professor, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Karsten Kötz, lungläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Jonas Gillenstrand, psykolog, Habilitering & Hälsa Kungälv, Deakin Universitet Melbourne Australien
Fysioterapeut, och arbetsterapeut, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Elin Lindell, dietist, Ågrenska
Andreas Svensson och AnnCatrin Röjvik, specialpedagoger, 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 29 september 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.
Kontaktpersoner:
Annica Jansson, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, 0721-864 042, agrenska@agrenska.se

UTBILDNINGSDAGAR

Duchennes muskeldystrofi 13-14 oktober 2020
Anmälan avser
2 450:- för en enskild deltagare.
Priserna är exklusive moms.
4 900:- för en arbetsgrupp med en uppkopplad enhet.
Priserna är exklusive moms.

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

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

