UTBILDNINGSDAGAR
Neuroblastom 21-22 september 2021

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter
barn och ungdomar som har haft neuroblastom och som avslutat sin
behandling.
Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar via
streaming/länk i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och
ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas
samarbetet på hemorten.

Tid: 21 september 08.15
22 september start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15
Programinnehåll:
 Aktuell medicinsk information  Psykosociala aspekter  Pedagogik  Syskonrollen
 Information från Barncancerfonden  Konsultsjuksköterskans roll
Målgrupp:
Utbildningsdagarna vänder sig till alla som arbetar med eller möter barn och ungdomar som har
haft neuroblastom, det kan t.ex. vara personal inom förskola skola, sjukvård samt mor- och
farföräldrar.
Föreläsare: (kommer att uppdateras, se www.agrenska.se)
Pris:
1.950 kr exkl. moms (med reservation för prisjusteringar 2021) Dokumentation ingår.
Personal från barnets hemskola
Barncancerfonden betalar kursavgift för personal från barnets hemskola.
Kontakta Annica Jansson för mer information. 031- 750 91 62
Anmälan:
Anmälan via denna blankett eller via webbformulär se, www.agrenska.se/kurser
Sista anmälningsdag 16 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.
Vid överlåtande av plats meddela namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.

Kontaktpersoner:
Annica Jansson, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se
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Förnamn

Efternamn

Befattning/yrke

Mobil/Telefon

Jag är medföljande skolpersonal till, (uppge barnets namn)

Adress

Postnr

Ort

E-post adress

Jag är medföljande skolpersonal, Barncancerfonden betalar

Ja

Nej

FAKTURERINGSADRESS OM ANNAN ÄN OVAN
Glöm ej ange, Mottagarkod/kostnadsställe/beställar-id/referensnummer
Företag

Kontaktperson

Telefon

Adress

Postnr

Ort

Mottagarkod/kostnadsställe/beställar-id/referensnummer

Skicka anmälan till: Ågrenska, Familjeverksamheten, Box 2058, 436 02 HOVÅS
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. Dessutom kan dina uppgifter vid behov användas vid kontakt med konsultsjuksköterska, syskonstödjare och
Barncancerfonden samt remitterande/betalningsansvarig i samband med ansökan.
Därutöver lämnar vi inte ut uppgifterna till annan person eller verksamhet.
Du har möjlighet att få tillgång till de uppgifter vi registrerar om dig, få dem rättade, få dem raderade och få dem flyttade.

